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Sztuka polega na tym, aby uzyskać efekt spójności przy jednoczesnym daniu
konsumentowi poczucia indywidualizacji przekazu i adresowania go tylko do niego.
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Jak szeroko rozpromować content punktowy? To pytanie kłopocze wielu marketerów.
Wystarczy zamieścić jeden wpis w jednym
social medium czy jednak iść wielokanałowo? Indywidualizować przekazy w różnych
mediach czy wystarczy „kopiuj – wklej”
jedną kreację? Warto zastanowić się nad
tymi kwestiami, ponieważ niewielka zmiana
w media miksie czasem może przynieść
znacznie większe zasięgi.
redakcja

U

tkwiła mi w pamięci specyficzna scenka sprzed lat:
zatrzymałam auto na skrzyżowaniu przed czerwonym światłem.
Chwila postoju, więc rozglądam się
wokół. Z billboardu przy ulicy macha
do mnie wielka czerwona łapa Heyah
(marka wtedy wchodziła na rynek telefonii komórkowej jako gracz numer
4). Z drugiej strony blok mieszkalny,

a każdy balkon przyozdobiony tą samą
czerwoną łapą. Obok mnie na fotelu
pasażera leży nieprzeczytana jeszcze
gazeta z reklamą na wierzchu – a jakże
– też z czerwoną łapą. I na dodatek
z radia dobiega charakterystyczny jingiel – „No to Heyah!”. To był rok 2004,
kiedy rozpoczęto akcję reklamową tej
nowej marki. Miałam wtedy wrażenie,
że Heyah jest wszędzie.

Dowody na skuteczność
wielokanałowości
Jest ich wiele. Według ostatnich danych
udostępnionych przez „Harvard Business
Review”, około 73 proc. konsumentów
w procesie zakupowym „przełącza się”
pomiędzy różnymi kanałami. Z kolei badanie firmy McKinsey, przeprowadzone
wśród 46 tys. osób, wykazało, że z im
większej ilości kanałów konsument korzysta, tym więcej wydaje. Klienci, którzy w procesie zakupowym mieli kontakt
z marką na czterech i więcej kanałach,
wydali średnio w sklepie o 9 proc. więcej
niż ci, którzy kupili produkt po jednokanałowym kontakcie z marką. Potwierdza
to raport IDC Retail Insights, z którego
wynika, że detaliści z przemyślaną, „bezszwową” strategią omnichannel notują
prawie 35-proc. wzrost wartości zamówień w porównaniu z tymi, którzy oferują
zakupy przez jeden kanał sprzedaży.
Strategii łączenia komunikacji w różnych kanałach jest wiele. Wielokanałowość umożliwia nam zarówno dotarcie
do tych samych konsumentów różnymi
drogami, jak i dotarcie w ramach jednej
kampanii do różnych grup konsumentów. Mix „TV + VOD” to już standard
– poprzez telewizję trafiamy do starszych,
przez platformy VOD do młodszych, którzy lawinowo uciekają sprzed telewizorów.

Dywersyfikacja komunikatu i argumentów w telewizji, radiu czy na outdoorze
jest kosztowna, ale z kolei koszt dotarcia do jednego konsumenta najniższy.
Mediami masowymi „robimy” więc wizerunek, a tymi, które oferują bardziej
precyzyjne możliwości targetowania
przekazu – prowadzimy komunikację
dopasowaną do potrzeb poszczególnych
segmentów odbiorców. Dlatego dziś zamiast o „kampanii w mediach” częściej
mówimy o „platformach komunikacji”,
które zapewniają konsumentom „bezszwowe” doświadczenie marki w wielu
kanałach jej komunikacji i dystrybucji.
Sztuka polega na tym, aby uzyskać efekt
spójności przy jednoczesnym daniu konsumentowi poczucia indywidualizacji
przekazu i adresowania go tylko do niego.
Takiemu wyzwaniu sprostaliśmy,
realizując kampanię makaronu „Tradycyjny z Ludwina” dla firmy Polmak.
Komunikacja realizowana w telewizji,
radiu, prasie i na outdoorze pozwoliła
zbudować świadomość marki. Reklamy
graficzne i wideo w internecie i kanale
mobile odsyłały do strony z przepisami
na dania z makaronem, pokazując jego
konkretne i praktyczne wykorzystanie.
Z kolei obecność marki na kobiecym
pokazie filmowym w 42 kinach w postaci
emisji spotu reklamowego i zestawów makaronów jako nagród w konkursie pozwoliła na interakcję z produktem w nietypowym, lekkim i lifestyle’owym kontekście.
Wraz z włączaniem do kampanii kolejnych kanałów online i offline wzrastała
też liczba sesji na stronie internetowej
marki oraz liczba jej nowych użytkowników.
Efekt: 30-proc. wzrost sprzedaży i wejście produktu na stałe do największych
sieci handlowych. Dodatkową korzyścią
z kampanii było uwiarygodnienie marki
poprzez starannie dobrany kontekst (witryny kulinarne w internecie i mobile, prasa – magazyny kulinarne i poradnikowe)

i unowocześnienie jej wizerunku dzięki
wykorzystaniu takich kanałów, jak wydania cyfrowe tytułów prasowych i mobile.

Dlaczego należy łączyć media
Żadne medium nie daje możliwości dotarcia do 100 proc. grupy docelowej.
Kilkusettysięczny budżet TV czy radiowy pozwala osiągnąć zasięg 50–60 proc.
przy czym należy pamiętać, że zasięg
efektywny (czyli taki, który umożliwia
przyswojenie przekazu przez konsumenta) to już jedynie 20–30 proc.
Maksymalizacja zasięgu 10+ oznacza
zaangażowanie budżetu rzędu kilku milionów złotych, a nawet wówczas trafimy
do osób, dla których reklama nie będzie
wystarczająco perswazyjna, aby przekonać
do zakupu. Rozłożenie budżetu na kilka
różnych mediów zmniejsza więc ryzyko
przepalenia go. Lepiej zdywersyfikować
kanały dotarcia, bo budżet wydany na konieczne przeformatowanie reklamy będzie
wielokrotnie niższy niż pompowanie zasięgu w eterze.
Pieniądze to zwykle argument numer
jeden, ale tych przemawiających za wielokanałowością jest więcej. (patrz ramka)

Jak nie zgubić konsumenta
pomiędzy kanałami
Ideą wielokanałowości jest podążanie za
konsumentem oraz łapanie go w różnych
miejscach. To „oraz” jest konieczne, bo
paradoksalnie marki zbytnio skupione
na samej dywersyfikacji stosowanych
kanałów tracą z oczu konsumenta i jego
potrzeby.
W wielokanałowości nie chodzi o wykorzystanie jak największej ilości kanałów
do upychania reklam produktu. Chodzi
o obecność tego produktu tam, gdzie
może on być istotny dla konsumenta
i rozwiązywać jego realny problem.
Zła strategia: emisja tej samej nachalnej reklamy w wyszukiwarce, mediach
8
społecznościowych i na portalach.
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W tym samym roku startował dom
mediowy PRO Media House i po latach
muszę przyznać, że przypadek Heyah
odegrał dużą rolę w ustaleniu naszego podejścia do planowania mediów. W czasie
gdy telewizja miała prawie 60-proc. udział
w wydatkach reklamowych w Polsce (według danych Expert Monitor), a internetu
nie było, w PRO Media House od początku stawialiśmy na wielokanałowość.
Doceniliśmy wtedy, że wszechobecność
marki Heyah przełożyła się na jej wyniki
i pozycję rynkową. Ta marka przetrwała
do dziś – obecnie pod banderą T-Mobile.
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O ile milenialsi przełączali się głównie między trzema ekranami (TV, komputer stacjonarny,
smartfon), o tyle Zetki standardowo używają już minimum 5–6 ekranów (TV, smartfon,
komputer przenośny/laptop, odtwarzacz mp3 typu iPod, konsola do gier, czytnik e-booków).
Każda duża kampania powinna być wielokanałowa, a jej treść musi uwzględniać specyfikę
danych kanałów. Powinna być „zabawą” wykorzystującą przełączanie między kanałami – po
to, aby się nie powtarzać i nie zanudzać widza tymi samymi treściami.
Gołym okiem widać, że widownia telewizyjna systematycznie się kurczy, a reklam w telewizji
przybywa, co oznacza, że najwierniejsi widzowie muszą ich oglądać coraz więcej, ponosząc
niejako karę za swoją lojalność wobec tego medium. Warto dać więc im choć trochę odetchnąć.
Choć sprawdzają się też strategie „pod prąd” – pod warunkiem, że są przemyślane i zgrabnie
wdrożone.
Grupy zdefiniowane wyłącznie demograficznie odchodzą do lamusa, bo nawet pod dość
wąsko sprofilowanym targetem „kobieta 25–30” kryje się tyle różnych stylów życia i potrzeb,
że zaspokojenie ich wszystkich jednym produktem i przekazem jest mało realne. Dlatego
w każdej kampanii warto celować w raczej mniejsze, bardziej monolityczne i spójne segmenty, koniecznie uwzględniając różne preferencje dotyczące samej formy podania informacji
– jedni wolą tekst, inni obrazki, jeszcze inni filmiki. A to możemy osiągnąć wyłącznie poprzez
komunikację wielokanałową.
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Dobra strategia: marketing, który
wpisuje się w ścieżkę potencjalnego
kupującego, daje mu w odpowiednim
miejscu i czasie informację o realnych
przewagach produktu, adekwatną
do tego, co konsument powinien wiedzieć, aby podjąć racjonalną decyzję
zakupową.
Równolegle z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów co do personalizacji produktów i usług, wobec wielości komunikatów i bodźców rośnie też
potrzeba spójnego brand experience.
Sztuka polega więc na tym, aby zidentyfikować miejsca styku pomiędzy kanałami, uszczelnić je i wykorzystać do budowania zaangażowania konsumenta.
Ten wysiłek się opłaca. Badanie firmy
Aberdeen wykazało, że marketerzy stosujący najlepsze modele omnichannel
utrzymują trzykrotnie więcej lojalnych,
zaangażowanych klientów. Pozostali,
skupieni na samym zasięgu i na tym,
aby być wszędzie, wprawdzie pozyskują
nowych klientów, ale tylko na krótko.
Według firmy Iterable, strategie
cross-channel 3-krotnie zwiększają

efektywność kampanii i aż 23-krotnie
wskaźniki satysfakcji klienta.

Zaniedbanie kanału mobile
Poza zbytnim skupieniem na kanałach
zamiast na konsumencie innym częstym
błędem jest zaniedbanie kanału mobile.
Istnieje znaczący rozdźwięk pomiędzy
liczbą osób aktywnie korzystających
z urządzeń mobilnych a liczbą osób,
które je wykorzystują do zakupów online. Według Business Insider, 59 proc.
czasu poświęcanego przez Amerykanów na konsumpcję internetu przypada
na urządzenia mobilne. Tymczasem tylko
15 proc. czasu użytkowania urządzeń mobilnych wiąże się z zakupami, a konwersje
zakupowe z kampanii na urządzeniach
mobilnych są o ponad połowę niższe niż
te z kampanii na desktopie.
Nie wynika to z braku zainteresowania
zakupami online, bo te mają się dobrze.
Przyczyną jest zwykle mało przyjazny
panel zakupowy w wersji mobile, który
„sabotuje” wysiłki włożone w komunikację na innych polach i obniża prawdopodobieństwo ich monetyzacji za pomocą

najbardziej popularnego obecnie narzędzia, które towarzyszy nam całą dobę.
I jeszcze jedna uwaga – koniecznie integrujmy dane, aby konsumentowi, który
na swoim laptopie szukał wegańskiego
curry, nie reklamować w kanale mobile
wieprzowej kiełbasy.
Choć wielokanałowość jest dziś
kluczową strategią, aby odnieść sukces
na polu marketingu i sprzedaży, nie zawsze należy ją stosować za wszelką cenę.
Podstawowym przeciwskazaniem jest
niewielki budżet, przy którym raczej
należy się skupić na dobrym wyborze
podstawowego kanału i jego optymalnym
wykorzystaniu.
Do wielokanałowości powinniśmy
podchodzić ostrożnie także wtedy, gdy
nie mamy pomysłu na spójną komunikację z wykorzystaniem wielu mediów ani
odpowiednich zasobów na jej porządne
wdrożenie. I oczywiście w sytuacji, gdy nie
jesteśmy w stanie uniknąć któregokolwiek
z opisanych wyżej błędów.

***
Kiedyś ważne było to, co zostało przedstawione w gazecie. Potem wystarczyło
pokazać coś w telewizji, żeby wszyscy
uwierzyli, że istnieje i jest godne uwagi.
Kolejną wyrocznią stał się Google. Dzisiaj
świat i społeczeństwa są tak zdywersyfikowane, że markę buduje i uwiarygadnia
jedynie wielokanałowość.

Dominika Meinardi, prokurent i CEO
domu mediowego PRO Media House.
dominika.meinardi@sadowskiholding.com
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