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Rola marketingu analitycznego w procesie badawczo-analitycznym 
wspartym przez marketing automation 

Streszczenie

Cel artykułu został zrealizowany przez przedstawienie roli marketingu anali-
tycznego w procesie badawczo-analitycznym wspartym przez automatyzację mar-
ketingu. W artykule pokazano, że zbierane i przetwarzane w ten sposób dane mogą 
stanowić znakomite źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia danego 
procesu. Wykazano to na praktycznym przykładzie wdrożenia dla firmy X kampa-
nii reklamowej oraz przedstawiono osiągnięte efekty w zakresie wzrostu wartości 
sprzedaży.

Słowa kluczowe: marketing analityczny, automatyzacja marketingu, proces badawczo-
-analityczny, komunikacja i działania marketingowe.

Kody JEL: M30, M21

Wstęp

W artykule dokonano analizy elementów marketingu analitycznego niezbędnych w pro-
cesach badawczo-analitycznych wspieranych przez marketing automation. Do analizy wy-
korzystana została triangulacja metod obejmująca przegląd literatury, opracowanie zakresu 
analityki marketingowej oraz przedstawienie studium przypadku. 

Żyjemy w czasach, w których pomiary marketingowe zyskują na znaczeniu, co wynika ze 
zmian w otaczającej nas rzeczywistości, Jak podaje Tomasz Misiak (2013): „w ciągu zaledwie 
60 min. tylko jedna porządnie zinformatyzowana firma tworzy 167 razy więcej danych niż 
Biblioteka Kongresu USA” porównując pod kątem ilości danych bibliotekę Kongresu USA 
do firmy Wal Mart będącą na pierwszym miejscu w rankingu Fortune 5001. Tak olbrzymie 
ilości danych wsparte przez systemy teleinformatyczne otwierają przed badaczami zupełnie 
nowe przestrzenie dając możliwość rozwoju użytecznych teorii oraz prowadzania badań wraz 
z pomiarami rezultatów przy wsparciu automatyzacji działań marketingowych. 

Pojęcie i rola procesu badawczego

Proces badawczy, cytując Chava Frankfort-Nachmias oraz Davida Nachmias (2001) to 
„całościowy schemat działań, który naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy, to 

1  http://beta.fortune.com/global500/walmart-1 [dostęp: 15.03.2017].
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paradygmat naukowych dociekań” składający się z siedmiu podstawowych etapów oraz cy-
klicznej natury, która zwyczajowo rozpoczyna się od problemu, a kończy się na wstępnych 
wnioskach ogólnych, będąc tym samym początkiem kolejnego cyklu procesu badawczego. 

Tabela 1 
Siedem podstawowych etapów procesu badawczego 

Etap procesu 
badawczego Charakterystyka

Problem badawczy Bodziec intelektualny wywołujący reakcję w postaci badań naukowych.

Hipotezy Hipoteza jest to proponowana przez nas odpowiedź, jakiej można udzielić na pytanie 
badawcze

Plan badawczy Plan badawczy to program zgodnie z którym badacz zbiera, analizuje i interpretuje 
wyniki.

Pomiar Procedura, w której przyporządkowuje się zgodnie z określonymi zasadami wartości 
liczbowe lub inne symbole właściwościom empirycznym (Stevens 1951).

Zbieranie danych Rejestracja wyników dotyczących badanego zjawiska 

Analiza danych Poznawanie struktury i zależności badanego zjawiska, w szczególności powiązań 
przyczynowo-skutkowych oraz mechanizm funkcjonowania

Uogólnianie  
(generalizowanie) Uogólnienie wyników badań na populację

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Frankfort-Nachmias, Nachmias (2001).

Tak przedstawiony proces badawczy jest podstawą nauki od łacińskiego słowa “scire”, 
oznaczającego „wiedzieć”. Zgodnie z definicją nauki J. Apanowicza (2000), w aspekcie 
treściowym jest systemem „należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez zawierających 
możliwie obiektywną i adekwatną na danym etapie rozwoju poznania naukowego i prak-
tyki społeczno-gospodarczej wiedzę o zjawiskach, procesach, strukturach, zależnościach 
i prawidłowościach w określonej dziedzinie naukowej”. Jak wskazuje S. Kamiński (1992), 
jest również metodą na osiągnięcie celu stawianego przed nauką, będąc podstawą uzy-
skania wiedzy niezależnej od osobistego doświadczenia, racjonalnej i uporządkowanej. 
Możemy również zobaczyć w takim układzie elementy zbieżne z podstawowymi zasa-
dami prowadzenia badań marketingowych, do których możemy zaliczyć między innymi: 
określenie problemu badawczego, formułowanie hipotez, wybór technik i metod, groma-
dzenie i przetwarzanie informacji czy analiza i interpretacja rezultatów badań (Mazurek-
Łopacińska 1998).

Marketing analityczny istota i wykorzystanie

Zaczynając od analityki marketingowej przedstawianej przez Davenporta (2007) czy 
tezach stawianych przez Marka Jefferey’ego (2015) coraz bardziej znaczącym trendem 
w marketingu zdaje się być marketing analityczny będący częścią badań marketingowych, 
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nie bez znaczenia wydaje się fakt rosnącego znaczenia efektywności takiego podejścia, 
jak również rosnące możliwości techniczne przetwarzania danych przez systemy telein-
formatyczne. Przykładowo, koszt jednego megabajta dysku w 1956 roku wynosił 10 000 
dolarów, dla porównania w 2013 roku koszt jednego megabajta wynosił 6,3 centa (Cost of 
Hard Drive Space 2017), co znacząco obniżyło koszty przechowywania dużej ilości danych 
związanych z analizą danych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
w 2006 roku określiła szerokopasmowy dostęp do Internetu jako standard, ponieważ pobie-
ranie danych było równe lub wyższe niż 256 kb/s, natomiast w 2015 roku the U.S. Federal 
Communications Commission (FCC) zdefiniowała „podstawową szerokopasmową sieć” 
jako sieć o transmisji danych wynoszącą co najmniej 25 Mbit/s2. 

Znaczny wpływ na współczesny marketing w szczególności marketing analitycz-
ny wywiera rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Z myślą o ta-
kich procesach powstaje wiele narzędzi informatycznych pozwalających na analizę da-
nych (systemy ERP − Enterprise Resource Planning, CRM − Customer Relationship 
Management itp.), które nierozerwalnie związane są z dostarczaniem informacji nie-
zbędnych do podejmowania decyzji oraz redukujących ryzyko poprzez automatyczną, 
systemową analizę danych. 

Do podstaw takich działań możemy zaliczyć pracę na podstawie wskaźników oraz mo-
deli analitycznych (Jeffrey 2015), co nierozerwalnie, w zakresie samego marketingu, jak 
i środowiska, w którym funkcjonuje, jest związane z celowością podejmowanych działań 
oraz określoną efektywnością związaną z organizacją (Zieleniewski 1969). Tak więc, jeśli 
za organizację przyjmiemy grupę osób prowadzących prace badawcze „w celu wytworzenia 
wiedzy” (Frankfort-Nachmias i in. 2001), zgodnie z etapami procesu, wielce pomocne może 
się okazać wykorzystanie marketingu analitycznego przy pomocy narzędzi teleinforma-
tycznych. Jednak aby taki system mógł wspierać działania, powinien charakteryzować się 
kilkoma elementami: dokładnością, wiarygodnością, przekazywane dane powinny być po-
równywalne oraz powinny być odpowiednio zredagowane. Tak przygotowany system daje 
nam możliwości oraz obszar do dalszych działań, będąc punktem do systemowej analizy 
danych, dając wiedzę niezależną od osobistego doświadczenia. Powiązanie narzędzi tele-
informatycznych, zdobywania wiedzy, celowości i efektywności organizacji stawia pytanie 
o sposób pomiaru i oceny podejmowanych działań. Takie ujęcie jest bez wątpienia tematem 
złożonym i wielowymiarowym, istnieje wiele teorii i ujęć tego terminu. E. Skrzypek (2012) 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu charakteryzuje efektywność jako relacje 
między efektami, celami, nakładami i kosztami. Jednocześnie, jak zauważa Ernest Pasour 
(1981), ma zawsze charakter subiektywny i nie może być określane bez powiązania, nieza-
leżnie od celów, jak również wiedzy, którą posiada podejmujący decyzję. Z tego też powo-
du przyjęto stanowisko, iż kluczowe wskaźniki będą definiowane na etapie praktycznym 
w powiązaniu z problemem badawczym. 

2  https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access [dostęp: 15.03.2017].
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Wykorzystanie marketing automation

Do niezaprzeczalnych zalet wykorzystania systemów teleinformatycznych przy analizie 
danych, które zostały odpowiednio przygotowane i sformatowane należy możliwość automa-
tycznego przetwarzania w celu uzyskania informacji, wiedzy oraz odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania. Jak sugerują w swojej książce Ch. Frankfort-Nachmias i D. Nachmias (2001), 
wiedza musi zostać dowiedziona w sposób obiektywny, niezależny. Tak postawione twier-
dzenie jest tezą uniwersalną dającą się przenieść na grunt badań marketingowych. Można 
uznać, że użycie statystyki jako nauki, której przedmiotem jest analiza danych opisujących 
zjawiska za pomocą systemów informatycznych, pozwala na automatyczną analizę danych, 
generalizowanie wniosków oraz na walidację hipotez. W celu zobrazowania możliwości 
takiego systemu przedstawiono praktyczny przykład prowadzonych działań reklamowych 
dla jednej z firm. W ramach podanego przykładu zaprezentowano tylko wybrane elementy, 
jednak dają one pewien obraz sytuacji i możliwość stawiania kolejnych pytań, otwierając 
pole do dalszych rozważań, zarówno naukowych, jak też biznesowych.

Praktyczny przykład firmy X

Firma X to przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej zajmujące się internetową sprze-
dażą pojazdów, która w swoich działaniach i strategii krótkoterminowej stawia za cel pozy-
skiwanie leadów sprzedażowych [lead to osoba (bądź firma), która spełnia warunki grupy 
docelowej, ma potrzebę zakupową i jest gotowa do negocjacji warunków sprzedaży] i opty-
malizację ich kosztu. Jest to dla tego przedsiębiorstwa główny wskaźnik efektywności pro-
wadzonych działań marketingowych. Dlatego też do realizacji przyjęto wskaźniki związane 
z KPI (Key Performance Indicators) firmy X, takie jak:
 - liczba wyświetleń reklamy,
 - liczba wyświetleń słowa kluczowego,
 - liczba kliknięć w reklamę,
 - średnią pozycję reklamy,
 - liczba konwersji z reklamy lub słowa kluczowego,
 - wysokość CTR (Click Through Rate) reklamy lub słowa kluczowego, 
 - średnie CPC (Cost Per Click) reklamy, 
 - średnie CPC słowa kluczowego.

W celu realizacji procesu badawczego postawiono hipotezę badawczą niekierunkową, 
że istnieje różnica między efektywnością opartą na wskaźnikach parametryzacji prowadzo-
nych kampanii reklamowych przez marketerów a kampanii prowadzonych przez markete-
rów przy wsparciu automatyzacji marketingu. 

W realizacji postawionego zadania wdrożony został autorski system marketingu anali-
tycznego firmy doradczej analizujący wpływ czynników na koszty leadów oraz sprzedaży. 

Do analizy zebrano i przetworzono dane z:
 - okresu 35 tygodni,
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 - 1656 reklam,
 - 10 246 słów kluczowych, na które były wyświetlane reklamy,
 - 25 649 540 wyświetleń reklam,
 - 92 780 unikalnych użytkowników na stronie,
 - 1285 konwersji.

Do analizy danych zastosowano między innymi analizę rangową Spearmana w celu wy-
selekcjonowania zależności między wskaźnikami losowymi w stosunku do wskaźnika kon-
wersji, która miała być podstawą do dalszych działań. Taką metodę analizy przyjęto z kilku 
względów. Po pierwsze, analiza rangowa wykazuje w niewielkim stopniu wrażliwość na 
odchylenia danych odstających, z tego powodu wydaje się szczególnie użyteczna w analizie 
danych niskiej jakości, a za takie przyjęto dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Po 
drugie, oblicza się go na podstawie rang, a nie samych wartości może zatem być zastoso-
wana dla dowolnych zmiennych, których wartości można uporządkować rosnąco. Mając 
jednocześnie na względzie wady takiej analizy, jak na przykład brak zależności okresowej, 
czy też tego, że silnie skorelowane zmienne mogą wskazywać współwystępowanie, a nie 
związek przyczynowo-skutkowy, zdecydowano się na takie wdrożenie jako punkt wyjścia 
do dalszych działań. 

W tabelach 2 i 3 przedstawiono uzyskane zależności dla wybranych wskaźników.

Tabela 2
Firma X – Zależność wybranych wskaźników – liczba kliknięć w reklamę 

Liczba kliknięć Korelacja rangowa Spearmana

Liczba wyświetleń 0.97
Średnia pozycja reklamy 0.74
Liczba konwersji 0.68
Wysokość CTR 0.39
Średnie CPC -0.03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3
Firma X – Zależność wybranych wskaźników – liczba wyświetleń reklamy  

Liczba wyświetleń Korelacja rangowa Spearmana

Liczba kliknięć 0.97
Średnia pozycja reklamy 0.71
Liczba konwersji 0.65
Wysokość CTR 0.40
Średnie CPC -0.07

Źródło: jak w tabeli 2. 
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Tabela 4
Koszt pozyskania leadu i ilość konwersji po wdrożeniu analityki marketingowej 
w połączeniu z marketing automation w okresie 12 tygodni  

Tydzień Konwersje Koszt pozyskania leadu (w PLN)

1 6 33,75 

2 14 19,69 

3 10 39,06 

4 22 14,42 

5 20 11,35 

6 64 6,56 

7 71 8,09 

8 80 7,07 

9 68 8,21 

10 89 6,53 

11 117 7,73 

12 134 4,80 

Źródło: jak w tabeli 2. 

Wykres 1 
Firma X. Liczba konwersji do kosztu pojedynczego leadu

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 4.
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Tak przygotowane dane oraz analiza statystyczna dały możliwość uogólnienia wyników 
badań na prowadzone kampanie zgodnie z etapami procesu badawczego. Były również pod-
stawą do stworzenia algorytmu pozwalającego na wdrożenie automatyzacji procesu optyma-
lizacji prowadzonych działań

Tak przeprowadzony proces badawczy na podstawie analizy wskaźników przy wspar-
ciu automatyzacji procesów marketingowych wykazał, że istnieje różnica między badanymi 
efektywnościami. Obrazuje to wzrost liczby konwersji w serwisie przedsiębiorstwa oraz 
obniżenie kosztu pozyskania leadu w okresie 12 tygodni.

Koszt pojedynczego leadu ponoszony przez klienta zmniejszył się z początkowych 33,75 zł 
do 4,80 zł co dało realną oszczędność na poziomie 85,7%. Dodatkowo liczba leadów wzro-
sła w przedstawionym okresie z 6 tygodniowo do 134 co daje 2133,3% wzrostu w okresie 
12 tygodni. Zobrazowano to na wykresie 1.

Tabela 5
Porównanie efektów przed i po wdrożeniu 

Wyszczególnienie Przed wdrożeniem Po wdrożeniu

Liczba leadów tygodniowo 4 134
Skuteczność działu sprzedaży (w %) 15,0 15,0
Liczba sprzedanych produktów 2,4 80,4
Średnia wartość produktu (w PLN) 80 000 80 000
Obrót na miesiąc (w PLN) 192 000 6 432 000
Obrót na rok (w PLN) 2 304 000 77 184 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od firmy X.

Przedstawione wartości i wielkości graniczne efektów ujętych w tabeli 5 już bardzo prze-
konująco obrazują, jak ogromną rolę odegrał wdrożony autorski system automatyki marke-
tingowej. 

Zastosowanie w wypadku firmy X analityki marketingowej w połączeniu z marketing 
automation przyniosło realne i wymierne korzyści przez zwiększenie efektywności działań 
w przytoczonym okresie. Wzrosła więc liczba i wartość sprzedanych produktów i kolejno 
obroty roczne firmy. Rola automatyzacji marketingu zarówno dla procesu badawczo rozwo-
jowego, jak i dla organizacji miała duże znaczenie − z jednej strony zwiększając znacząco 
efektywność, z drugiej strony dając możliwość rozwoju użytecznych teorii, prowadzenia 
badań wraz pomiarami rezultatów w tak krótkim okresie jak 12 tygodni.

Podsumowanie

Przetwarzanie i analiza coraz większej ilości danych w związku z rozwojem techno-
logii i jej dostępnością jest naturalnym etapem rozwoju. Stawia jednak przed badacza-
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mi i organizacjami wiele możliwości i wyzwań. Jak podaje jedna z firm analitycznych 
MarketsandMarkets w swoim raporcie3, rynek BigData-as-a-Service (BDaaS) i związany 
z nim rynek przetwarzania danych wart będzie 7 miliardów dolarów w roku 2020, przy 
wzroście o 31% rok do roku. Jednak jak podaje GUS w swoim raporcie4 z grudnia 2016 roku 
jedynie 7,3% (26 559) przedsiębiorstw reklamujących się w Internecie wykorzystuje dzia-
łania bazujące na śledzeniu wcześniejszej aktywności użytkownika Internetu do dalszych 
działań.

Jedną z przyczyn takiego stanu podawaną przez specjalistów jest tzw. luka kompetencyj-
na, która najczęściej jest rozpatrywana na płaszczyznach niezbędnej wiedzy, koniecznych 
umiejętności czy pożądanej postawy tak niezbędnej do wdrożenia marketingu analitycznego 
wspartym przez marketing automation. Jednak, jak pokazuje przykład firmy X, wdrożenia 
tego typu mogą przynieść olbrzymie korzyści zarówno dla badaczy, jak i przedsiębiorstw, 
a jak wynika z badań przeprowadzonych przez CompTIA na grupie ponad 400 specjalistów5, 
wdrożenie tego typu rozwiązań nie tylko sprostało ich oczekiwaniom, ale również je prze-
rosło. 
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The Role of Analytical Marketing in an Analytical Research Process 
Supported by Marketing Automation

Summary

The purpose of this article was realised by presenting the role of analytical mar-
keting in an analytical research process supported by marketing automation. In the 
article, we show that the data collected and processed in this way can be an excel-
lent source of information needed to carry out the process. This was demonstrated 
by the practical example of implementing an advertising campaign for Company X 
and showing the results achieved in terms of increase in sales value.

Key words: analytical marketing, analytical research, marketing automation.

JEL codes: M21, M30

Роль аналитического маркетинга в исследовательско-аналитическом 
процессе, поддержанном автоматизацией маркетинга

Резюме

Цель статьи была достигнута путем представления роли аналитического 
маркетинга в исследовательско-аналитическом процессе, поддержанном ав-
томатизацией маркетинга. В статье указали, что накопляемые и обрабатывае-
мые таким образом данные могут представлять собой великолепный источник 
информации, необходимой для осуществления данного процесса. Это проде-
монстрировали на практическом примере внедрения для фирмы X рекламной 
кампании, а также представили достигнутые результаты в сфере роста стои-
мости продажи.

Ключевые слова: аналитический маркетинг, автоматизация маркетинга, ис-
следовательско-аналитический процесс, коммуникация и маркетинговые дей-
ствия.
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