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W związku z tym, że spotykamy się „wirtualnie”
serdecznie proszę Was o:
◦ Słuchanie prowadzącego ☺,
◦ Słuchanie innych uczestników,
◦ Zgłaszanie chęci wypowiedzi.
Czy coś jeszcze powinniśmy dopisać do powyższych zasad?
Jak myślicie?
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Marketing internetowy…
Jak myślicie:
◦ Czym jest marketing? Z czym kojarzycie to pojęcie?
◦ Czym jest marketing internetowy?
◦ Czy marketing jest ważny? Jeśli TAK, to dlaczego?
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Marketing jest koncepcją zarządzania organizacją lub
przedsiębiorstwem.
Marketing zakłada dostosowanie organizacji lub firmy do
potrzeb rynku i konsumenta w zakresie realizacji przyjętych
celów ekonomicznych oraz społecznych.
Jakie to mogą być cele – ekonomiczne i społeczne?
Obecnie rynek cechuje się ostrą konkurencją, nadwyżką podaży
dóbr i usług nad realnym popytem odbiorców oraz rosnącymi ich
wymaganiami w zakresie jakości oferty i obsługi.
Problemem ogólnie stało się nie tyle wytwarzanie produktów, ile
ich sprzedaż z zyskiem, a więc pozyskanie i utrzymanie
nabywców
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Marketing jest to sposób
działania
i zarządzania w firmie zorientowa
ny na rynek i klienta.
Są to czynności, które wspierają
sprzedaż wyrobów i usług.
Wykonywane są różnymi
metodami i technikami.
Sformułowanie marketing pojawił
się po raz pierwszy w Stanach
Zjednoczonych.
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Jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i
oferowania z zyskiem produktów
posiadających wartość dla klienta w celu
zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.
Określa, które segmenty
rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej
zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty
i usługi.”
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prowadzenie badań i analiza otoczenia
wsparcie sprzedaży
reklama
promocja produktów
kreowanie potrzeb
dbałość o markę przedsiębiorstwa
budowanie odpowiedniego wizerunku
przedsiębiorstwa
dążenie do usatysfakcjonowania
partnera wymiany
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produkt (ang. product)



dystrybucja (ang. place)



cena (ang. price)



promocja (ang. promotion)

◦ aby był dobrej jakości i zaspokajał
potrzeby klientów
◦ dotyczy rozmieszczenia produktów na
rynku i sprzedaży
◦ taka, aby była
zachowana konkurencyjność ceny i
kosztów, wprowadzenie rabatów i upustów
◦ do której zaliczamy reklamę, dobre
stosunki między przedsiębiorstwem a
otoczeniem, sprzedaż osobistą
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◦ Wróćmy do Internetu?
◦ Jak można wykorzystać
Internet w marketingu?
◦ Czym może być
marketing internetowy?
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Każdej firmie zależy na
pozyskaniu nowych
klientów. Jednakże w
biznesie ważniejsze jest
także pozyskanie klientów
stałych i lojalnych.
Nie jest to jednak możliwe
bez stworzenia między
firmą a klientami
długotrwałych relacji, które
byłyby oparte na
wzajemnym zaufaniu.
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Jak myślicie, jakie są sposoby na pozyskiwanie klientów?



Czy należy rozwijać relacje z klientami?



Jak utrzymać lojalnych klientów przy sobie?
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Rzymianie chcąc zawiadomić o walkach
gladiatorów, wypisywali zawiadomienia na
murach.
Z kolei Fenicjanie malowali na dużych
skałach wzdłuż tras parad czerwoną lub
czarną farbą, obrazy reklamujące ich towary.
Stosowali taką formę powiadomień
publikując też ogłoszenia urzędowe, a
później prywatne. W ten sposób powoli
rodziła się reklama.
Sam termin reklama pochodzi od łacińskich
słów reklamo, reclamare, reclamavi,
reclamatum, oznaczających głośne
nawoływanie, hałasowanie, krzyczenie,
wzywanie czy przywoływanie.
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Zastanówcie się jak można zachęcić kogoś do
produktu lub usług?
◦ Czy zastanawiałeś się kiedyś co może zniechęcić do
danej firmy lub konkretnego produktu?

Zastanówcie się jak można zachęcić kogoś do
pozostania z daną firmą? Jakich metod
używają przedsiębiorstwa by klienci do nich
wracali?
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Internet to narzędzie, dzięki

któremu zmiany zachodzą bardzo
dynamicznie a wymiana informacji,
rozrywka, zakupy, bankowość
dostępne są praktycznie całą dobę.
 Kupić można wszystko, zawrzeć
umowę ubezpieczeniową, założyć
konto bankowe - wszystko w
Internecie bez biegania po mieście,
bez stania w kolejkach, nie martwiąc
się o godziny otwarcia placówek
handlowych czy usługowych.
 ZASTANÓWMY SIĘ: Na co
zwrócić uwagę wykorzystując
możliwości jakie daje sieć Internet?
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Na początek wprowadźmy kilka
podstawowych pojęć związanych z
zastosowaniem Internetu
w przedsiębiorstwie:

◦ e-biznes: to biznes wykorzystujący Internet.
◦ e-commerce lub e-handel: jeden z
elementów e-biznesu, handel za pomocą
sieci.
◦ e-marketing: inny element ebiznesu, marketing przy wykorzystaniu
Internetu, np. kampanie promocyjne online,
promocja poprzez pocztę elektroniczną,
programy lojalnościowe dla klientów,
witryny internetowe, pozycjonowanie stron i
wiele innych technik i narzędzi.
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forma marketingu, używająca jako medium
Internetu i strony WWW.
Służy do przesłania informacji marketingowej i
pozyskania klientów.
Przykłady marketingu internetowego to przede
wszystkim różne formy reklamy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

strony rezultatów wyszukiwarki,
baner,
reklamy multimedialne,
reklamy serwisów społecznościowych,
ogłoszenia reklamowe w Internecie,
e-mail marketing, łącznie z e-mail spam.
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Handel elektroniczny
Aukcje internetowe
Internetowa bankowość
Systemy rezerwacji
Media społecznościowe
Vlog/wideo w internecie
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Pomyślcie jak można pozytywnie wykorzystać
Internet w przedsiębiorstwie?
Do czego może przydać się Internet w
firmie?
Jakie mogą być szanse, a jakie
zagrożenia?
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Czy macie jakieś pytania?
Czy chcielibyście coś dodać?
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