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Na dobry początek

	 Landing	page	to	taki	typ	strony,	która	ma	w	ciągu	kilku
chwil	 przekonać,	 osobę	 która	 na	 nią	 trafi	 do	 skorzystania	
z	 oferty.	 Dysponujesz	 więc	 niewielką	 ilością	 miejsca	 oraz	
ograniczonym	 czasem	 odwiedzającego.	 Dlatego	 też	 nie	
możesz	 pozwolić	 sobie	 na	 długie	wyjaśnienia,	 przekonania	
i	 prezentacje	 na	 temat	 produktu	 lub	 usługi,	 którą	 chcesz	
sprzedać.	 Odpowiedź	 na	 pytanie,	 co	 powinien	 zawierać	
skuteczny	landing	page	nie	jest	prosta.	Wszystko	zależy	rzecz	
jasna	od	wielu	 czynników	 -	 	 branży,	 czy	choćby	 tego	 jakim	
budżetem	na	reklamę	dysponujesz.	Zatem,	czy	możliwe	jest
zaprojektowanie	skutecznego	landing	page’a,	który	przyniesie	
zamierzone	efekty?	Wierzymy,	 że	 tak!	W	ebooku	znajdziesz	
wszystkie	elementy,	które	są	do	tego	niezbędne.

Zapraszamy!
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Postaw na układ

1
	 Nie	 zapominaj,	 że	 cechą	 charakterystyczną	 strony	
docelowej	 jest	 prostota.	 Tworząc	 landing	 page	 zachowaj	
przejrzysty	układ	wszystkich	elementów.	Zasada	ta	dotyczy	
zarówno	 układu	 graficznego	 jak	 i	 tekstów.	 Staraj	 się,	 żeby	
przeczytanie	wszystkich	informacji	nie	zajęło	użytkownikowi	
więcej	 niż	 kilka	 minut.	 Odwiedzający,	 gdy	 trafi	 na	 stronę,	
spędzi	 na	 niej	 tylko	 chwilę,	 nie	ma	 więc	 większego	 sensu,	
żeby	zasypywać	go	dużą	dawką	informacji.	

Jak zachować prosty układ?

Zrób	 plan	 landing	 page’a,	 na	 którym	 podzielisz	 stronę	
na	kilka	sekcji.	Każda	sekcja	 to	 jedna	 informacja,	 którą	
zamierzasz	przekazać.	Stworzenie	szkicu	ochroni	stronę	
docelową	przed	chaosem.

Unikaj	 pisania	 ciągłym	 tekstem,	 gdyż	 statystyczny	
internauta	raczej	skanuje	tekst	niż	go	rzeczywiście	czyta.	
Zamiast	tego	stosuj	wypunktowania	i	tekst	w	formie	listy 
najważniejszych	cech,	opisujących	Twoja	ofertę.	
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DO ZAPAMIĘTANIA

Po pierwsze prostota! Prosty układ elementów na stronie 
docelowej ułatwi odwiedzającemu prześledzenie i zapoznanie 
się z wszystkimi informacjami.
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Diabeł tkwi w nagłówku 

2
	 Idealnie	 byłoby,	 gdyby	 przyciągał	 uwagę	 tłumów,	
był	 kreatywny,	 pełen	 wartości	 i	 niebanalny…	 Kto	 to	 taki?	
Rzecz	 jasna	nagłówek.	Każdego	dnia	spędza	sen	z	powiek	
copywriterom,	twórcom	ofert	reklamowych	oraz	wszystkim,	
którzy	walczą	ze	słowami,	próbując	je	ułożyć	w	perfekcyjne	
i	 prowadzące	 do	 zysku	 nagłówki.	 Obojętnie	 czy	 chodzi	 o	
teksty,	które	przygotowujesz	na	landing	page,	czy	inne	nośniki	
oferty,	 nagłówek	 zawsze	 będzie	 pierwszym	 elementem,	 na	
który	 zwróci	 uwagę	 odbiorca.	 Niestety	 napisany	 w	 marny	
sposób	 może	 doprowadzić	 do	 czarnego	 scenariusza:	 to	
co	 zostało	 przez	 Ciebie	 napisane,	 nigdy	 przez	 nikogo	 nie	
zostanie	przeczytane.	Idealny	nagłówek	powinien	wzbudzać	
ciekawość,	być	zapowiedzią	korzyści	oraz	powinien	zawierać	
przydatne	dla	odbiorcy	informacje.

Jak stworzyć idealny nagłówek i zrobić dobre,
pierwsze wrażenie?
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Schemat	 idealnego	 nagłówka:	 (liczba) + przymiotnik 
+ słowo kluczowe + uzasadnienie + obietnica.	Jeśli	 to	
tylko	możliwe	staraj	się	go	stosować.	

Nagłówek	powinien	być	zwięzły,	 ponieważ	dzięki	 temu	
ułatwia	 czytanie,	 uwydatnia	 myśl	 i	 trwalej	 zapada	 w	
pamięć.

Znajdź	coś,	co	wyróżnia Twoją ofertę	spośród	konkurencji	
i	umieść	tę	informację	w	nagłówku.

Użyj	 call	 to	 action,	 czyli	wezwania do działania już w 
tytule	 landing	page’a.	Od	początku	motywuj	odbiorców	
przekazu	do	wykonania	akcji.

Znajdź	słowa, które szczególnie zwrócą uwagę	Twoich	

Wstaw w nagłówku wartość	(nie	cechę!),	jaką	dostarcza	
Twoja	oferta.	Już	na	pierwszym	etapie	kontaktu	z	klientem	
wywołuj	w	nim	potrzebę.	Być	może	to	właśnie	wartość	
będzie	Twoim	wyróżnikiem	oferty.

Wykorzystaj swoją kreatywność.	Postaraj	się	stworzyć	
nagłówek,	 który	 przedstawi	 Twoją	 ofertę	 w	 niebanalny	
sposób.	 Walcz	 o	 uwagę	 odbiorców	 już	 od	 pierwszego	
wrażenia.

Nagłówek	 nie	 powinien	 zawierać	 więcej	 niż	 6 słów.
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potencjalnych	 klientów	 i	 postaraj	 się	 połączyć	 je	 z	
kontekstem	przekazu	nagłówka.

Uruchom wyobraźnie odbiorców	i	zachęć	ich	do	myślenia.	
Przedstaw	 obrazowo,	 jak	 ułatwisz	 im	 życie.	 Wywołuj	
pragnienia	–	dzięki	temu	poświęcą	Twojej	ofercie	więcej	
czasu.

Nie stosuj nagłówków, które są niejasne	i	nic	nie	wnoszą.	
Tytuł	 nie	 powinien	 być	 zagadką,	 ponieważ	 potencjalni	
klienci	 nie	 poświecą	 swojego	 czasu	 na	 zastanawianiu	
się,	co	jest	tematem	reklamy.

DO ZAPAMIĘTANIA

Pierwszym krokiem do sukcesu landing page’a jest więc 
odpowiednio skonstruowany nagłówek.
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Pokaż swoją wartość

3
	 Unikalna	wartość	sprzedaży	sprawia	trochę	problemów,	
ponieważ	 jest	 to	 rzecz	 dosyć	 trudna	 do	 zdefiniowania	 dla	
wielu	ofert.	Unikalna	wartość	to	nic	innego	jak	główny	powód,	
dla	 którego	 potencjalni	 klienci	 powinni	 kupić	 produkt	 od	
Ciebie.	Innymi	słowy	unikalna	wartość	sprzedaży	to	“to	coś”,	
które	powinno	wyróżniać	Twoją	ofertę	od	tej	proponowanej	
przez	 konkurencję.	 Sformułowanie	 takiej	wartości	 produktu	
jest	sprawą	dosyć	kłopotliwą	zarówno	jeśli	chodzi	o	landing	
page’a	jak	i	tradycyjne	strony	www.

Jak znaleźć unikalną wartość sprzedaży?
 Aby	to	zrobić	zrobić	odpowiedz	na	pytania:

Zastanów	się	nad	tym,	co	
posiadasz	Ty,	a	na	pewno	nie	ma	
tego	Twój	konkurent.	Postaraj	się	
przeprowadzić	dokładny	research	
na	temat	tego	w	jaki	sposób	
konkurencja	mówi	o	swojej	
ofercie.

Spójrz	na	swój	produkt	nie	z	
Twojej	perspektywy,	ale	z	punktu	
widzenia	klienta,	np.	co	z	tego,	
że	oferujesz	kremy	oliwkowe	
sprowadzane	z	Hiszpanii,	jeśli	
klientów	nie	interesuje	skąd	te	
kremy	tak	naprawdę	pochodzą?

Czym wyróżnia się produkt 
na tle konkurencji?

W czym przeważa Twoja 
oferta z perspektywy klienta?



10

Jak przedstawić wartości na landing page’u?

Z	racji	 tego,	że	 landing	page	 jest	prostą	stroną	 internetową	
staraj	się	nie	umieszczać	na	nim	treści	pisanej	jednym	ciągiem.	
Najlepszą	 formą	 będzie	 w	 tym	 przypadku	 wypunktowanie	
najważniejszych	wartości	w	formie	krótkich	zdań.	

DO ZAPAMIĘTANIA

Unikalna propozycja sprzedaży to korzyść, która wyróżnia 
dany produkt lub usługę.
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Call to action

4
	 Każdy	landing	page	ma	ściśle	zdefiniowany	cel:	sprzedaż	
produktu,	powiększenie	bazy	mailingowej,	pozyskanie	zapytań.	
Kluczem	 do	 realizacji	 tego	 celu	 jest	 call	 to	 action	 (CTA)	 –	
przycisk,	który	zachęca	odbiorcę	do	kliknięcia	i	prowadzi	do	
akcji.	Ponieważ	kliknięcie	w	niego	 jest	punktem	docelowym	
wizyty	 użytkowników	 na	 landing	 page’u,	 element	 ten	musi	
zdecydowanie	wyróżniać	się	na	stronie.	

Jak stworzyć skuteczny call to action?

	 CTA	powinien	mieć	wystarczająco	duży	rozmiar,	aby	był	
widoczny i łatwy do zlokalizowania.	Zbyt	mały	przycisk	gubi	
się	na	stronie,	a	więc	nie	komunikuje	odbiorcom,	że	to	on	jest	
tu	 najważniejszym	 elementem.	 Oczywiście	 trzeba	 zadbać,	
aby	nie	przesadzić	z	jego	wielkością,	która	może	przytłoczyć	
odbiorców.	 Przycisk	 powinien	 mieć	 wystarczająco	 duży	
rozmiar,	 aby	 być	 widocznym	 przy	 skanowaniu	 wzrokiem	
strony.	 Obok	 przycisku	 stosuj	 puste	 przestrzenie,	 które	 nie	

Zapewnij widoczność przycisku
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będą	 odwracały	 uwagi	 od	 tego	 elementu	 i	 jeszcze	 bardziej	
wyodrębnią	go	na	stronie.

	 Uwagę	użytkownika	przyciąga	
także	 kolor.	 Dlatego	 przycisk	
powinien	 mieć	 wyraźną	 barwę,	
która	wyróżni	ten	element	
na	stronie.	Kolor	powinien	
kontrastować z tłem, na 
którym	 znajduje	 się	 przycisk.	
Trzeba	 tak	 dobrać	 odcień,	 aby	
pasował	do	całego	 landing	page’a	 i	 jednocześnie	wyróżniał	
się	wśród	innych	barwnych	elementów	strony.

	 Charakterystyczny	wygląd	przycisku,	 który	przyciągnie	
wzrok	odbiorców	to	dopiero	połowa	sukcesu.	Trzeba	również	
przekonać	ich	do	kliknięcia	w	niego,	dlatego	umieszczony	na	
nim	napis	pełni	bardzo	istotną	rolę.	Tekst	przycisku	wzywa	do	
działania,	dlatego	występuje	w	 formie	 rozkazującej	 i	składa	
się	z	kilku	krótkich	wyrazów.	Powinien	zawierać	słowa, które 
wyraźnie informują, co stanie się po kliknięciu,	 np.	Kup	–	
dokonanie	zakupu,	Wyślij	–	wysłanie	zapytania.	Dlatego	należy	
odpowiednio	dobrać	wyrazy,	aby	precyzyjnie	wskazać	efekt	

Wyróżnij mocnym kolorem

Przekonaj skutecznym tekstem



13

kliknięcia	 i	 jednocześnie	 zachęcić	 odbiorców	 do	 działania.	
Dzięki	temu	nabiorą	pewności,	że	akcja	jest	bezpieczna	i	nie	
wiąże	się	z	dodatkowym	ryzykiem.

	 Idealnym	 miejscem	 na	 call	 to	 action	 jest	 przestrzeń	
widoczna	bez	przewijania	strony,	czyli	powyżej linii zgięcia 
ekranu.		W	przypadku	długich	landing	page’y,	warto	powtórzyć	
ten	sam	przycisk	w	dolnych	partiach	strony,	aby	ułatwić	akcję	
na	każdym	etapie	przekonywania	odbiorców	do	jej	wykonania.	
Dzięki	temu	zwiększysz	szanse	na	kliknięcia.

	 CTA	jest	elementem	landing	page’a,	który	nie	potrzebuje	
konkurencji.	 Na	 stronie	 powinien	 więc	 być	 umieszczony	
tylko	 jeden	 rodzaj	 przycisku.	 Zamieszczenie	 kilku	 różnych	
przycisków	 dezorientuje	 użytkowników	 i	 zmniejsza	 szansę	
na	 kliknięcie	 w	 którykolwiek	 z	 nich.	 Cel	 strony	 jest	 tylko	
jeden,	 dlatego	 do	 jego	 realizacji	 powinien	 prowadzić	 tylko	
jeden	przycisk,	ewentualnie	powtórzony	w	niższych	partiach	
strony.	

Znajdź odpowiednie miejsce

Używaj tylko jednego CTA

DO ZAPAMIĘTANIA

Call to action to niezbędny element każdego landing page’a. 
Bez niego nie jest możliwe wykonanie akcji. 
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Formularz na landing page

5
	 Głównym	 celem	 umieszczenia	 formularza	 na	 landing	
page’u	 jest	 zbieranie leadów.	 Pozyskane	 w	 ten	 sposób	
dane	 kontaktowe	można	potem	wykorzystać,	 np.	 do	 celów	
sprzedażowych.	 Zdobywanie	 informacji	 od	 potencjalnych	
klientów	 nie	 jest	 sprawą	 prostą.	 Własne	 doświadczenie	 z	
pewnością	 podpowiada,	 że	 nie	 zawsze	 chętnie	 dzielimy	
się	 swoimi	 danymi,	 szczególnie	 w	 sieci.	 Dlatego	 też	 warto	
zastanowić	się	nad	wyglądem	formularza,	po	to	by	generował	
jak	najwięcej	leadów.

Jak stworzyć skuteczny formularz na landing page?

	 Największym	 dylematem,	 który	 pojawia	 się	 przy	
projektowaniu	 formularza,	 jest	 jego	 długość.	 Im	 więcej	
zawiera	pól	do	wypełnienia,	tym	więcej	 informacji	o	kliencie	
możesz	 zyskać,	 a	 szczegółowe	 dane	 zaprocentują	 przy	
spersonalizowanej	 rozmowie	 sprzedażowej.	 Jednocześnie	
rozbudowany	formularz	wymaga	większego	zaangażowania,	

Mniej znaczy więcej
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dlatego	 może	 zniechęcić	
użytkowników.

	 Każde	 dodatkowe	 pole	
statystycznie	 zmniejsza	 szansę	
na	 pozyskanie	 lead’u,	 ale	 zapewnia	 ich	 lepszą	 jakość.	 Jeśli	
Twoim	celem	jest	pozyskanie	jak	największej	ilości	zgłoszeń,	
podstaw	 na	 maksymalnie	 krótki	 formularz.	 Przejrzyj	 listę	
pożądanych	danych	i	zastanów	się,	czy	naprawdę	wszystkie	
są	niezbędne	do	realizacji	celu?	Usuń	mniej	istotne	i	pozostaw	
tylko	te	naprawdę	konieczne.	W	końcu	pozostałe	informacje	
możesz	 uzupełnić	 podczas	 bezpośredniego	 kontaktu	 z	
klientem.

	 Zdobądź	 zaufanie	 użytkowników,	 aby	 bez	 obaw	
powierzyli	 Ci	 swoje	 dane	 kontaktowe.	 Internauci	 niechętnie	

Zaufanie to podstawa
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dzielą	się	informacjami	o	sobie,	ponieważ	nie	mają	pewności,	
jak	zostaną	one	wykorzystane.	Zwiększ	swoją	wiarygodność	
umieszczając	link	do	polityki	prywatności,	w	której	zapewnisz	
o	bezpieczeństwie	zbieranych	danych.

	 Postaraj	 się,	 aby	 formularz	 był	 maksymalnie	
widoczny.	Umieść	go	w	obramowaniu	i	wyróżnij	za	pomocą	
konstatujących	 kolorów.	 Pamiętaj	 również	 o	 estetyce.	 
Zapewnij	 mu	 wystarczającą	 ilość	 wolnej	 przestrzeni	 i	
stosuj	 marginesy.	 Dzięki	 temu	 będzie	 on	 bardziej	 czytelny	
i	 zachęcający.	 Cały	 landing	 page	 powinien	 zostać	 tak	
zaprojektowany,	żeby	nakierować	wzrok	użytkownika	właśnie	
na	formularz.	Dzięki	temu	możesz	zaplanować	ścieżkę,	jaką	
będzie	podążać	wzrok	odbiorców,	np.

Czy Twój formularz jest wystarczająco widoczny?
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	 Twoim	 celem	 jest,	 aby	 użytkownik	 wypełnił	 formularz	
i	kliknął	w	przycisk	akcji.	Dlatego	nie	utrudniaj	mu	działania	
i	 postaraj	 się	 o	wystarczającą	widoczność	 przycisku.	 Duży	
rozmiar	i	kontrastujący	z	tłem	formularza	kolor	zdecydowanie	
wyróżni	go	na	stronie.	Możesz	zastosować	efekt	wypuklenia,	
wykorzystując	 kombinacje	 kolorystyczną	 jaśniejszego	 i	
ciemniejszego	odcienia	danego	koloru,	który	sprawi	wrażenie	
wypukłości.	Umieszczając	tekst	na	przycisku	wskaż	dokładnie	
to,	co	się	stanie	z	danymi	po	kliknięciu	w	niego,	np.	zapisz	do	
newslettera,	wyślij	zapytanie.	Nie	bój	się	stosować	dłuższych	
zdań	 –	 powtórzenie	 na	 przycisku	 konkretnych	 wyrażeń	
zwiększy	poczucie	pewności	użytkowników.

	 Nie	zapominaj	o	użytkownikach,	którzy	trafią	na	Twoją	
stronę	 korzystając	 z	 urządzeń	 mobilnych.	 Brak	 mobilnego	
landing	 page’a	może	 sprawić	 im	 trudności	 z	wypełnieniem	

Pamiętaj o call to action

Pamiętaj o mobile

WSKAZÓWKA

Wyróżnienie formularza osiągniesz, zamieszczając specjalne 
wskazówki ułatwiające nawigacje, np. strzałki, bądź zdjęcia 
postaci, które kierują wzrok w miejsce formularza. Dzięki 
temu, użytkownicy będą poruszać się na stronie dokładnie 
tak, jak chcesz.
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formularza.	 Dlatego	 dopasuj	 Twój	 landing	 page	 na	 wersje	
mobilne:	 sprawdź,	 czy	 formularz	 jest	 widoczny	 na	 ekranie	
wyświetlacza,	 czy	 pola	 formularza	 można	 wypełnić	 bez	
problemu	za	pomocą	dotyku	i	czy	przycisk	call	to	action	jest	
wystarczająco	duży,	aby	móc	w	niego	trafić	palcem.

DO ZAPAMIĘTANIA

Pozyskiwanie danych z formularza kontaktowego to 
skuteczny sposób na zdobycie obszernej bazy danych 
potencjalnych klientów. 
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Grafika

6
	 Zanim	odbiorca,	 który	 trafi	 na	 Twoją	 stronę	 przeczyta	
to,	co	do	niego	napisałeś,	przeskanuje	stronę	pod	względem	
graficznym.	Dlatego	też	spraw,	aby	Twój	landing	page	poruszył	
zmysły	odwiedzającego.

Jak wybrać dobrą grafikę?

Wybieraj	 naturalne	 i	 atrakcyjne	 zdjęcia.	 Unikaj	 tych	
typowo	stockowych,	pokazujących	uśmiechniętych	ludzi	
w	 garsonkach,	 które	 ze	 względu	 na	 swoją	 sztuczność	
bardziej	odstraszają	niż	przyciągają.

Grafika	powinna	musi	być	dopasowana	do	 treści,	 bądź	
tematu	 landing	 page’a,	 tak	 aby	 odwiedzający	 nawet	
bez	zapoznania	się	z	tekstem	wiedział,	co	jest	tematem	
strony.

Staraj	 się	 pokazać	 produkt	 w	 kontekście,	 np.	 jeśli	
sprzedajesz	 telefony	 komórkowe	 wybierz	 zdjęcie	
pokazujące	ludzi,	którzy	z	niego	korzystają.
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Używaj	pięknych	i	nowoczesnych	czcionek	(np.	Ubuntu,	
Oswald,	Roboto,	itd.).

Stosuj	 wypunktowania,	 pogrubienia,	 wyróżnij	
najważniejsze	wiadomości.

Używaj	ładnych	kolorów,	pamiętaj	również	o	utrzymaniu	
kolorystyki	związanej	z	Twoją	firmą.
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DO ZAPAMIĘTANIA

Mózg przetwarza 600,000 razy szybciej wiadomości wizualne 
niż tekstowe, dlatego warto zadbać o warstwę graficzną 
landing page’a. 
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Buduj zaufanie

7
	 Zaufanie	jest	podstawą	dobrych	relacji	i	najważniejszym	
czynnikiem,	 który	 wypływa	 na	 decyzję	 klientów.	 Niestety	
w	 Interencie	 brak	 bezpośredniego	 kontaktu	 znacznie	 je	
ogranicza.	Dlatego	walcząc	o	uwagę	odbiorców	należy	skupić	
się	 na	 	 elementach	 budujących	wiarygodność	 firmy.	 Dzięki	
temu	można	 wywołać	 określoną	 opinię	 u	 odbiorców,	 która	
pomoże	podjąć	decyzję	 i	 zmotywowuje	 ich	do	konkretnych	
działań.

Jak zbudować zaufanie na landing page’u?

	 Podstawowym	elementem,	który	buduje	wiarygodność	
firmy	 jest	 logo,	dlatego	nie	może	 	go	zabraknąć	na	 landing	
page’u.	 Jest	 to	 znak,	 po	 którym	 użytkownicy	 identyfikują	
firmę,	 więc	 dodatkowo	 buduje	 rozpoznawalność	 marki.	
Logo	udowadnia,	że	za	akcją	stoi	konkretna	firma,	więc	daje	
poczucie	 bezpieczeństwa.	 Powinno	 być	 umieszczone	 na	
landing	page’u	w	widocznym	miejscu,	aby	odbiorca	od	razu	

Logo
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widział,	kto	jest	autorem	oferty.

	 Jeśli	firma	posiada	jakiś	sukces	na	swoim	koncie	–	należy	
się	nim	pochwalić!	Wyeksponowanie	statuetek,	certyfikatów	
czy	 wyróżnień	 dodatkowo	 potwierdzi	 kompetencje	 i	
profesjonalizm,	co	pozycjonuje	firmę	jako	rzetelną.	Pamiętaj	
jednak,	 aby	 przedstawiać	 tylko	 prawdziwe	 nagrody.	 W	
przeciwnym	 razie	 osiągniesz	 odmienny	 efekt	 i	 narazisz	
firmę	na	pośmiewisko.	Nie	jest	łatwo	oszukać	klientów,	a	raz	
utracone	zaufanie	będzie	bardzo	trudno	odzyskać.

	 Ludzie	niepewni	decyzji,	chętniej	je	podejmują	kierując	się	
wyborem	innych	osób.	Opinie	traktowane	są	jako	drogowskazy	
ułatwiające	wybór.	To	zjawisko	zwane	społecznym	dowodem	
słuszności	 warto	 wykorzystać	 na	 landing	 page’u.	 Zamieść	
na	stronie	komentarze	swoich	zadowolonych	klientów,	które	
krótko	 opiszą	 wrażenia	 po	 skorzystaniu	 z	 oferty.	 Postaraj	
się,	aby	ich	treść	nie	była	ogólnym	zachwytem,	ale	zawierała	
wartościowe	 informacje.	 Uwiarygodnij	 przekaz,	 dodając	
zdjęcie	 autora.	 Fotografie	 uśmiechniętych	 postaci	 bardziej	
zwracają	 uwagę	 odbiorców	 i	 budzą	 większe	 zaufanie.	 Nie	
mogą	 to	 być	 jednak	 zdjęcia	 ze	 stocków.	 Odbiorcy	 od	 razu	
zorientują	się,	że	jest	to	fałszywy	przekaz.	

Nagrody

Rekomendacje
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	 Jeśli	Twoja	marka	jest	aktywna	w	social	media,	podkreśl	
to	na	Twoim	landing	page’u.		Wtyczki	umożliwiające	dzielenie	
się	 informacją	 na	 portalach	 społeczościowych	 nie	 tylko	
ułatwiają	 dzielenie	 się	 treścią,	 ale	 pokażą	 także,	 ile	 osób	
udostępniło	 je	 już	 znajomym.	 	 Udostępnienia	 wskazują	 na	
liczbę	osób	zadowolonych	z	oferty,	dlatego	 im	 jest	wyższa,	
tym	przekaz	wyda	się	bardziej	godny	uwagi.	Wiarygodność	
podnosi	także	zamieszcznie	facebookowego	pluginu	Facepile,	
który	 prezentuje	 zdjęcia	 profilowe	 Fanów.	 Prezentowanie	
realnych	 użytkowników,	 którzy	 są	 zwolennikami	 marki,	
potwierdzi	autentyczność	przekazu.	Pokazanie	ilości	osób,	z	
którymi	już	udało	się	nawiązać	internetowe	relacje,	to	kolejna	
forma	 społecznego	 dowodu	 słuszności	 na	 landing	 page’u.	

Social Plugins
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Pod	wpływem	grupy	łatwiej	jest	podjąć	decyzję.

	 Przekonaj	 potencjalnych	 klientów	 o	 profesjonalizmie	
zamieszczając	rezultaty	swojej	pracy.	Prezentacja	gotowych	
produktów	lub	krótkie	case	study	z	wykonanej	usługi	przybliżą	
odbiorcom	efekt,	jaki	mogą	uzyskać.	Na	percepcję	skutecznie	
działają	liczby,	prezentując	imponujące	wyniki,	jakie	udało	się	
osiągnąć	zbudujesz	przewagę	konkurencyjną.

Problem	z	podjęciem	decyzji	o	skorzystaniu	z	oferty	często	
wynika	 z	 niepewności.	 Brak	 bezpośredniego	 kontaktu	 
wywołuje	 pewne	 ryzyko.	Zastanów	się,	 co	może	wzbudzać	
niepokój	 u	 potencjalnych	 klientów	 i	 poszukaj	 rozwiązania,	
które	 go	 wyeliminuje.	 Uspokój	 odbiorców	 wstawiając	 np.	
informacje	o	kosztach	przesyłki,	formach	płatności,	gwarancji.	
Właśnie	 takich	drobnych	elementów	uzupełniających	ofertę	
oczekują	odbiorcy.

Realizacje

Bezpieczeństwo

DO ZAPAMIĘTANIA

Postaraj się, aby Twój landing page był wyposażony 
w przynajmniej jeden z powyższych elementów
budujących zaufanie. 
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Strona po konwersji

8
	 Kiedy	już	uda	nam	się	przekonać	odbiorcę	pozyskanego	
z	reklamy	do	wykonania	pożądanej	przez	nas	czynności,	warto	
zadbać	o	przedłużenie	jego	zainteresowania	naszą	firmą,	co	
w	rezultacie	może	wygenerować	ponowną,	korzystną	dla	nas	
akcję.	Dobrym	sposobem	na	osiągniecie	takiego	efektu	będzie	
odpowiednie	wykorzystanie	 strony	 po	 konwersji.	 Strona	 po	
konwersji	 to	 nic	 innego	 jak	 odrębna	 strona	 w	 witrynie,	 na	
którą	trafia	klient	po	wykonaniu	działania	–	zakupu	produktu,	
skorzystania	z	usługi.	

Jak spożytkować stronę po konwersji, żeby przyniosła 
zamierzony efekt? 

	 Gdy	 założyłeś	 już	 firmowego	 fanpage’a	 na	Facebooku	
i	 strony	 w	 innych	 kanałach	 społecznościowych,	 pamiętaj	
o	 odpowiednim	 umieszczeniu	 informacji	 o	 ich	 istnieniu	
na	 stronie	 www.	 Oprócz	 standardowego	 umieszczenia	
odnośników	na	stronie	głównej	bądź	w	zakładce	kontaktowej	

Social Media Widget – buduj społeczność
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można	do	tego	celu	wykorzystać	właśnie	stronę	po	konwersji	
landing	page’a.	Zadowolony	klient	 tuż	po	dokonaniu	akcji	 z	
większą	chęcią	kliknie	w	“Lubię	to”,	czy	przejrzy	firmowe	konto	
na	Instagramie.	Wtyczki	umożliwią	zintegrowane	połączenie	
strony	www	z	kanałami	społecznościowymi,	staną	się	jednym	
ze	 źródeł	 ruchu	 i	 zachęcą	 internautów	 do	 aktywności.	 Co	
więcej	statystyki	aktywności	fanów	generowane	za	pomocą	
kanałów	społecznościowych	będą	widoczne	w	statystykach	
Google	Analytics.

	 Cross	selling	to	działanie	polegające	na	bardzo	prostym	
zabiegu.	 W	 momencie,	 gdy	 klient	 dokona	 zakupu	 danego	
produktu	kierujemy	do	niego	kolejną	ofertę.	Ważne,	by	oferta	
była	w	jakiś	sposób	powiązana	z	zakupem,	który	przed	chwilą	
zrealizował.	 W	 momencie	 dokonywania	 zakupów	 klient	 
znajduje	się	w	sytuacji	tak	zwanego	“otwartego	portfela”	i	łatwiej	
go	zachęcić	do	skorzystania	z	następnej	oferty.	Ta	technika	
jest	 sprawnie	 eksploatowana	 w	 sklepach	 internetowych,	
gdzie	użytkownik	po	zakupie	trafia	na	specjalny	komunikat,	na	
przykład:	“Inni	klienci	kupili	również”,	“Użytkownicy	szukający	
tego	 co	 Ty	 kupili…”.	 Jeśli	 wykorzystujesz	 landing	 page	 do	
sprzedaży	 produktu,	 na	 stronie	 po	 konwersji	 możesz	 więc	
umieścić	propozycję	zakupu	kolejnego,	podobnego	produktu,	
bądź	kupon	rabatowy	na	kolejne	zakupy.

Cross selling – spróbuj sprzedać więcej
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	 Moment	 tuż	 po	 dokonaniu	 zamówienie	 przez	 klienta	
jest	odpowiednią	chwilą,	by	dowiedzieć	się	czegoś	więcej	o	
swoich	konsumentach.	Warto	tego	nie	zmarnować,	ponieważ	
internauci	z	 reguły	niechętnie	wypełniają	ankiety.	Tematyka	
badania	może	być	dowolna,	ale	rzecz	jasna	związana	z	naszą	
ofertą.	Należy	dokładnie	sformułować	sobie	cel	jaki	chcemy	
uzyskać	 tworząc	 ankietę	 i	 starannie	 dobrać	 do	 tego	 celu	
pytania.	 Przykładowo,	 gdy	 prowadzimy	 sklep	 z	 tabletami	
możemy	zadać	pytania	typu:	“Czym	kierował/-ła	się	Pan/Pani	
przy	zakupie	tabletu”.	Stosując	formularz	do	zbierania	leadów,	
możesz	na	stronie	po	konwersji	zadać	więcej	pytań,	których	
nie	zmieściłeś	w	formularzu.	Użytkownicy,	którzy	tu	dotrą	są	
na	tyle	zaangażowani,	że	chętniej	wypełnią	dodatkowe,	tym	
razem	 nieobowiązkowe	 pola.	 Ty	 dzięki	 temu	 zdobędziesz	
jeszcze	pełniejszą	wiedzę	na	ich	temat.

	 Newsletter	może	 być	wykorzystany	między	 innymi	 do	
pozyskania	nowych	klientów	i	zwiększenia	sprzedaży	wśród	
obecnych,	do	budowania	pozytywnego	wizerunku	firmy,	jak	i	
informowania	o	nowościach.	Newslettery	mają	to	do	siebie,	
że	często	są	traktowane	przez	internautów	jako	niepotrzebny	

Badanie satysfakcji konsumenta – buduj bazę wiedzy 
na temat klientów

Subskrypcja newslettera – zachęć klientów do śledzenia 
oferty
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spam	od	kolejnej	firmy	i	zachęcanie	ich	do	zapisania	się	na	listę	
wysyłkową	nie	 jest	zadaniem	prostym.	Strona	po	konwersji	
jest	 dobrym	 miejscem	 na	 umieszczenie	 zaproszenia	 do	
subskrypcji	newslettera.	Szczególnie	jeśli	założymy,	że	klient	
jest	 zadowolony	z	dokonania	zakupu	 i	nasza	oferta	 jest	na	
tyle	bogata	(lub	będzie	w	przyszłości),	że	będzie	miał	
po	 co	 wrócić	 na	 naszą	 stronę.	 Jeśli	 chcemy	
skorzystać	 z	 tej	 opcji	 warto	 pamiętać	
o	 umieszczeniu	 informacji	 czego	
będzie	dotyczył	newsletter	 i	z	jaką	
częstotliwością	 będzie	 wysyłany.	
Jedną	z	form	zachęty	do	zapisania	
się	 na	 listę	 wysyłkową	 będzie	
obietnica	 otrzymania	 rabatu,	 czy	
zniżki,	 np.	 “Zapisz	 się	 i	 odbierz	
kupon	rabatowy	na	kolejny	zakup”.	Ten	sposób	jest	co	prawda	
szybki			skuteczny,	ale	może	przyciągnąć	dużą	liczbę	“łowców”	
rabatów,	 a	 nie	 koniecznie	 budować	 stałą	 grupę,	 wiernych	
firmie	konsumentów.

	 Można	powiedzieć,	że	strona	po	konwersji	aż	prosi	się	o	to,	
by	umieścić	na	niej	podziękowania	za	wykonanie	przez	klienta	
zamierzonego	 przez	 nas	 działania.	 Zwroty	 grzecznościowe	

Podziękowania za wykonanie działania – savoire vivre 
to podstawa!
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typu:	 “Dziękujemy	 za	 dokonanie	 zakupu”,	 “Dziękujemy	 i	
zapraszamy	 ponownie”,	 są	 nie	 tylko	 wyrazem	 sympatii	 i	
dobrego	 wyczucia,	 ale	 również	 jasno	 informują	 klienta,	 że	
transakcja	 została	 zakończona.	 Ten	 rodzaj	 wykorzystania	
strony	 po	 konwersji	 można	 połączyć	 z	 wcześniejszymi	
pomysłami,	np.	umieszczając	dodatkowo	wtyczkę	odsyłającą	
do	profilu	na	Facebooku.

DO ZAPAMIĘTANIA

Strona po konwersji może być sprawnym narzędziem dotarcia 
do klientów i nie należy traktować jej po macoszemu!
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