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Marketing internetowyMarketing internetowy

to promocja towarto promocja towaróów iw i ususłług, docierajug, docierająąca zarca zaróówno do biewno do bieżążących, cych, 

jak ijak i potencjalnych klientpotencjalnych klientóów. Promocja ta jest prowadzona online, przy w. Promocja ta jest prowadzona online, przy 

uużżyciu narzyciu narzęędzi internetowych idzi internetowych i momożże obejmowae obejmowaćć sprzedasprzedażż, reklam, reklamęę, , 

budowanie wizerunku marki, badania marketingowe oraz obsbudowanie wizerunku marki, badania marketingowe oraz obsłługugęę klienta. klienta. 

Poprzez marketing internetowy moPoprzez marketing internetowy możżna wspierana wspieraćć swoje bieswoje bieżążące dziace działłania ania 

ww tej dziedzinie. tej dziedzinie. 

CISCO: Marketing InternetowyCISCO: Marketing Internetowy



Poczta elektroniczna. Poczta elektroniczna. PocztPocztąą elektronicznelektronicznąą momożżna przesyna przesyłłaaććdo klientdo klientóów odpowiednio dostosowane w odpowiednio dostosowane 

ii zindywidualizowane komunikaty marketingowe. Trezindywidualizowane komunikaty marketingowe. Treśćść tych komunikattych komunikatóów mow możże uwzgle uwzglęędniadniaćć osobiste preferencje klientosobiste preferencje klientóów, w, 

historihistorięę ich zakupich zakupóów lub charakterystyczny dla nich sposw lub charakterystyczny dla nich sposóób przeglb przegląądania serwisu. Komunikaty mogdania serwisu. Komunikaty mogąą obejmowaobejmowaćć zarzaróówno wno 

proste podziproste podzięękowanie za zkowanie za złłoożżenie zamenie zamóówienia, jak iwienia, jak i zapowiedzi nowych produktzapowiedzi nowych produktóów lub usw lub usłług, aug, a taktakżże specjalnie e specjalnie 

ukierunkowane oferty. Naleukierunkowane oferty. Należży jednak szanoway jednak szanowaćć prywatnoprywatnośćść klientklientóów iw i umoumożżliwiliwićć im im łłatwe anulowanie subskrypcji informacji atwe anulowanie subskrypcji informacji 

marketingowych przesymarketingowych przesyłłanych pocztanych pocztąą elektronicznelektronicznąą. . 

Reklama online. Reklama online. Najbardziej popularnNajbardziej popularnąą formformąą reklamy online sreklamy online sąą interaktywne banery reklamowe. Reklamy online interaktywne banery reklamowe. Reklamy online 

mogmogąą kierowakierowaćć internautinternautóów do serwisu firmy iw do serwisu firmy i pomagajpomagająą budowabudowaćć wizerunek marki wwizerunek marki w Sieci.Sieci.

Elektroniczne biuletyny. Elektroniczne biuletyny. Te cyfrowe publikacje sTe cyfrowe publikacje sąą przesyprzesyłłane do abonentane do abonentóów pocztw pocztąą elektronicznelektronicznąą ii mogmogąą

zawierazawieraćć kolorowe grafiki ikolorowe grafiki i zdjzdjęęcia. Zawarte wcia. Zawarte w nich informacje monich informacje możżna dostosowywana dostosowywaćć do okredo okreśślonej spolonej społłecznoecznośści klientci klientóów w 

lub partnerlub partneróów handlowych, ktw handlowych, któórzy korzystajrzy korzystająą zz produktproduktóów czy usw czy usłług danej firmy lub je sprzedajug danej firmy lub je sprzedająą. Dostosowanie to mo. Dostosowanie to możże na e na 

przykprzykłład polegaad polegaćć na zamieszczeniu sekcji ze wskazna zamieszczeniu sekcji ze wskazóówkami iwkami i poradami dotyczporadami dotycząącymi ucymi użżytkowania. Wysyytkowania. Wysyłłajająąc biuletyny c biuletyny 

zawierajzawierająące odsyce odsyłłacz do serwisu internetowego, moacz do serwisu internetowego, możżna takna takżże rozpowszechnie rozpowszechnićć markmarkęę, podnie, podnieśćść poziom sprzedapoziom sprzedażży oraz y oraz 

wyeliminowawyeliminowaćć koniecznokoniecznośćść publikowania tradycyjnych broszur ipublikowania tradycyjnych broszur i katalogkatalogóów, zmniejszajw, zmniejszająąc tym samym koszty ich aktualizacji c tym samym koszty ich aktualizacji 

ii drukowania. Naledrukowania. Należży jednak zawsze posty jednak zawsze postęępowapowaćć zgodnie zzgodnie z etykietetykietąą internetowinternetowąą ii umoumożżliwiliwićć odbiorcom odbiorcom łłatwe anulowanie atwe anulowanie 

subskrypcji.subskrypcji.

Programy lojalnoProgramy lojalnośściowe, werbunkowe iciowe, werbunkowe i stowarzyszeniowe. stowarzyszeniowe. Programy te oferujProgramy te oferująą korzykorzyśści ci 

klientom lojalnym oraz czklientom lojalnym oraz częęsto odwiedzajsto odwiedzająącym serwis. Mogcym serwis. Mogąą to byto byćć upusty lub prezenty zupusty lub prezenty z tytutytułłu zachu zachęęcenia do wizyty cenia do wizyty 

ww serwisie nowych klientserwisie nowych klientóów. Stosuje siw. Stosuje sięę taktakżże porozumienia ze porozumienia z innymi serwisami, ktinnymi serwisami, któóre mogre mogąą bybyćć w krw kręęgu zainteresowagu zainteresowańń

docelowych klientdocelowych klientóów w -- ii prawdopodobnie skierujprawdopodobnie skierująą ruch internetowy do naszego serwisu. ruch internetowy do naszego serwisu. 

Serwis internetowy. Serwis internetowy. Serwis internetowy peSerwis internetowy pełłni rolni rolęę wirtualnego okna do firmy. Zwykle firmowy serwis ewoluuje od wirtualnego okna do firmy. Zwykle firmowy serwis ewoluuje od 

zbioru "stron" opisujzbioru "stron" opisująących produkty icych produkty i ususłługi, po kanaugi, po kanałł dystrybucyjny wdystrybucyjny w sprzedasprzedażży detalicznej, poprzez kty detalicznej, poprzez któóry klienci nabywajry klienci nabywająą

produkty iprodukty i ususłługi, augi, a sprzedawca gromadzi informacje osprzedawca gromadzi informacje o ich zainteresowaniach klientich zainteresowaniach klientóów iw i zwyczajach zwizwyczajach zwiąązanych zanych 

zz zakupami. Najwazakupami. Najważżniejsze zalety serwisu internetowego jako narzniejsze zalety serwisu internetowego jako narzęędzia marketingu to modzia marketingu to możżliwoliwośćść zmierzenia interakcji zmierzenia interakcji 

klientklientóów zw z serwisem oraz dostosowania komunikacji do indywidualnych zainterserwisem oraz dostosowania komunikacji do indywidualnych zainteresowaesowańń odwiedzajodwiedzająących. cych. 
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••Filmy TV Filmy TV –– 66

••Migawki w wiadomoMigawki w wiadomośściach TV ciach TV –– 88

••Programy Radiowe (I, Radio GdaProgramy Radiowe (I, Radio Gdańńsk, RMF FM, III) sk, RMF FM, III) –– ponad 40 ponad 40 

••Prelekcje w szkoPrelekcje w szkołłach i lekcje zamawiane ach i lekcje zamawiane –– 99

••ArtykuArtykułły i wywiady w dziennikach y i wywiady w dziennikach –– 6 6 

••ArtykuArtykułły w tygodnikach y w tygodnikach –– 2 2 

••Prezentacje dla organPrezentacje dla organóów administracji  w administracji  -- 1414

••Prezentacje dla szerokiej publicznoPrezentacje dla szerokiej publicznośćść (Dzie(Dzieńń Wody, DzieWody, Dzieńń Ziemi) Ziemi) --33

••Prowadzenie projektProwadzenie projektóów w „„olimpijskicholimpijskich”” dla szkdla szkóółł –– 11 11 

Formy popularyzacji IOPAN 2006Formy popularyzacji IOPAN 2006--20082008



Wybrane przykWybrane przykłłady audycji radiowych i telewizyjnychady audycji radiowych i telewizyjnych

http://ww6.tvp.pl/7014,20081015810212.strona 

http://www.iopan.gda.pl/~sokol/PANOR.asf



Wybrane przykWybrane przykłłady audycji radiowych i telewizyjnychady audycji radiowych i telewizyjnych

http://www.polskieradio.pl/nauka/posluchaj/artykul70644.html



ArtykuArtykułły w prasie codziennejy w prasie codziennej

http://wyborcza.pl/1,75476,5473581,Klopoty_z_arktycznym_lodem.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80355,6173372,Zle_wiesci_z_Arktyki.html



Wyszukiwane frazy w serwisie:Wyszukiwane frazy w serwisie:

••""IOPANIOPAN""

14 depesz, 4 w ostatnim roku, 14 depesz, 4 w ostatnim roku, 

••""OceanologiiOceanologii""

~60 depesz, 20 w ostatnim roku~60 depesz, 20 w ostatnim roku

••""IInstytut nstytut MMorski"orski": : 

00 depeszdepesz

••""MMorski orski IInstytut nstytut RRybacki"ybacki"

44 depeszedepesze, 0 w ostatnim roku, 0 w ostatnim roku

••"Oceanografii Uniwersytetu Gda"Oceanografii Uniwersytetu Gdańńskiego"skiego"

17 depesz, 5 w ostatnim roku17 depesz, 5 w ostatnim roku

Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"



Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"

http://naukawpolsce.pap.pl/



Informacje na stronach IODEInformacje na stronach IODE

http://www.iode.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=115



••im.gda.plim.gda.pl

••mir.gdynia.plmir.gdynia.pl

••iopan.gda.pliopan.gda.pl

••iioo--warnemuende.dewarnemuende.de

••vliz.bevliz.be

••ifremer.frifremer.fr

••awi.deawi.de

••soton.ac.uksoton.ac.uk

••ucsd.eduucsd.edu

IloIlośćść "cytowa"cytowańń" stron organizacji w bazie danych wyszukiwarki Google" stron organizacji w bazie danych wyszukiwarki Google
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