
1

Lorem ipsum! 
Helvetica Neue Light for description. Helvetica Neue Light 
for description. Helvetica Neue Light for description. 
Helvetica Neue Light for description. Helvetica Neue Light 

Performance

It’s All About
Performance



witaj w naszym świecie, 
gdzie wszystko kręci się  
wokół efektywności_



zbudowaliśmy grupę reklamową,  
w której wspólnym mianownikiem 

działań są efekty 



robimy efektywnie_

media 

seo 

content 

buzz 

performance 

social media 

afiliacje 

kreacje 

public relations 



możemy stać się twoim  
jedynym kontaktem  
odpowiedzialnym  
za wszystko, co związane  
jest z marketingiem_  

Prezes Zarządu Euvic Digital
Krzysztof Małecki
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ponieważ pokrywamy 
pełne spektrum współczesnej  
komunikacji marketingowej_

Dyrektor Zarządający Evic Media
Artur Wójcik
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Strategia 
komunikacji 

Omnichannel 
Retargeting

Planowanie 
i zakup mediów

Social  
media Kreacja,  

webdesign, 
UX/UI 

Machine Learning 
Data Science: 
Retargeting,  
Conversion Booster,  
Lookalike 

Strategie 
mediowe 

Performance 
marketing 

Search Ads  
& SEO 

Kampanie  
afiliacyjne 

Content marketing  
Buzz marketing 
PR & media relations

Integracja  
systemów  

Wdrożenia  
e-commerce 

Klient i jego 
potrzeba 

Egzekucja: 
budowa wizerunku, 
promocja sprzedaży, 
lead generation, 
sprzedaż  
w e-commerce 



euvic performance_ 

Dom mediowy

Agencja marketingowa

Agencja afiliacyjna

Martech

Agencja SEO

Buzz marketing

Media

Digital

E!ect

360e-com

Organic Search

Buzz

Chief Business Development Officer Euvic Media
Artur Janik
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euvic performance  
w liczbach_      

Prawie 70 osób 

6 wyspecjalizowanych spółek 
  
50 mln zł przychodu rocznie 

CEO Euvic Organic Search
Jakub Mazurkiewicz
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jesteśmy częścią euvic_  

jednej z największych grup 
technologicznych w Polsce 

CEO Euvic 360e-com
Krzysztof Łada
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80 mln zł  
EBITDA 

  

6 filarów 
biznesowych 

  

ponad 4500  
osób w zespole 

  

980 mln zł  
przychodu rocznie 
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Pracujemy z topowymi markami_



zobacz, co robimy... 
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branded 
content_

Marta Maksymowicz
Group Account Director



Dla operatora telekomunikacyjnego Orange Polska 
tworzymy eksperckie treści osadzane na stronie 
www.orange.pl/poradnik-dla-firm. 
Przy tworzeniu contentu dopasowanego do potrzeb 
każdego z klientów segmentu - SOHO, SME i CORPO  
- wykorzystujemy wiedzę najwyższej klasy ekspertów. 
Na stronie znajdują się obecnie videocasty, podcasty, 
animacje, raporty, infografiki oraz artykuły eksperckie. 

Poradnik dla firm 

17 000 użytkowników 
5,5 minuty na stronie 
150 materiałów 

Klient:             Orange Polska 
Zakres:           projekt , wdrożenie, tworzenie treści 
Czas:              2 lata prowadzenia projektu 

Performance
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Dla firmy ROCKWOOL wdrożyliśmy i z sukcesem  
prowadzimy ekspercki content hub: www.ocieplamyzycie.pl.  
Stworzyliśmy serwis skierowany do osób, które planują  
budowę lub remont domu. Opublikowaliśmy ponad 100  
różnych artykułów, wywiadów i infografik. Materiały zostały  
odpowiednio przygotowane zarówno pod kątem merytorycznym,  
jak i SEO. Projekt stworzony został w językach: węgierskim,  
litewskim i czeskim (bydlenivevate.cz, gerasbustas.lt,  
otthontitkok.hu). 

4 kraje (Polska, Czechy, Litwa, Węgry) 
236 000 kliknięć 
4 000 000 wyświetleń w SERP 

Ocieplamyżycie.pl

Klient:            ROCKWOOL 
Zakres:           projekt , wdrożenie, budowa treści 
Czas:              2 lata prowadzenia projektu

Performance



17

5821 zarejestrowanych użytkowników 
1068 pytań, 7885 odpowiedzi 
+ 125 tysięcy internautów 

Laczynasnapiecie.pl
Dla TIM SA - największego dystrybutora elektrotechniki  
w Polsce – stworzyliśmy hub contentowy laczynasnapiecie.pl,  
który jest miejscem zarówno profesjonalistów, jak i amatorów  
z szeroko pojętej branży elektrotechnicznej.  
Powstaniu projektu przyświecała idea, by każdy znalazł  
potrzebną mu wiedzę, a pasjonaci i specjaliści wymieniali  
się doświadczeniem. Serwis łączy w sobie forum Q&A  
i blog ekspercki. Aktywność użytkowników wspierana jest  
przez grywalizację. 

Klient:             TIM SA 
Zakres:            projekt i wdrożenie, moderacja 
Czas:               2 lata 

Performance



Stworzyliśmy wyjątkowe środowisko dla menedżerów  
i dyrektorów IT. Pod nazwą HP Tech Team i na 
dedykowanej stronie WWW powstał wyjątkowy projekt gry 
przeglądarkowej. 

Zbudowaliśmy społeczność użytkowników infrastruktury 
HPE osadzoną w wirtualnej przestrzeni, gdzie można było 
skonfigurować własnego „bohatera-geeka” i poprowadzić 
go przez misje powiązane kontekstowo z produktami.  

5 000 użytkowników 
+ ponad 15 aktywacji  

HP tech team

Klient:            Hewlett Packard Enterprise 
Zakres:           projekt i wdrożenie 
Czas:              5 lat prowadzenia projektu 

Performance



19

Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy centrum poradnikowe 
dla osób zakładających lub prowadzących od niedawna 
własną firmę. Stworzony przez nas content był 
odpowiedzią na najczęściej zadawane w Google pytania.  

Dostęp do treści i do wiedzy eksperckiej warunkowany 
był pozostawieniem danych użytkownika, a więc tym 
samym wygenerowaniem precyzyjnego leadu. Dziś 
firmowi.pl są zapleczem contentowym dla mBanku.  

20 000 UU miesięcznie 
+500 leadów miesięcznie 

Firmowi.pl

Klient:             mBank 
Zakres:            projekt i wdrożenie 
             

Performance



Stworzyliśmy koncepcję i wyprodukowaliśmy cykl 
mikroaudycji dla mikrofirm, które  dotyczyły prowadzenia 
działalności gospodarczej. Każda audycja przedstawiała 
właścicieli prawdziwych biznesów i ich porady dla 
przyszłych przedsiębiorców.  

Cykl prezentowany był w bloku reklamowym radia RMF 
FM. Nasze działania były częścią większej kampanii 
realizowanej wspólnie z agencją VML i domem mediowym 
Mindshare.  

Firmootwieracz 

Klient:             mBank 
Zakres:           projekt i wdrożenie 
      

Cykl został nagrodzony  
w konkursie Effie!

Performance
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Stworzyliśmy portal technologiczny sponsorowany  
i firmowany przez Lenovo. Serwis poza częścią blogową 
składał się z bazy produktowej oraz forum tematycznego. 
Z dziesiątkami tysięcy unikalnych użytkowników 
zbudowaliśmy jedyną w swoim rodzaju społeczność 
opartą na forum. 

200 000 sesji w ruchu organicznym 
18 0000 UU miesięcznie 
32 000 zarejestrowanych  
10 000 aktywnych użytkowników 
+ 1 000 materiałów contentowych 

Lenovozone.pl

Klient:            Lenovo 
Zakres:           projekt i wdrożenie 
Czas:              7 lat prowadzenia projektu 

Performance
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Gry to rozrywka dla dzieciaków, analfabetów i leniwców… 
Takie stereotypy pojawiają się niekiedy w powszechnym  
dyskursie, ale realia są inne i postanowiliśmy to udowodnić! 
Polski gracz to w większości człowiek dojrzały (aż 58%  
graczy to ludzie w wieku 25-44 lata), dobrze wykształcony  
pracownik merytoryczny, mieszkający w dużym mieście  
i nierzadko jest kobietą (40%)! Razem z firmą Lenovo  
i Instytutem Norstat przeprowadziliśmy badania na próbie  
1537 graczy, by udokumentować i opisać Fenomen  
Dojrzałego Gracza. 

60 000 zasięg publikacji 
22 000 wyświetleń strony dot. raportu 
2 500 pobrań 
7 000 użytkowników aktywacji opartej na raportcie 
82 publikacje w mediach 

Fenomen dojrzałego gracza

Klient:             LENOVO 
Zakres:           stworzenie WWW, udział w badaniu i opracowaniu raportu  

Performance
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formaty 
contentowe_

Igor Rudnicki
Analityk/Media Planner



W oceanie internetowych treści trzeba się wyróżnić  
i należy robić to dobrze. Wiemy, jak zainteresować, 
skupić uwagę, ale co ważne – nigdy nie zapominamy  
o merytoryce. 
Dla naszych klientów tworzymy wysokiej jakości 
treści na blogi firmowe lub produktowe i dążymy do 
tego, by czytało się nas dobrze! Przeprowadzamy 
ciekawe wywiady, piszemy ważne poradniki, 
sprawozdania i ciekawe artykuły. Pracujemy dla 
znanych i lubianych marek, takich jak mBank,  
Getin Bank, Sephora. Nasz content angażuje, 
wywołuje reakcje oraz dyskusje i co ważne - wspiera 
naszych klientów w kluczowych działaniach SEO. 

Content blogowy  

Performance
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Jak głosi znane przysłowie: obraz mówi więcej niż tysiąc 
słów. A jeśli ten obraz jest ruchomy, jeszcze bardziej 
przyciągnie uwagę odbiorców! Poprzez krótkie video  
lub animacje opowiadamy i przedstawiamy rozwiązania 
oferowane przez naszych klientów, do których należą 
m.in. Żabka, Asseco i Orange Polska.  
Od podstaw tworzymy i obrazujemy historie, które  
w najlepszy sposób wyjaśniają istotne zasady 
funkcjonowania konkretnych produktów, usług  
i procesów. Kładziemy nacisk na kreatywne,  
lecz skuteczne przybliżenie danego tematu.  
Tworzymy ciekawe historie i budujemy narracje, które 
potwierdzają autentyczność naszych klientów. 

Video Explainery  

Performance

http://m.in/
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Infografiki 

Jak wiemy, czasami lepiej coś pokazać niż opisać.  
Zamiast czytać szczegółowy artykuł bogaty 
we wszelkiego rodzaju dane, możemy go prostu 
zilustrować, oddając na jednym obrazie to,  
co najistotniejsze.  
Wykorzystując komunikację wizualną, przedstawiamy 
wyniki badań, opowiadamy historie i przejrzyście 
przedstawiamy nawet skomplikowane rozwiązania 
oferowane przez marki. Statystyki, ciekawostki, poradniki, 
analizy, fakty, mity, raporty, porady, cele, plany – wszystko 
to możemy zobrazować przy użyciu minimalnej liczby 
słów. Przykładem są choćby infografiki zrealizowane 
przez nas dla takich marek jak mBank, TIM,  
ING Bank Śląski, Bain & Company i Orange Polska. 

Performance



27

Tworzymy i produkujemy webinary oraz webcasty 
eksperckie, których celem jest zainteresowanie i 
edukacja klientów. Transmisje realizujemy w studiach TV, 
studiach wirtualnych bądź przez platformy komunikacji 
video. Do współpracy zapraszamy moderatorów, 
dziennikarzy, ekspertów branżowych. Niezależnie od 
budżetu klienta naszym finalnym celem zawsze jest 
wygenerowanie leadów i udaje nam się ten cel 
zrealizować. 

Webinary 

Performance
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z
Tworzymy i publikujemy złożone materiały eksperckie, 
które są źródłem wiedzy dla klientów końcowych.  
W poradnikach i raportach przedstawiamy użyteczne  
i praktyczne informacje, które odbiorcy są w stanie 
wykorzystać w swoich aktywnościach biznesowych. 
Pobranie materiału zazwyczaj wiąże się z pozostawieniem 
danych, co dla sponsora projektu jest leadem 
sprzedażowym. Od lat robimy to z powodzeniem. 

Raporty, poradniki, trendbooki 

Performance
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social 
media_

Nastazja Dessoulavy
Account Manager
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Dla jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce 
kompleksowo prowadziliśmy działania w mediach 
społecznościowych. Stworzona przez nas idea kreatywna 
bazująca na storytellingu w lekki sposób przekazywała 
najważniejsze informacje o ofercie ERGO Hestii. 
Prowadziliśmy kompleksowe działania na Facebooku 
marki – odpowiadaliśmy za treść, grafiki, animacje, pełną 
moderację oraz kwestie mediowe związane z promocją 
postów. Wspieraliśmy również ERGO Hestię w tworzeniu 
kreacji i treści na LinkedIn, tworzyliśmy content dla 
Agentów ERGO Hestii, a także content produktowy na 
fanpage społeczności sprzedawców ubezpieczeń  
ERGO Hestii. 

działania na FB i LI  

Klient:            ERGO Hestia 
Kanały:          Facebook, LinkedIn 
Zakres:           strategia, koncept kreatywny, regularna komunikacja,  
                         moderacja, obsługa mediowa 
Czas:              2 lata  

oraz content dla agentów

Performance



31

Jedną z największych międzynarodowych firm 
konsultingowych wspieramy w działaniach rekrutacyjnych  
i employee brandingowych na Facebooku. Komunikacja  
na kanale prowadzona jest w języku angielskim, a głównym 
celem postów jest zainteresowanie studentów z najlepszych 
uczelni w Europie pracą, wydarzeniami  
i stażami organizowanymi przez Bain & Company.  
Oprócz regularnych działań komunikacyjnych 
wspomagamy firmę także w organizacji wydarzeń online. 

działania na FB  

Klient:             Bain & Company 
Kanały:           Facebook 
Zakres:            koncept kreatywny, regularna komunikacja, obsługa mediowa,  
                         organizacja wydarzeń online 
Czas:               3 lata 

i organizacja wydarzeń online

Performance
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Performance



Jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie i rozwijanie  
głównej linii kreatywnej oraz przygotowanie bieżącego 
contentu publikowanego na Facebooku. Główna idea  
bazuje na symbolicznych skojarzeniach, dzięki którym  
w lekki i kreatywny sposób przedstawiamy usługi marki. 
Pomysł śmiało pokazuje, że o usługach firm 
ubezpieczeniowych  nie musimy mówić zawsze w kontekście 
negatywnych i przykrych wydarzeń. 

kreatywna komunikacja 
dla ubezpieczeń

Klient:            InterRisk 
Kanały:          Facebook 
Zakres:           koncept kreatywny, tworzenie kreacji  
                         związanych z bieżącą komunikacją                          
Czas:              2 lata  Performance
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Poprzez zróżnicowane działania w mediach 
społecznościowych wspieramy markę w dotarciu zarówno 
do obecnych, jak i nowych klientów. Wykorzystujemy 
różnorodne formaty, a każdy z prowadzonych przez nas 
kanałów posiada odrębną, lecz dopasowaną do danego 
medium strategię komunikacyjną. Media społecznościowe 
drogerii Ziko to nie tylko informacje o promocjach,  
ale również dermokonsultacje z udziałem ambasadorek  
drogerii i ważne treści poradnikowe związane z pielęgnacją. 

Klient:            Ziko 
Kanały:          Facebook, Instagram, YouTube 
Zakres:           strategia kreatywna, tworzenie kreacji statycznych i dynamicznych,  
                         regularna komunikacja na kanale, moderacja, obsługa mediowa 
Czas:              4 lata  Performance

kompleksowe działania  
w social mediach
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Tworzymy angażującą i interesującą komunikację dla 
odbiorców salonów Ziko Optyk. Publikujemy treści 
lifestylowe, sprzedażowe, edukacyjne oraz informacje  
o promocjach marki. Staramy się docierać do szerszego 
grona klientów poprzez odpowiednie targetowanie  
i geolokalizację, stawiamy również na zaangażowanie 
odbiorców. 

komunikacja na Facebooku 
dla salonów Ziko Optyk

Klient:             Salony Ziko Optyk 
Kanały:           Facebook 
Zakres:            kreacje statyczne i dynamiczne, regularna komunikacja, moderacja,  
                         obsługa mediowa 
Czas:               4 lata  Performance
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Dla jednego z większych operatorów telekomunikacyjnych  
i kablowych prowadzimy kompleksową komunikację  
i moderację na Facebooku. Stawiamy na różnorodność, 
wykorzystując mnogość formatów – od postów statycznych, 
przez karuzele, gify, aż po rozbudowane kampanie 
reklamowe. Szybki czas reakcji naszej moderacji, 
bezpośrednie wsparcie w każdej sytuacji  
i support techniczny są kluczem do zadowolenia abonentów 
sieci. 

regularna komunikacja

Klient:             TOYA 
Kanały:           Facebook 
Zakres:           strategia, koncept kreatywny, regularna komunikacja, moderacja,  
                         obsługa mediowa 
Czas:               3 lata

i moderacja w social mediach

Performance



37

Dla włoskiej lifestylowej marki AGD prowadzimy 
kompleksową komunikację w mediach społecznościowych. 
Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie kreacji statycznych  
i dynamicznych zgodnie z wypracowaną przez nas 
strategią. Nasz customer support każdego dnia dba 
również o wysoki poziom zadowolenia użytkowników marki 
Candy. 

świat AGD  
w social mediach

Klient:             Candy 
Kanały:           Facebook, Instagram 
Zakres:            tworzenie contentu, regularna komunikacja,  
                          moderacja, obsługa mediowa 
Czas:               4 lata  

Performance
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Świat odkurzaczy i małego AGD nie ma przed nami 
tajemnic. Dla marki Hoover tworzymy statyczne  
i dynamiczne treści zgodne z przyjętą strategią.  
Dbamy o ich regularną publikację, moderację  
i odpowiednio optymalizujemy działania mediowe. 

robimy porządki  
w mediach  
społecznościowych

Klient:             Candy 
Kanały:           Facebook, Instagram 
Zakres:            tworzenie kreacji, regularna komunikacja,  
                          moderacja, obsługa mediowa 
Czas:               4 lata  

Performance
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Haier to znana i lubiana marka premium zajmująca się 
produkcją sprzętu AGD. Zgodnie z oczekiwaniami brandu, 
który chce być blisko swoich klientów, każdego dnia 
aktywnie prowadzimy komunikację na Facebooku 
i Instagramie. Prezentujemy najlepsze rozwiązania i na 
bieżąco odpowiadamy na wszelkie zapytania 
użytkowników. 

azjatycka precyzja  
w social mediach

Klient:             Haier 
Kanały:           Facebook, Instagram 
Zakres:            tworzenie kreacji, bieżąca komunikacja,  
                          moderacja, obsługa mediowa                          
Czas:               4 lata  Performance



40

Słynny producent smartfonów i nowoczesnych akcesoriów 
był naszym klientem przez 6 lat. W tym czasie zdążyliśmy 
przeprowadzić setki kampanii na Facebooku i Instagramie, 
opracowywaliśmy działania z influencerami  
i przeprowadzaliśmy ciekawe aktywacje dla użytkowników. 

legenda smartfonów  
zdobywa social media

Klient:             Motorola 
Kanały:           Facebook, Instagram 
Zakres:            tworzenie kreacji, bieżąca komunikacja,  
                         moderacja, obsługa mediowa              
Czas:               6 lat Performance
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zintegrowane 
kampanie digital_

Małgorzata Wasiucionek
Account Manager
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Współtworzymy i prowadzimy kampanie digitalowe dla 
producenta innowacyjnego sprzętu AGD marki Haier. 
Celem działań jest zwiększenie świadomości na temat 
brandu i wzrost sprzedaży. Kampanie obejmują działania 
na Facebooku, YouTube i w środowisku Google. 
Prowadząc kampanie wizerunkowo- sprzedażowe, 
wykorzystujemy sprawdzone formaty digitalowe, dzięki 
czemu wpływamy pozytywnie na wizerunek 
rebrandingowanej marki oraz uzyskujemy znaczny wzrost 
sprzedaży promowanych produktów. 

kampanie performance  
Haier Group

Performance
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Jesteśmy współtwórcami i współprowadzącymi projekt 
Incredible Inspirations – programu akceleracyjny 
Sebastiana Kulczyka skierowany do startupów.  
W ramach programu koordynujemy działania  
w social mediach, tworzymy webinary, podcasty, a także 
materiały partnerskie z wydawcami. 

Incredible Inspirations

Performance
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Wiodącego producenta bram wsparliśmy w stworzeniu 
aktywacji CSR, której celem było dofinansowanie szpitali. 
W ramach akcji stworzyliśmy grę mobilną w klimacie  
retro-digital, w której każda rozgrywka powiązana była  
z deklaracją przekazania środków na rzecz potrzebujących. 

Gra platformowa  
2 THE LIGHT

Performance
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Od lat wspieramy niemieckie przedstawicielstwo 
dyplomatyczne w Polsce. Dla Ambasady w Warszawie 
stworzyliśmy niesamowicie pojemny koncept kreatywny, 
który z sukcesem wykorzystywany jest w digitalu, princie, 
BTL, a także w czasie eventów. Dodatkowo wspólnie  
z Ambasadą realizujemy projekty wideo i działania 
z influencerami. 

Ambasada Niemiec  
w Polsce

Performance
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Polskiego producenta mebli dziecięcych i młodzieżowych 
wspieraliśmy w kwestiach brandingowych, generowaniu 
leadów sprzedażowych i działaniach SEO. Razem 
transformujemy biznes w kierunku sprzedaży online. 
Zwiększyliśmy ekspozycję w SERP na kluczowe frazy 
organiczne związane z meblami młodzieżowymi  
(awans do TOP5). 

Meblik.com

Performance
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Polski ambitny start-up e-commerce kompleksowo 
wspieramy w zakresie SEO, kampanii performance, 
brandingu i bieżącej obsługi marketingowej.  
Z miesiąca na miesiąc skutecznie zwiększamy sprzedaż. 

Vasmi.pl

Performance
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Globalnego gracza z segmentu Car Fleet Managementu 
wspieramy w kompleksowych działaniach 
marketingowych i rebrandingowych. Realizujemy m.in. 
kampanie sprzedażowe online, działania SEO, 
stworzyliśmy także korporacyjną stronę web dla całego 
regionu CEE. 

Mhcmobility.pl

Performance
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Legendarnego producenta aparatów fotograficznych, 
urządzeń do druku i przetwarzania obrazu wspieraliśmy  
w działaniach w social mediach a także w aktywacjach 
B2B. 

Canon.pl

Performance
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Dla jednej z największych, globalnych firm logistycznych, 
kompleksowo realizujemy aktywacje sprzedażowe online, 
a także dodatkowe akcje marketingowe offline i online 
wspierające rekrutację, wewnętrzne programy 
motywacyjne oraz komunikację wydarzeń specjalnych. 

Dbschenker.com

Performance
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kampanie mediowe

Maria Markiewicz
Senior Social Media Manager
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837
Przeprowadziliśmy rebranding inwestycji oraz repozycjonowanie 
marki po zakupie inwestycji przez BBI. Jesteśmy również 
odpowiedzialni za stałe prowadzenie kampanii leadowych 
i wizerunkowych w kanałach digitalowych. Zakres naszych działań 
obejmował: pozycjonowanie organiczne, kampanie leadowe  
w kanałach SEM, działania w Social Media, Programmatic, działania 
na portalach nieruchomościowych, kampanie wizerunkowe  
i działania sprzedażowe, opracowanie i wdrożenie skutecznej 
strategii targetowania., stworzenie www i landing Page. 

%

Efekty:
Ok. 5000 leadów 

     Wzrost liczby konwersji o 837% w 2020 vs 2019 

     Wzrost wartości transakcji np. o 45% w 2020 vs 2019 
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Dzięki naszej strategii skutecznej synergii działań wizerunkowych  
i sprzedażowych Mennica Residence została najszybciej sprzedaną 
inwestycją w swojej klasie w Polsce. Zakres naszych działań 
obejmował: pozycjonowanie organiczne, działania w kanałach SEM, 
generowanie leadów w Social Mediach oraz działania wizerunkowe  
i sprzedażowe tj. działania PR, targi, eventy, OOH, Print, serwisy 
ogłoszeniowe, RTG. 

Performance

92%Efekty:
168 sprzedanych mieszkań w ciągu  
jednego kwartału (92%) 
     
576 wygenerowanych leadów 
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Performance

219
%

Efekty:

Zrealizowaliśmy kampanie lead generation dla inwestycji Neovita 
oraz Neosky w ramach Google oraz serwisów ogłoszeniowych. 
Odpowiadaliśmy za pełną obsługę w zakresie przygotowania kreacji  
i wdrożenie landing page, udzieliliśmy również wsparcia w zakresie 
SEO i analityki strony inwestycji. 

Zwiększenie liczby leadów o 219% w 2019 r. vs 2018 r. 

     Wzrost sprzedaży mieszkań w inwestycji o 43%  
w II połowie2019 (w porównaniu do III/IVQ 2018) 

     Obniżenie stawki CPL o 72% rok do roku 
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Prowadziliśmy comiesięczne działania wsparcia sprzedaży w oparciu 
o kampanie Google Search, Google Display Network oraz mailingi  
do wyselekcjonowanych baz klientów zainteresowanych zakupem 
nieruchomości w Krakowie. W ramach naszych działań 
realizowaliśmy również kampanii CPL na portalach ogłoszeniowych  
i zarządzaliśmy prezentacjami inwestycji w ramach tych portali przy 
zastosowaniu autorskiego narzędzia Property Manago, 
usprawniającego proces aktualizacji. 

Performance

37
%

Efekty:
Wzrost liczby pozyskanych leadów o ok. 37% rocznie 

     

     

Obniżenie stawki CPL o 54% 

     Realizacja planu sprzedaży mimo wzrostu cen 
nieruchomości 
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Nasze działania obejmowały promocję sprzedaży mieszkań oraz 
wynajmu powierzchni komercyjnych. Odpowiadaliśmy za pełną 
obsługę klienta w zakresie generowania rekordów sprzedażowych, 
wraz ze stworzeniem unikalnego narzędzia pozwalającego na 
aktualizację ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych poprzez 
bezpośrednią integrację z system CRM Klienta. Realizowaliśmy 
również kampanie w ramach Google Display Network, Programmatic 
i na portalach branżowych. 

Performance

43
%

Efekty:

Wzrost liczby leadów sprzedażowych o 43%  
w okresie II-IIIQ 2019 

     Skrócenie procesu pozyskania najemców powierzchni 
komercyjnych o połowę. 

     Obniżenie kosztu pozyskania leada o 67%  
w roku 2019 vs 2018 
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50%Efekty:

Celem naszych działań było zbudowanie świadomości marki w 
Polsce, Mołdawii i na Ukrainie oraz zbudowanie zainteresowania 
produktami marki i podtrzymanie ruchu na stronie. 
W trakcie realizacji opracowaliśmy strategię opartą o wyszukiwarkę 
Yandex i Google oraz Audience Targeting na serwisach lokalnych w 
kategorii. 

Ponad 200 000 kliknięć 

     
Wskaźnik powracalności na stronę większy o 50% 

     
Średni czas na stronię większy niż 1,5 minuty 

     
Wskaźnik odrzuceń ruchu na www mniejszy o 39% 
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245
%

Odpowiadaliśmy za stałą obsługę Klienta w ramach performance 
marketingu. Przeprowadzaliśmy działania związane z SEM i działania 
afiliacyjne, a naszym celem był również wzrost sprzedaży z 
porównywarek ubezpieczeń. 

Efekty:
245% realizacji celów SEM 

     
139% realizacji celów afiliacyjnych 

     
2 x wzrost sprzedaży z porównywarek ubezpieczeń 
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70%

Dla znanego przedsiębiorstwa z branży spożywczej realizowaliśmy 
działania kreatywne w digitalu i Social Mediach. Nadrzędnym celem 
naszych działań był wzrost przejść na stronę kampanii i związany  
z nim wzrost sprzedaży. 

Efekty:
70% wzrost przejść na stronę kampanii 

     
30% wzrost sprzedaży 

     
5 pp – wzrost udział w rynku z z 19,4% do 25% 
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24
%

Odpowiadaliśmy za obsługę w ramach digital marketingu. Celem 
naszych działań był wzrost liczby leadów i wzrost jakości 
emitowanych reklam Google Ad Words. 

Efekty:
24% wzrost wynikający z wdrożenia 
połączeń telefonicznych 

     

Wzrost współczynnika jakości Google Adwords o 2 pkt. 
     

145% wzrost liczby zwalidowanych leadów 
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58%

Dla znanego przedstawiciele branży e-commerce zrealizowaliśmy 
kampanię afiliacyjną rozliczaną w modelu CPS, działania e-mail 
marketingowe, kampanie display, retargeting oraz link txt 
wspomaganą akcjami promocyjnymi na portalach. 

Efekty:
Wzrost ROAS o 58% w ciągu 6 miesięcy 

     Wzrost sprzedaży o 30%, dzięki wprowadzeniu  
własnych technologii retargetingowych 

     

Zmniejszenie kosztu CPA o 60% w ciągu 6 miesięcy 

Wzrost sprzedaży o 20%, dzięki wprowadzeniu  
narzędzi exit intent 
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to co,  
zrobimy coś razem?
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euvicperformance.com 

a.janik@euvicperformance.com 
tel. +48 604 233 713

k.malecki@euvicperformance.com 
tel. +48 501 090 327

ul. Czerska 12 
00-732 Warszawa 

It’s All About 
Performance 


