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1. Wprowadzenie 

W ramach niniejszej analizy przedstawiono wyniki badao działao w ramach akcji informacyjno-promocyjnej 

zaplanowanej w projekcie euroKobieta, realizowanym przez firmę CompSecur sp. z o.o. na terenie województwa 

łódzkiego. Głównym celem badania jest ocena dotychczasowego przebiegu akcji informacyjno-promocyjnej. Cel 

osiągnięto dzięki ewaluacji działao w ramach akcji informacyjno-promocyjnej, opartej przede wszystkich na 

internetowych kanałach informacyjnych. Podstawowym narzędziem wykorzystanym w ramach niniejszego 

badania był informatyczny system analizy statystycznej Google Analytics oraz przetargowy system reklamy 

internetowej Google AdWords. 

Podstawowym wnioskiem przeprowadzonego badania jest wskazanie na osiągnięcie i przekroczenie założonych 

rezultatów w ramach emisji reklamowych w Internecie (ponad 26 milionów emisji, wobec założonych 14 

milionów) i w stacjach radiowych (69 emisji wobec planowanych 40), oraz osiągnięcie założonego rezultatu w 

ramach emisji reklamowych w lokalnej prasie (50 emisji planowanych i wykonanych). Skutecznośd emisji 

reklamowych prowadzonych w sposób ciągły od wdrożenia serwisu informacyjno-doradczego projektu jest 

wysoka i spowodowała przystąpienie do projektu dotychczas ponad 1100 beneficjentów spełniających warunki 

grupy docelowej, w tym ponad 440 beneficjentów ostatecznych biorących udział w zaplanowanym programie 

szkoleniowym. Akcja informacyjno-promocyjna spowodowała również wyrażenie chęci otrzymania wsparcia 

projektowego przez kobiety z województwa łódzkiego nie spełniające warunków grupy docelowej. W ramach 

serwisu informacyjno-doradczego zarejestrowanych jest obecnie imiennie ponad 2500 kobiet z woj. łódzkiego. 

Realizator w ramach możliwości planuje objęcie tych osób poza wsparciem informacyjno-doradczym, także 

wsparciem programu szkoleniowego. 

Jak wykazało badanie, kanały informacyjne pozwalające na dotarcie do zaplanowanej grupy docelowej 

potencjalnych beneficjentów ostatecznych są skuteczne, jak również skuteczne są forma i przekaz akcji 

informacyjno-promocyjnej, która prowadzona jest w sposób ciągły bez znaczących zakłóceo. Także system 

informacji w godzinach pracy biura sekretariatu projektu (tj. 13-17, pn-pt) działa bez zarzutu: świadczona jest 

informacja stacjonarna w biurze (ul. Traugutta 25, lok. 1201, w Łodzi), prowadzona jest infolinia typu 0-801, 

ponadto działają 2 linie telefoniczne, linia faksowa oraz kilka kont obsługi poczty elektronicznej w domenie 

projektowej @eurokobieta.pl oraz w domenach realizatora @complearn.pl i @compsecur.pl. 
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2. Logo i skrócona nazwa projektu 

 

Ustalono skróconą nazwę projektu jako „euroKobieta” w celu podkreślenia grupy docelowej i charakteru 

wsparcia pochodzącego z Unii Europejskiej. Dzięki technologii grafiki 

wektorowej logo projektu, integrujące gwiazdy z flagi europejskiej ze 

skróconą nazwą projektu, można drukowad w dowolnej 

rozdzielczości. 

3. Projekt graficzny serwisów internetowych 

Fundamentalną częśd zaplanowanej w projekcie akcji promocyjno-

informacyjnej stanowią kreacje graficzne serwisów internetowych 

projektu, tj. internetowego serwisu informacyjno-doradczego 

euroKobieta (http://www.euroKobieta.pl) oraz platformy CompLearn 

e-Learning dla informatycznego szkolenia projektowego z zakresu 

informatycznych kompetencji kluczowych na rynku pracy „e-Kobieta” 

(http://elearning.eurokobieta.pl).  

Na szatę graficzną ww. serwisów składa się projekt graficzny 

integrujący logo projektu, zdjęcia z udziałem fotomodelki oraz inne 

elementy graficzne nadające spójności przekazowi wizualnemu. Po 

prawej stronie znajduje się przykładowy element graficznego projektu 

stanowiący częśd oprawy wizualnej serwisu informacyjno-doradczego 

euroKobieta. Poniżej zamieszczono kilka przykładowych zdjęd z 

serwisu informacyjno-doradczego: 
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Istotnym elementem kreacji szaty graficznej serwisów internetowych było zintegrowanie znaków graficznych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym loga i flagi Unii 

Europejskiej). W celu zróżnicowania szaty graficznej wprowadzono element zmiennego tła na głównej stronie 

serwisu informacyjno-doradczego: każda odsłona powoduje losowanie jednego z kilkunastu zdjęd fotomodelki w 

tle (co widad na kilku przykładowych zdjęciach powyżej). 

W ramach platformy CompLearn e-Learning opracowanie odpowiedniej oprawy graficznej miało znacznie istotne 

nie tylko z punktu widzenia skuteczności oddziaływania przekazu akcji informacyjno-promocyjnej, ale także w 

ramach perspektywy ergonomii korzystania z platformy w celu długotrwałej realizacji procesu dydaktycznego 

(zawartośd godzinowa minimum programowego realizowanego na platformie CompLearn e-Learning wynosi 180 

godzin). W związku z tym szata graficzna platformy CompLearn e-Learning dla zaplanowanego w projekcie kursu 

e-Kobieta musiała byd odpowiednio zrównoważona i stonowana. Poniżej przedstawiono projekt graficzny 

nagłówka platformy e-Learning, widocznego w ramach całego systemu zdalnego nauczania: 
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Kilka przykładowych zdjęd poniżej ilustruje z kolei ogólny wygląd platformy e-Learning (niebieski kolor jako jeden 

z najbardziej neutralnych został wybrany w celu implementacji interfejsu użytkownika z uwagi na długośd czasu w 

ramach którego jest on widoczny). 

W ramach platformy zintegrowany ikony nawigacyjne 

oraz inne elementy graficzne ułatwiające wizualną 

obsługę interfejsu użytkownika. Połączenie 

kolorystyczne odcieni szarości i koloru niebieskiego 

opracowano tak aby było jak najmniej męczące dla 

wzroku. 

Bardziej jaskrawe barwy (odcienie koloru czerwonego) 

wykorzystano w celu zwrócenie uwagi na istotne 

elementy (np. podsystemy komunikacyjne w ramach 

forum ogłoszeo administracyjnych zostały wyróżnione 

kolorem czerwonym). Wszystkie strony serwisów 

internetowych (zarówno platformy e-Learning jak i 

serwisu informacyjno doradczego) zostały oznaczone znakami graficznymi zgodnie z wytycznymi systemu 

realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Rozplanowanie położenia elementów nawigacyjnych graficznego interfejsu użytkownika, tak aby korzystanie z 

internetowej platformy e-Learning było możliwie intuicyjne także stanowiło element projektowania graficznego 

serwisu. 

4. Reklamowe kreacje tekstowe 

Ważną częścią akcji informacyjno-promocyjnej było stworzenie tekstowych kreacji reklamowych. Przykładowe 

reklamy tekstowe emitowane w Internecie mają następującą postad: 

Praca dla Kobiet 
 Wsparcie kobiet na rynku pracy w UE 
 100% dofinansowanie szkoleo i staży 

http://www.euroKobieta.pl 
 

Oferty pracy i telepracy 
 Skorzystaj ze wsparcia EFS kobiet 
 Zwiększ swoje szanse na rynku pracy 

http://www.euroKobieta.pl 
 

Praca w domu - oferty 
 Program EFS wsparcia kobiet w kraju 
 Pracuj bez wychodzenia z domu 

http://www.euroKobieta.pl 
 

Kobiety w Pracy 
 Zdobądź brukselski certyfikat EITCA 
 Bezpłatne wsparcie EFS dla kobiet 

http://www.euroKobieta.pl 
 

Praca w domu 
 Chcesz pracowad w domu? 
 Przystąp do unijnego programu EFS 

http://www.euroKobieta.pl 
 

Praca przy komputerze 
 Szukasz pracy w domu? 
 Skorzystaj ze wsparcia kobiet EFS 

http://www.euroKobieta.pl 
 

http://www.eurokobieta.pl/
http://www.eurokobieta.pl/
http://www.eurokobieta.pl/
http://www.eurokobieta.pl/
http://www.eurokobieta.pl/
http://www.eurokobieta.pl/
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Wykorzystane hasła i slogany reklamowe podkreślają elementy wsparcia projektowego adresowanego do kobiet 
na rynku pracy (tj. dofinansowane w wysokości 100% certyfikowane szkolenia informatyczne – pozwalające 
uzyskad certyfikat informatyczny, staże informatyczne z wynagrodzeniem). Częśd z tekstowych kreacji 
reklamowych kładzie główny nacisk na szkolenia (w tym niektóre na ich zdalny charakter, posługując się 
przedrostkiem „e-”), częśd na certyfikaty informatyczne (czyli na rezultat ukooczonego szkolenia).  
 
Hasła reklamowe w ramach internetowych reklam tekstowych podlegają standaryzacji długości (struktura 
reklamy to wiersz tytułowy zawierający nie więcej niż 16 znaków, 2 wiersze opisowe zawierające po 25 znaków i 
jeden wierz adresowy zawierający adres docelowy URL). W tak krótkich i sztywnych należy zmieścid możliwie 
treściwy i atrakcyjny przekaz informacyjny. 
 
Należy podkreślid, że zawartośd informacyjna reklam tekstowych jest dużo bardziej zróżnicowana niż przykłady 
podane powyżej. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego serwisu przetargowego reklamy internetowej Google 
AdWords (rozdział 6 niniejszej analizy) oraz specjalistycznych narzędzi analizy ruchu internetowego (rozdział 7) 
możliwe jest bieżące ocenianie skuteczności emitowanych reklam tekstowych i ich ciągła ewolucja. 
 
Reklamowe kreacje tekstowe dotyczą nie tylko samych reklam tekstowych (których wytworzono w ramach liczby 
kilkunastu spójnych wariantów, ujednolicających przekaz informacyjny), ale stanowią również elementy reklam 
graficznych (opisanych w kolejnym rozdziale). Są także istotną częścią szeroko rozumianych treści informacyjno-
promocyjnych (publikowanych w ramach serwisów internetowych). Dobrym przykładem jest tu chociażby 
zawartośd broszur informacyjnych projektu oraz innych opracowao tekstowych. 
 
Obecnie w przygotowaniu są kolejne kreacje tekstowe i hasła reklamowe, zgodnie z zaplanowanym zakresem 
akcji informacyjno-promocyjnej. W najbliższym okresie przeprowadzona zostania reklama w radiu oraz reklama w 
prasie (oba kanały informacyjne wymagają dobrze przemyślanych kreacji tekstowych). 
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5. Reklamowe kreacje graficzne 

W ramach projektu opracowano graficznie kilkanaście kreacji promocyjno-informacyjnych z udziałem 

profesjonalnej fotomodelki. Opracowane kreacje graficzne posłużyły zarówno do przygotowania 

wielkoformatowych plakatów jak i małoformatowych internetowych reklam graficznych (tzw. banerów 

reklamowych), emitowanych w dużym nakładzie w Internecie, w ramach nowoczesnej kampanii reklamowej w 

przetargowym systemie reklamy internetowej Google AdWords kierowanej kontekstowo i demograficznie do 

kobiet poszukujących pracy w województwie łódzkim w ramach powierzchni reklamowych wielu wydawców 

treści. Graficzne reklamy internetowe zostały opracowane z wykorzystaniem technologii Macromedia Flash, która 

pozwala na implementację animacji - jest to najbardziej rozpowszechniony standard animowanych reklam 

graficznych wykorzystywanych w reklamie internetowej. Poniżej przedstawiono przykładową kreację reklamy 

internetowej w postaci animowanego banera 728x90 (oczywiście animacji nie można zaobserwowad). 

 

Przykładowe kreacje graficzne, używane w ramach akcji informacyjno-promocyjnej projektu zamieszczono 

poniżej (dotychczas łącznie wydrukowano i rozwieszono kilkadziesiąt wielkoformatowych plakatów w miejscach 

publicznych w największych miastach woj. łódzkiego, ale przede wszystkim wyemitowano  w Internecie ponad 26 

milionów reklam obejmujących te kreacje graficzne, kierowane kontekstowe do kobiet szukających pracy). 
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Powyższe 11 grafik przedstawia kreacje reklamowe drukowane w formie ulotek. Z kolei poniżej zamieszczono 

plakat promocyjny: 
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6. Analiza internetowych emisji reklamowych 

Dominującą częścią akcji informacyjno-promocyjnej projektu euroKobieta jest reklama internetowa w systemie 

przetargowym Google AdWords, umożliwiającego realizację automatycznego procesu przetargowego względem 

emisji reklam internetowych pośród kilkunastu tysięcy wydawców treści internetowych w Polsce. Ponieważ 

system przetargowy Google AdWords jest systemem otwartym, każdy zainteresowany sprzedażą powierzchni 

reklamowej wydawca może wziąd udział w przetargu.  

System przetargowy reklamy internetowej Google AdWords funkcjonuje w oparciu o kryterium najwyższej 

efektywności kosztowej dla emisji każdej reklamy internetowej - system oblicza efektywnośd kosztową emisji 

bazując na oferowanej przez wydawcę cenie emisji reklamy na powierzchni reklamowej, jakości informacyjnej tej 

powierzchni reklamowej oraz jakości samej reklamy, jak również maksymalnej cenie jej emisji ustalonej przez 

reklamodawcę. System określa wymienione współczynniki dzięki statystycznej ocenie skuteczności reklam, a 

skutecznośd ta mierzona jest kliknięciami reklam oraz analizą przekserowao użytkowników Internetu dzięki 

integracji systemu ze stronami internetowymi reklamodawców.  

Płatności dokonane przez reklamodawców są w ramach systemu Google AdWords przekazywane wydawcom 

treści zapewniających poszczególne emisje reklamowe, zgodnie z oferowanymi przez tych wydawców cenami za 

emisję reklam. Zautomatyzowane w systemie zapytania ofertowe dla każdej emisji reklamy internetowej 

docierają do kilkunastu tysięcy wydawców reklamowych w całej Polsce. System przetargowy wybiera najlepszą 

ofertę spośród ofert wydawców dla poszczególnych emisji.  

Zgodnie z poniższą analizą sporządzoną za pomocą narzędzi analitycznych systemu Google AdWords można 

prześledzid statystykę emisji poszczególnych reklam internetowych w ramach prowadzonej w projekcie akcji 

informacyjno-promocyjnej. Poniższa tabela ilustruje emisję reklam internetowych kierujących bezpośrednio na 

stronę główną serwisu informacyjno-doradczego projektu (www.euroKobieta.pl) w ramach kampanii 

kierowanych na słowa kluczowe – wyszukiwanie (tzw. kierowanie kontekstowe określone za pomocą słów 

kluczowych np. praca, oferty pracy, wsparcie zawodowe, doradztwo zawodowe, szkolenia, etc.) , na strony 

docelowe – strony CPA: strony (tzw. kierowanie tematyczne określone za pomocą tematów treści publikowanych 

przez wydawców, np. serwisu lub części serwisów ogólnych, poświęcone kobietom, macierzyostwu, pracy, etc.), a 

także na strony i słowa kluczowe – strony CPA: słowa i strony (kombinacja dwóch ww. typów kierowania).  

Emisje reklam internetowych Kampania: Kampania: Łącznie 

kierujących na www.euroKobieta.pl euroKobieta euroKobieta 

w systemie reklam Google AdWords (strony CPA) (wyszukiwanie) 

  Strony Wyszukiwarka   

Reklama tekstowa 16 091 078 10 255 166 26 346 244 

Grupa reklam: Telepraca 13 255 370 165 307 13 420 677 

Grupa reklam: Praca ogólnie 597 748 9 518 840 10 116 588 

Grupa reklam: Staże/praktyki 607 537 158 077 765 614 

Grupa reklam: e-Szkolenia 733 088 22 191 755 279 
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Grupa reklam: Moda 285 250 43 893 329 143 

Grupa reklam: Macierzyostwo 237 962 88 370 326 332 

Grupa reklam: Szkolenia unijne 151 576 24 166 175 742 

Grupa reklam: Studia 47 998 94 467 142 465 

Grupa reklam: Uroda 89 322 26 740 116 062 

Grupa reklam: Praca zlokalizowana 84 215 18 337 102 552 

Grupa reklam: Szkolenie ogólnie 1 012 94 778 95 790 

Reklama graficzna 0 0 0 

Łącznie emisje reklam 16 091 078 10 255 166 26 346 244 

 

Jak widad z powyższej tabeli łącznie wyemitowanych zostało aż 26 346 244 emisji reklam internetowych 

(statystyki na dzieo 30.06.2011) – co oznacza, że reklama projektu wyświetliła się tyle właśnie razy na ekranach 

użytkowników Internetu w Polsce. Wszystkie wyemitowane reklamy miały formę tekstową.  

Największą skutecznością cieszyła się reklama tekstowa w postaci: 

Praca w domu – oferty 
Program EFS wsparcia kobiet w kraju 
Pracuj bez wychodzenia z domu 
http://www.euroKobieta.pl 

 

która wyemitowana została aż w 7 698 742 emisjach (reklama ta uzyskała tak wysoką liczbę emisji, ponieważ 

swoją jakością, obliczaną na bieżąco przez system przetargowy Google AdWords w oparciu o skutecznośd – tzw. 

współczynnik klikalności – znacznie przewyższyła pozostałe reklamy). 

Przedmiot bardzo istotnej analizy stanowi nakierowanie reklam emitowanych w ramach systemu przetargowego 

Google AdWords na poszczególne lokalizacje geograficzne (wysoki priorytet ustawiony był na emisje reklamowe 

w obszarze województwa łódzkiego – od strony technicznej system jest w stanie emitowad reklamy internetowe 

użytkownikom Internetu na stronach wydawców treści – np. na portalach informacyjnych – na podstawie 

bieżącej lokalizacji geograficznej ich adresu sieciowego). Wyniki badao rozkładu geograficznego wyświetleo na 

terenie województwa łódzkiego ilustruje poniższe zestawienie.  

Suma z Wyświetlenia Kampania: 

  

euroKobieta 
II 

Łódź 

Łódź 17 468 830 

Piotrków Trybunalski 1 118 542 

Bełchatów 939 243 

Kutno 679 977 

http://www.eurokobieta.pl/
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Skierniewice 604 532 

Sieradz 593 688 

Pabianice 576 259 

Zduoska Wola 538 056 

Radomsko 512 350 

Zgierz 485 443 

Tomaszów Mazowiecki 448 238 

Inne miasta 357 930 

Sochaczew 341 062 

Łowicz 311 291 

Wieluo 280 678 

Łęczyca 173 663 

Żyrardów 146 329 

Pajęczno 123 268 

Rawa Mazowiecka 115 738 

Ozorków 69 156 

Lipce Reymontowskie 52 237 

Opoczno 50 283 

Łask 48 761 

Koluszki 46 372 

Brzeziny 43 177 

Wieruszów 42 779 

Krośniewice 36 981 

Aleksandrów Łódzki 35 837 

Głowno 26 011 

Bielawy 22 782 

Lututów 12 982 

Konstantynów Łódzki 12 600 

Sulejów 5 881 

Brzeźnio 3 451 

Biała Rawska 445 

 

Wyniki analizy wskazują, że duża większośd emisji reklam internetowych na terenie województwa łódzkiego miała 

miejsce w Łodzi (66,4% emisji, co stanowi 17 468 830 emisji). Na kolejnych miejscach w ramach emisji reklam w 

poszczególnych miastach woj. łódzkiego znalazły się: Piotrków Trybunakski (ok. 4,2%) i Bełchatów (3,6%), a także 

Kutno, Skierniewice, Sieradz, Pabianice i Zduoska Wola. Inne miasta miały po mniej niż 2% łącznej liczby 

wyświetleo. 
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Kolejnym aspektem analizy wyemitowanych reklam internetowych jest rozkład na powierzchnie reklamowe 

poszczególnych wydawców treści w Internecie (którzy konkurowali w ramach automatycznego systemu 

przetargowego reklamy internetowej Google AdWords o emisję poszczególnych reklam internetowych projektu). 

Jak wynika z poniższej tabeli w czołówce tych wydawców znalazły się największe portale kraju.  

Suma z Wyświetlenia Kampania: 

  

euroKobieta 
II 

Łódź 

Etykiety wierszy Strony 

Tylko sied partnerska 16 091 078 

onet.pl 3 758 260 

gazetapraca.pl 2 599 035 

Inne domeny  2 451 180 

gratka.pl 1 046 767 

mail.google.com 844 405 

gumtree.pl 743 889 

careerjet.pl 468 734 

gazeta.pl 450 049 

szerlok.pl 306 681 
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olx.pl 290 853 

owi.pl 279 910 

gowork.pl 271 311 

sieradzak.pl 256 415 

tablica.pl 237 344 

praca.org 179 685 

ojej.pl 115 415 

nk.pl 90 850 

infopraca.pl 90 618 

jooble.com.pl 84 882 

e-sochaczew.pl 80 102 

jobrapido.pl 76 167 

centrumofert.pl 69 535 

szybkopraca.pl 53 605 

jobleer.pl 53 004 

kariera.pl 52 809 

e-ang.pl 48 427 

pracuj.pl 48 406 

plotek.pl 46 788 

pracawbiurze.pl 44 227 

skierniewice.com.pl 43 863 

pracadam.pl 43 304 

pajeczyna.pl 42 471 

groszki.pl 41 680 

praca4u.net 40 885 

przez.net 38 563 

egospodarka.pl 37 131 

nf.pl 36 970 

digart.pl 36 327 

szkolnictwo.pl 34 484 

jobisjob.pl 30 246 

papilot.pl 29 237 

lula.pl 28 509 

fakt.pl 26 622 

interia.pl 26 524 

kafeteria.pl 24 890 

ang.pl 23 903 

pracadodatkowawdomu.pl 23 720 

ling.pl 23 188 

menelgame.pl 21 769 

szkolenia24h.pl 20 033 

avanti24.pl 18 970 
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demotywatory.pl 18 156 

praca-w-pracy.pl 18 085 

babyboom.pl 16 908 

facebook.com 16 544 

lm.pl 15 869 

we-dwoje.pl 14 720 

kotek.pl 12 936 

mypolacy.de 12 558 

styl.fm 12 076 

dlastudenta.pl 11 921 

cvtop.pl 11 694 

dorabiamdopensji.pl 11 439 

wykop.pl 11 062 

cvtips.pl 10 928 

uniface.pl 10 914 

hrc.pl 10 793 

koktajl24.pl 10 671 

e-angielski.com 10 620 

hiperogloszenia.pl 10 397 

eu-praca.pl 10 145 

 

 

Drugim kluczowym aspektem analizy jest sprawdzenie, jakie słowa kluczowe najczęściej wpisują użytkowniczki w 

wyszukiwarce. Zdecydowanie najczęściej wpisywanym słowem jest „praca oferty”, które obejmuje 92.4% 

wszystkich wpisywanych słów kluczowych – reklama projektu została wyświetlona w wyniku wpisania tego słowa 

aż 9 476 673 razy. 

Suma z Wyświetlenia Kampania: 

  

euroKobieta 
II 

Łódź 

Etykiety wierszy Wyszukiwarka 

Tylko dla wyszukiwania 10 255 166 

praca oferty 9 476 673 

praca w domu 128 050 

staż 86 466 

praktyki 56 857 

studia 48 883 

szkolenia dla 34 720 

nauka 32 721 
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dzieci 32 161 

kobiety 28 086 

szkolenie 21 680 

moda 18 396 

darmowe szkolenia 18 129 

praca kobiet 17 943 

praca zdalna 16 420 

Inne słowa kluczowe 15 254 

praca wrocław 14 715 

bezpłatne kursy 13 731 

praca dla kobiet 13 727 

uroda 13 286 

szkolenia unijne 10 937 

dziecko 9 294 

kurs online 9 080 

odzież damska 8 577 

bezpłatne studia 7 958 

ciąża 7 701 

praca w domu oferty 7 619 

cv wzór 6 571 

biżuteria 6 473 

praktyka 6 249 

studenckie praktyki 5 056 

szkolenia dofinansowane 4 888 

kursy online 4 868 

włosy 4 546 

sukienki 4 496 

kursy i szkolenia 4 325 

telepraca 4 320 

bezpłatna nauka 4 206 

projekty efs 4 090 

wygląd 3 939 

praca absolwent 3 868 

szkolenia z ue 3 751 

poród 2 951 

praca w domu dorywcza 2 721 

kursy przez internet 2 615 

zakupy 2 592 

macierzyoski 2 381 

e-szkolenia 2 232 

szkolenia dla kobiet 2 193 

praca w domu chałupnicza 1 937 
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pielęgnacja 1 901 

w ciąży 1 735 

urlop wychowawczy 1 614 

praca dodatkowa w domu 1 600 

stroje 1 587 

staże praktyki 1 532 

makijaż 1 358 

moda damska 1 244 

szkolenia online 1 168 

dieta 1 095 

 

Ciekawe wyniki analizy określają kontekst reklamowy akcji informacyjno-promocyjnej projektu.  Słowa kluczowe 

kontekstu treści emisji reklamy odnoszą się do zagadnieo rynku pracy istotnych dla kobiet (np. urlop 

wychowawczy, poród, ciąża, dziecko – ale także, ‘szkolenia dla kobiet’ ‘e-szkolenia’, etc.), jak również słowa 

kluczowe związane bezpośrednio z rynkiem pracy i poszerzaniem kwalifikacji: ‘praca’, ‘bezpłatne kursy’, 

‘darmowe szkolenia, ‘dotacje unijne’, ‘studia’, ‘szkolenia’, ‘oferty pracy’ etc. 

Podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z analizy wyników badao internetowej akcji informacyjno-

promocyjnej zawartych w powyższej tabeli, w formie graficznej przedstawiają następujące wykresy: 

 

Jak widad, największa liczba emisji reklamowych, czyli 23.4% emisji (tj. aż 3 758 260 emisji) zostało wyświetlonych 

w ramach przestrzeni reklamowej wydawcy portalu onet.pl. Wynik ten spowodowany był najkorzystniejszą ofertą 

przetargową automatycznie obliczoną dla tych emisji przez system przetargowy Google AdWords. Bardzo dużą 

częśd emisji reklamowych (ponad 16% - ok. 2 600 000 emisji) wyświetlił portal gazetapraca.pl (który jest jednym z 

najpopularniejszych portali pośrednictwa pracy w kraju i prowadzi bardzo agresywną konkurencyjnie politykę 

cenową emisji reklamowych). Pozostali wydawcy – w kolejności gratka.pl, mail.google.com, gumtree.pl, 

careerjet.pl (łącznie 14% emisji) – stanowią portale internetowe publikujące najróżniejszego rodzaju oferty pracy 
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oraz skierowane przede wszystkim do kobiet (system przetargowy w tych portalach wykazał wyższą skutecznośd 

reklamy skierowanej do kobiet, dzięki czemu tam właśnie odbyły się omawiane emisje reklam). Dodatkowo, z 5% 

udziałem w emitowanych reklamach, wysokie miejsce zajął system wymiany poczty elektronicznej 

mail.google.com. 

 

Ważnym wynikiem analizy emisji reklamowych jest stwierdzenie dużej różnicy w emisjach reklamy na określonych 

powierzchniach reklamowych wydawców oraz w określonych kontekstach reklamowych. Na powyższym wykresie 

zilustrowano, że aż 61.1% czyli 16 091 078 emisji reklamowych to emisje na stronach poszczególnych wydawców 

bez kontekstu informacyjnego (wybranych na podstawie automatycznie realizowanej przez system Google 

AdWords procedury przetargowej). Z kolei pozostałe 38.9% emisji (łącznie 10 255 166 emisji) stanowiły emisje 

kontekstowe (tj. emisje reklamy w określonym kontekście informacyjnym – zadanym przez odpowiednie słowa 

kluczowe, które zestawione zostały w przedstawionej wcześniej tabeli). 

Analizując jedynie emisje reklam wyświetlone w określonym kontekście informacyjnym zadanym przez słowa 

kluczowe, na poniższym wykresie kołowym widad ogromną dominację kontekstu informacyjnego słowa 

kluczowego ‘praca oferty’ (jest to kontekst informacyjny emisji ponad 92% reklam emitowanych kontekstowo, tj. 

przeważającej liczby 9 476 673 emisji reklam). Drugim w kolejności jest kontekst ‘praca w domu’ (odpowiedzialny 

już tylko za marginalną liczbę 128 050 emisji reklamy kontekstowej – czyli 1.2% łącznej liczby emisji). Kontekst 

informacyjny zawarty w każdym kolejnym słowie kluczowym stanowi mniej niż 1% wszystkich emisji 

kontekstowych. Oznacza to, że większośd z beneficjentów ostatecznych do których dotarła reklama internetowa 

emitowana w kontekście informacyjnym treści, poszukiwali pracy (jedynie niewielka częśd - ok. 6% była 

zainteresowana kursami, szkoleniami czy stażami). 



CompSecur Sp. z o. o., Centrum Szkoleniowe CompLearn 
ul. Piłsudskiego 74/309b, 50-020 Wrocław 
tel. +48 71 722 80 38, fax. +48 71 722 80 39 
e-mail: info@compsecur.pl; www.compsecur.pl 
KRS: 0000303601, REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
Strona 21 z 41 

 

 

 

7. Analiza skuteczności akcji informacyjno-promocyjnej 

7.1. Analiza charakterystyki odwiedzin serwisu informacyjno-doradczego 

W poprzednim rozdziale omówiono szczegółowo wyniki analizy emisji reklam internetowych w systemie 

przetargowym Google AdWords w ramach prowadzonej akcji informacyjno-promocyjnej projektu. 

Niniejszy rozdział zawiera badanie skuteczności akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej w ramach projektu. 

Badania te przeprowadzone zostały w systemie analitycznym Google Analytics, w odniesieniu do zintegrowanego 

z tym systemem serwisu informacyjno-doradczego projektu euroKobieta (http://www.euroKobieta.pl). 

Serwis informacyjno-doradczy euroKobieta, stanowi centralny punkt rekrutacyjny projektu. Poniżej zawarto 

najważniejszą statystykę liczby odwiedzin serwisu w okresie od jego uruchomienia do dnia 30 czerwca 2011 roku 

(statystyka liczby serwisu bezpośrednio przekłada się na ocenę skuteczności akcji informacyjno-promocyjnej).  
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Zgodnie z powyższym wykresem serwis odwiedziło łącznie 267 017 użytkowników Internetu (co dało średnią 

około 731 odwiedzin serwisu dziennie).  

 

Należy tu podkreślid, że unikalne odwiedziny serwisu to inna statystyka. Jak wynika z powyższego wykresu takich 

niepowtarzalnych użytkowników było aż 177 836. Biorąc pod uwagę przybliżoną liczbę emisji reklam w Internecie 

rzędu 26 mln można oszacowad pełną skutecznośd przekazu 1 na 147 emisji reklamy. Oznacza to, że aby jedna 

osoba zapoznała się z ofertą projektu, różnym użytkownikom Internetu reklama musiała wyświetlid się łącznie 

147 razy na ekranach komputerów – co jest spowodowane dużą ‘odpornością’ użytkowników na coraz bardziej 

wszechobecne reklamy w Internecie. 

Większośd unikalnych odwiedzin w serwisie euroKobieta.pl, tj. 54,7% ogólnej liczby odwiedzin (w sumie 146 086 

odwiedzin) trwało poniżej 10 sekund. Są to tzw. odbicia (są to osoby, które zdecydowały się wejśd na stronę 

projektu, jednak po wstępnym zapoznaniu się z projektem nie wyraziły zainteresowania udziałem). Jak widad z 

poniższej statystyki stosunkowo niewiele było odwiedzin dłuższych niż 10 sekund ale krótszych niż 1 minuta – co 

oznacza, że osoby, które były zainteresowane projektem spędziły na stronie projektowej dłuższy czas. Aż 9% 

odwiedzin (łącznie 24 079 unikalnych odwiedzin) przebywało na portalu dłużej niż 10 minut. Taki czas 

przebywania na stronie serwisu informacyjno-doradczego pozwala stwierdzid, że osoby te korzystały ze wsparcia 

projektowego w postaci doradztwa on-line (zadając pytania lub czytając odpowiedzi doradcy zawodowego na już 

zadane pytania). Świetnie ilustruje to poniższy wykres. 
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Lojalnośd użytkowników jest istotnym aspektem analizy skuteczności wsparcia informacyjno-doradczego, 

udzielanego w ramach projektu. Łącznie wszystkich unikalnych użytkowników w okresie od 01.07.2010 do 

30.06.2011 było ok. 267 tys., z czego ponad 174 tys. odwiedziło stronę projektu jedynie 1 raz (są to tzw. odbicia – 

czyli osoby, które nie stanowiły grupy docelowej projektu, pomimo kontekstu informacyjnego reklamy). Jak widad 

z poniższego wykresu, znaczny wzrost w statystyce liczby odwiedzin pojawia się w przedziale od co najmniej 9 

odwiedzin (jest to 7 336 odwiedzin unikalnych użytkowników). Serwis informacyjno doradczy powyżej 15 razy 

odwiedziło 6 271 unikalnych użytkowników, a od 26 do 50 razy 6 143 unikalnych użytkowników). Liczba 

odwiedzin powyżej 26 razy (łącznie dla ok. 16 tysięcy unikalnych użytkowników) oznacza z dużym 

prawdopodobieostwem korzystanie z funkcjonalności informacyjno-doradczych serwisu internetowego. 

Bezpośrednia analiza zarejestrowanych użytkowników wykazuje tu korelacje – do projektu przystąpiło do chwili 

obecnej 14 000 kobiet, z tego 1100 spełniających warunki grupy docelowej. 
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Poniższy wykres pozwala z kolei zanalizowad bezpośrednio najczęściej odwiedzane sekcje serwisu informacyjno-

doradczego w ramach jego otwartej części (tj. bez uwzględnienia doradztwa zawodowego). Widad, że ok. 20% 

odsłon dotyczyło agregowanych w serwisie ofert pracy (łącznie prawie 200 tysięcy odsłon). Ok. 6% odsłon (ponad 

62 tysiące) prowadziło na stronę dotyczącą szkoleo informatycznych i programu certyfikacyjnego, oferowanego 

jako jedna z form wsparcia w ramach programu euroKobieta. Inną, cieszącą się znacznie mniejszym 

zainteresowaniem formą wsparcia, był program stażowy, którego podstroję odwiedzono ponad 16 tysięcy razy co 

stanowiło 1.66% wszystkich odwiedzin podstron serwisu. 
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Bardzo ważna obserwacja wynika z analizy „głębokości” odwiedzin poszczególnych stron w ramach serwisu 

informacyjno-doradczego. Wykres, który analizuje głębokośd odwiedzin serwisu informacyjno-doradczego 

euroKobieta znajduje się na następnej stronie. Jak widad ze statystyki, osoby, które odwiedziły tylko 1 stronę 

(stronę tytułową) serwisu euroKobieta.pl stanowią te same osoby, które nie były zainteresowane projektem 

(opuściły stronę projektu po czasie krótszym niż 10 sekund). Stosunkowo liczną grupę poszczególnych odwiedzin 

stanowią odwiedziny, w ramach których odwiedzające osoby przejrzały ponad 20 stron serwisu informacyjno-

doradczego - są to aż 6 983 unikalne odwiedziny. Można wobec tego wyciągnąd wniosek, że blisko 7 tysięcy osób 

(w tym również niekwalifikowanych w projekcie) skorzystało ze wsparcia w ramach serwisu informacyjno-

doradczego, bowiem przeglądanie ponad 20 stron serwisu z dużym prawdopodobieostwem oznacza zapoznanie 

się z licznymi pytaniami uczestniczek projektu i odpowiedziami doradcy zawodowego, oraz wyświetlenie ofert 

pracy. 
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Dodatkowe ciekawe spostrzeżenie wysnud można z poniższego zestawienia, przedstawiającego czas, jaki upłynął 

pomiędzy kolejnymi odwiedzinami serwisu. Biorąc pod uwagę powracających użytkowników, zdecydowana 

większośd z nich odwiedza serwis codziennie, lub nawet kilka razy dziennie – łącznie ok. 19% wszystkich 

odwiedzin (uwzględniając odwiedziny nowych użytkowników). Licząc tylko odwiedziny powracających 

użytkowników, osoby odwiedzające portal co najmniej raz dziennie odpowiadają aż za około 55% odwiedzin. 

 

Kolejnym aspektem analizy korzystania z serwisu informacyjno-doradczego euroKobieta jest statystyka liczby 

odsłon (tj. wywołao dowolnych podstron w ramach serwisu). Jak to ilustruje poniższy wykres, łącznie na serwisie 

euroKobieta.pl zanotowano aż 990 tys. odsłon - średnio przypada więc nieco więcej niż 5 odsłon na 1 unikalnego 

użytkownika serwisu – co wydaje się byd raczej wysokim wskaźnikiem. Oznacza to, że każda z niepowtarzalnych 

osób, które odwiedziły serwis, średnio obejrzała w ramach serwisu ponad 5 różnych stron. 
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Istotnym wynikiem badao statystycznych użytkowników serwisu euroKobieta, jest ocena wykorzystania 

systemów operacyjnych. Jak widad z poniższego wykresu ogromna większośd (prawie 98%) wykorzystuje system 

Windows, co jest doskonałym potwierdzeniem założeo przyjętych przez realizatora w ramach opracowania 

programu szkolenia informatycznego z aplikacji działających w środowisku systemu operacyjnego Windows. 
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W powyższym kontekście interesujące może byd także wykorzystanie różnych typów przeglądarek przez 

użytkowników serwisu informacyjno-doradczego (ma to znaczenie względem optymalizacji poprawności działania 

dla najpopularniejszych typów). Ilustruje to poniższy wykres.  

 

Zgodnie z wynikami badao większośd odwiedzin (ok.. 50%) stanowią odwiedzin użytkowników korzystając z 

przeglądarki Firefox, która niedawno prześcignęła wszystkich konkurentów pod względem udziału w rynku. Na 
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drugim miejscu jest przeglądarka Internet Explorer, zintegrowany element systemu operacyjnego Windows 

(26%). Trzecią i czwartą liczącą się przeglądarką jest Google Chrome (12% wszystkich wizyt) oraz Opera (ponad 

10%). Dla wszystkich 4 podstawowych typów przeglądarek serwis informacyjno-doradczy ma zoptymalizowaną 

formę graficzną i nie stwarza żadnych przeszkód interfejsowych. 

W ramach bardziej technicznej analizy możliwe jest określenie typów łącz wykorzystywanych przez użytkowników 

odwiedzających serwis euroKobieta. 

Ten aspekt ma znaczenie w kontekście oceny możliwości ‘ciężaru’ serwisu internetowego (rozumiane w 

kategoriach ilości danych transmitowanych przy korzystaniu z jego zawartości). Serwis pod tym względem musiał 

byd zoptymalizowany, tak aby umożliwid sprawne korzystanie osobom niedysponującym szerokopasmowym 

łączom (np. aż 5000 użytkowników korzystało ze zwykłego modemu, a ponad 20%, tj. 56 605 z łącza 

telefonicznego DSL). 
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Równie istotną jak szybkośd łącza wartością jest rozdzielczośd ekranu monitora, na którym strona jest 

wyświetlana. Na poniższym zestawieniu widad, że większośd odwiedzin (ponad 57%) dokonywanych jest przy 

użyciu monitora o rozdzielności mniejszej niż 1280x1024, czyli stosunkowo niewielkiej. Stąd też istotne jest takie 

skonstruowanie strony portalu, aby wyświetlała się bez problemu również przy mniejszych rozdzielczościach 

ekranu. 
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7.2. Analiza źródeł odwiedzin serwisu informacyjno-doradczego 

Przechodząc do analizy źródeł odwiedzin serwisu informacyjno-doradczego euroKobieta, poza bezpośrednią akcja 

reklamową można przedstawid następujący wykres dotyczący odwiedzin w ramach wyników obiektywnego 

wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych względem konkretnych słów kluczowych. 
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Jak wskazuje powyższy wykres, liczba odwiedzin z wyników wyszukiwania jest bardzo duża – wynosi aż 217 865 

wizyt (w ramach 25 378 słów kluczowych). Najpopularniejsze ze słów kluczowych, powodujących wyświetlenie 

łącza do serwisu projektowego, to ‘eurokobieta’ oraz ‘eurokobieta.pl’ (6.4 % czyli 13 897 odwiedzin – te słowa 

kluczowe wskazują na uprzednią znajomośd projektu, odwiedziny mogą byd przypisane do osób, które usłyszały o 

projekcie i wyszukują go po nazwie w wyszukiwarce internetowej takiej jak Google).  

W ramach źródeł odwiedzin spośród konkretnych wyszukiwarek analiza jest następująca: 
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Powyższy wykres stanowi dośd oczywiste potwierdzenie dominującej pozycji na rynku krajowym wyszukiwarki 

Google (odwiedziny z tej wyszukiwarki stanowią 99.6% tj. 216 tys. ze wszystkich odwiedzin serwisu, 

pochodzących z wyszukiwarek internetowych). Znajdująca się na drugiej pozycji wyszukiwarka portalu onet.pl 

odpowiada za marginalną liczbę wejśd – zaledwie 305, czyli ok. 0.14%. 

W kontekście dalszego badania źródeł odwiedzin istotna jest analiza następującego wykresu: 
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Duża liczba odwiedzin otrzymanych z zewnętrznych witryn odsyłających przypada na serwis społecznościowy 

GoldenLine, skupiający osoby zainteresowane poszerzaniem swojej sieci kontaktów zawodowych – jest to łącznie 

22.5% odwiedzin odsyłających. Innym ważnym źródłem odwiedzin z witryn odsyłających jest portal społeczności 

owy facebook.com. Dalsze istotne witryny odsyłające związane są z podsystemami pocztowymi, co oznacza, że 

pewna częśd odwiedzin pochodzi bezpośrednio z łączy reklamowych pojawiających się w trakcie używania poczty 

internetowej w portalach poczta.interia.pl, poczta.onet.pl, poczta.wp.pl – lub zaraz po wylogowaniu z konta. 
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Podsumowująca statystyka wszystkich źródeł odwiedzin zawarta jest powyżej. Zgodnie z danymi analitycznymi 

ponad 81% odwiedzin (co prawda niekoniecznie niepowtarzalnych) odpowiada kliknięciu na reklamie 

wyświetlonej przez system Google AdWords. Bezpośredniemu wpisaniu adresu serwisu w pole przeglądarki 

odpowiada łącznie prawie 30 tys. Wizyt, czyli 11%. Odwiedziny te są najprawdopodobniej związane z 

użytkownikami, którzy odwiedzają serwis po raz kolejny (pamiętając już jego adres www). Do niezależnych źródeł 

odwiedzin zaliczyd można portal GoldenLine (co prawda odpowiada jedynie za niewiele ponad 1% odwiedzin 

łącznie ze swoim podsystemem pocztowym – są to jednak aż 3784 wizyty.  

Ostatnim elementem analizy źródeł jest badanie geograficzne, przedstawione na wykresie na następnej stronie. 

Potwierdza ono skutecznośd akcji promocyjno-informacyjnej, w ramach kierowanie emisji reklam na 

województwo łódzkie. 
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Z powyższej mapki widad, że odwiedziny serwisu euroKobieta rozkładają się głównie na 3 regiony:  

 Dolny Śląsk, gdzie projekt się narodził i kontynuowany jest nieprzerwanie od 4 lat,  

 województwo łódzkie, gdzie jest obecnie intensywnie rozwijany, oraz 

 Górny Śląsk, gdzie euroKobieta od niemal samego początku cieszyła się dużą popularnością, nawet 

pomimo braku skierowanych bezpośrednio na ten region reklam internetowych. 

 

Z powyższej tabeli, przedstawiającej rozmieszczenie geograficzne osób wchodzących na portal widad, że duża 

większośd odwiedzających (ok. 65% odwiedzin) to nowe osoby, które po raz pierwszy wchodzą na portal. Średnio 

podczas każdych odwiedzin użytkownicy z regionu łódzkiego odwiedzają ponad 4 podstrony, spędzając na portalu 

blisko 4 minuty. Taki czas jest wystarczający na sprawdzenie aktualności i nowych ofert pracy. Na uwagę zasługuje 

też blisko 5 tysięcy wejśd na portal przez osoby przebywające zagranicą (głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i 

USA). 
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7.3. Zestawienie pozainternetowych form reklamy 

W ramach projektu zaplanowano przede wszystkim emisje reklam w Internecie, jednakże inne media również są 

intensywnie wykorzystywane. Reklamy projektu pojawiły się w lokalnej prasie, w jednej z największych w kraju 

stacji radiowych oraz – w sposób nieplanowany we wniosku – również w programie telewizyjnym w kanale TVP 2. 

7.3.1. Zestawienie reklam w lokalnej prasie 

W projekcie zaplanowano 50 emisji reklam w lokalnej prasie i do chwili obecnej ten plan został całkowicie 

wykonany – wyemitowano dokładnie 50 reklam w gazetach województwa łódzkiego, wg poniższego zestawienia: 

Tytuł Liczba emisji Treść reklamy [wg numeru grafik poniżej] 

Echo Miasta – Kutno 6 1 

Echo Miasta – Łódź 10 1 

Echo Miasta - Skierniewice 4 1 

Dziennik Łódzki – Gratka 16 1 

Gazeta Wyborcza i Metro 6 2 

Dziennik Łódzki – tygodniki regionalne 8 3 

RAZEM 50  

 

 
 

Reklama nr 1 
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Reklama nr 2 Reklama nr 3 

 

Do chwili obecnej 214 uczestniczek (również niebędących w grupie docelowej) zadeklarowało podczas rejestracji, 

że dowiedziało się o projekcie z reklamy w prasie. Jest jednak mocno prawdopodobne, że ta liczba jest większa – 

bardzo często bowiem uczestniczki przy rejestracji pole „Skąd wiesz o projekcie” pozostawiają wypełnione 

domyślną wartością, nie zmieniając jej na właściwą dla ich przypadku. 

7.3.2. Zestawienie reklam w stacjach radiowych 

W projekcie zaplanowano 40 emisji reklamy radiowej. Do chwili obecnej miało miejsce 69 emisji 15-sekundowych 

spotów w Radio Eska Łódź. Emisje miały miejsce o różnych godzinach doby zarówno w dni robocze jak i 

weekendy, w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Takie rozplanowanie emisji miało na celu dotarcie z przekazem 

reklamy do jak największej liczby uczestniczek. Do chwili obecnej 113 uczestniczek zaznaczyło przy rejestracji, że 

dowiedziały się o projekcie z reklamy radiowej.  

7.3.3. Zestawienie reklam w stacjach radiowych 

W największych miastach województwa łódzkiego rozwieszono w miejscach publicznych plakaty oraz rozłożono 

ulotki informujące o projekcie. Ich wzory przedstawiono w rozdziale 5 niniejszego opracowania. Zainteresowanie 

projektem w wyniku informacji z plakatu bądź ulotki zadeklarowało podczas rejestracji w portalu łącznie 111 osób 

(nie wszystkie z grupy kwalifikowanych uczestniczek projektu). Z tej grupy 62 osoby wskazały plakat, a 39 osób 

wskazało ulotkę informacyjną jako źródło swojej wiedzy o projekcie. 
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7.3.4. Promocja projektu w telewizji 

W dniu 24 stycznia 2011 wyemitowany został w kanale TVP 2 program Katarzyny Dowbor „Potrzebna od zaraz”, 

podczas którego ekipa programu z kamerą odwiedziła łódzkie biuro projektu euroKobieta, przeprowadziła 

wywiady z pracownikami biura oraz stażystkami korzystającymi ze wsparcia w ramach projektu.  Taka reklama 

projektu okazała się sukcesem, gdyż aż 265 kobiet zarejestrowało się w projekcie podając jako źródło swojej 

wiedzy o nim reklamę w telewizji. Z dużym prawdopodobieostwem, podobnie jak w przypadku reklamy w prasie i 

Radio oraz plakatów i ulotek informacyjnych, pewna liczba uczestniczek zarejestrowała się w wyniku reklamy 

telewizyjnej, podając przy rejestracji przez pomyłkę lub nieuwagę inne źródło wiedzy o projekcie. 

 


