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Nr raportu  1 

Raport za okres od 2019-01-01 do  2019-08-31 

Wnioskowana kwota płatności 8475,99 zł 

Wysokość odsetek wygenerowanych na koncie Projektu 0 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         I. Informacje dotyczące Projektu 

 

Nr Projektu PPI/NPZ/2018/1/00001 

Tytuł Projektu PRO-AM – Profesjonalna promocja zagraniczna Akademii Morskiej w Szczecinie 

Nazwa Beneficjenta Akademia Morska w Szczecinie 

Nazwa Partnera 1…. nie dotyczy 

Nazwa Partnera …. nie dotyczy 

Kwota finansowania 42380,00 zł 

Okres realizacji Projektu  Od 2019-01-01 do  2019-08-31 



 

 
 

 
II. Przebieg realizacji Projektu 
 

 

 
Streszczenie zrealizowanego Projektu  
 

Realizację projektu rozpoczęto planowo, tj. 1 stycznia 2019 r. (w rzeczywistości już w grudniu 2018 

podjęto szereg działań przygotowujących) W styczniu trwały prace przygotowawcze i od lutego 

rozpoczęto realizację zadań tj. pozycjonowania, rozpoczęto wyświetlanie reklam google Adwords 

oraz reklam na portalu Facebook. 

 

ZAD. 1 – Wykonano audyt SEO oraz zrealizowano zadania z zakresu pozycjonowania zgodnie  

z zawartą z wykonawcą umową. Pierwsze efekty prac w postaci wyświetlania się pozycjonowanej 

strony są już widoczne w wynikach wyszukiwania na terenie Kenii i Nigerii (rezultat nr 1 osiągnięto 

w 100%). 

 

ZAD. 2 – Utworzono 6 kampanii (rezultat nr 2 osiągnięto w 100%). W każdej kampanii utworzono 

min. 3 reklamy z rozszerzeniami. Łącznie wszystkie reklamy zostały wyświetlone 129,8 tys. razy  

a kliknięto w nie 16 tys. razy. Średni koszt za kliknięcie jednej reklamy wyniósł 71 groszy. 

 

ZAD. 3 – Utworzono 18 kampanii (rezultat nr 3 osiągnięto w 112,5%). W każdej określono grupę 

docelową ze względu na wiek i zainteresowania. Łącznie wszystkie reklamy zostały wyświetlone  

2,3 mln razy a kliknięto w nie 41 tys. razy. Średni koszt za kliknięcie jednej reklamy wyniósł  

17 groszy. 

 

Realizację zadania 1 zakończono w sierpniu natomiast realizację zadania 2 i 3 zakończono  

w czerwcu 2019 r. Cel projektu został osiągnięty na poziomie 196% – stronę www.marine-edu.com 

w okresie realizacji projektu odwiedziło średnio miesięcznie 1928 osób podczas gdy celem 

projektu było osiągnięcie liczby 984 odwiedzin średnio w miesiącu. Żadne ryzyko opisane  

we wniosku nie wystąpiło. Wnioskodawca wprowadził do wniosku pewne drobne zmiany dot. 

opisu i budżetu. Zmiany te zostały zgłoszone na dwóch kartach zmian i wszystkie zostały 

zaakceptowane przez NAWA. 

 

 

  

http://www.marine-edu.com/


 

 
W jaki sposób realizacja Projektu odpowiedziała na problemy zdiagnozowane we wniosku o udział  
w Programie 
 

PROBLEM 1.  Brak możliwości wyszukania strony przeznaczonej dla obcokrajowców,  

 tj. www.marine-edu.com w wyszukiwarce google poza granicami Polski  

 (co jest konieczne, aby osoby zainteresowane studiami anglojęzycznymi  

 w AM  mogły znaleźć informacje o tychże studiach).  

 

Problem został w dużej mierze zniwelowany dzięki realizacji projektu. Audyt SEO 

zrealizowany w ramach zadania 1 wykazał liczne błędy w kodzie strony, które 

zostały usunięte. Strona nie indeksowała się w ogóle w wyszukiwarce google. 

Obecnie strona jest możliwa do wyszukania na terenie nie tylko Kenii i Nigerii ale 

też w innych krajach świata, zwłaszcza w USA. Dodatkowo, problem ten w znacznej 

mierze rozwiązały kampanie Adwords, dzięki którym oferta uczelni była widoczna  

w ww. wyszukiwarce dla określonych odbiorców. 

 

PROBLEM 2.  Brak środków na zakup usługi pozycjonowania na terenie większej liczby 

 krajów wytypowanych jako najbardziej obiecujące z punktu widzenia AM 

 (kraje nadmorskie, w których urzędowym językiem jest angielski).  

 

Dzięki projektowi problem ten został całkowicie zniwelowany. Uczelnia otrzymała 

znaczne środki całkowicie wystarczające do przeprowadzenia działań 

pozycjonujących stronę w dwóch wybranych krajach nadmorskich, w których 

urzędowym językiem jest angielski. 

 

PROBLEM 3.  Potrzeba zakupu reklam na FB z uwagi na małą rozpoznawalność profilu 

 @MUSInternational (został on założony w 2017 r.). 

 

Potrzeba ta została całkowicie zaspokojona dzięki przyznanym środkom na reklamę 

na portalu FB. W efekcie publikacji reklam problem niskiej rozpoznawalności profilu 

@MUSInternational został w znacznej mierze zniwelowany. Zasięg reklam na FB 

wyniósł 599 tys. osób z grupy docelowej. Obecnie ww. profil uczelni na FB śledzi 

2831 osób (stan na 31 sierpnia 2019 r.). 

 

PROBLEM 4.  Potrzeba zakupu atrakcyjnych materiałów graficznych. 

 

Potrzeba została przedstawiona we wniosku, który powstał wiosną 2018 r. Jednak 

tuż po złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca we 

własnym zakresie przygotował reklamy filmowe i przetestował je na portalu 

Facebook. Reklamy te zostały bardzo dobrze odebrane i potrzeba tworzenia 

nowych atrakcyjniejszych materiałów graficznych zdezaktualizowała się. 

Wnioskodawca poinformował o tym NAWA na karcie zmian w wyniku czego środki 

na zakup materiałów graficznych zostały przesunięte z zadania 4 (które zostało 

usunięte) do zadania 2. 

 
 



 

Nr i nazwa zadania (tabela przygotowywana odrębnie dla każdego zadania) 
1. POZYCJONOWANIE 

Data rozpoczęcia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-01-01 

Rzeczywista data rozpoczęcia 
realizacji zadania 

2019-01-01 

Data zakończenia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-08-31 

Rzeczywista data zakończenia 
realizacji zadania 2019-08-31 

Opis wykonanych działań 
 

Przygotowano treść zapytania ofertowego oraz treść umowy a następnie w dniu 8 stycznia 2019 r. 

wysłano do 10 firm zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony www.marine-edu.com  

na terenie Kenii i Nigerii jednak w odpowiedzi na nie wpłynęła ani jedna poprawna odpowiedź.  

W dniu 18 stycznia 2019 r. wysłano ponowne zapytanie ofertowe do 5 firm. Dodatkowo 

umieszczono zapytanie na stronie internetowej uczelni. W wyniku przeprowadzonej procedury 

zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów:  
 

1. SeoFly 

2. Tomsky Sp. z o.o. 

3. Private Marketing Aneta Uzarska 

4. Nfinity.pl Sp. z o.o. 

Zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy udzielono wykonawcy: Private Marketing Aneta Uzarska 

ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów (oferta ta była również najkorzystniejsza 

cenowo). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. Umowa przewidywała: 
 

a) Przeprowadzenie Audytu SEO strony internetowej przy użyciu narzędzi dedykowanych  

do tego rodzaju czynności, przygotowanie raportu z audytu  a następnie zoptymalizowanie 

kodu strony internetowej pod kątem poprawy możliwości jej wyszukiwania  

w przeglądarkach internetowych. 

b) Przygotowanie dla Zleceniodawcy wytycznych w zakresie optymalizacji treści na stronie 

internetowej. 

c) Przygotowanie raportu z wykonanych działań z zakresu optymalizacji strony internetowej. 

d) Podjęcie przez Zleceniobiorcę działań pozycjonujących stronę mających na celu 

zaindeksowanie strony internetowej w wyszukiwarce google.com (obszar Nigerii i Kenii)  

na jak najwyższej pozycji i stałe podwyższanie jej pierwotnej pozycji w wynikach 

wyszukiwania dla następujących słów kluczowych / fraz: 

 

• maritime studies 

• maritime college 

• marine college 

• maritime university 

• maritime academy  

• mechanical engineering 

• study in Poland 

• study in Europe 

http://www.marine-edu.com/


 

• marine engineering 

• marine university 

 

Audyt SEO został przeprowadzony w pierwszym miesiącu realizacji umowy (data sporządzenia:  

27 luty 2019 r.) i zawierał 26 stron. Raport wskazywał działania, które należy podjąć aby 

pozycjonowana strona zaindeksowała się w wyszukiwarce google.com. W okresie od marca do 

lipca trwały jednocześnie prace związane z optymalizacją kodu oraz poprawianiem treści na stronie 

tak, aby strona została zaindeksowana oraz aby osiągnąć możliwie najlepszy wynik w odniesieniu  

do pozycjonowanych fraz. Wykonawca w każdym miesiącu realizował prace polegające  

na publikowaniu artykułów na stronach kenijskich i nigeryjskich (8 miesięcznie) oraz komentarzy 

(min. 75 miesięcznie) z linkami do pozycjonowanej strony. W efekcie strona www.marine-edu.com 

zaindeksowała się na obszarze Kenii i Nigerii (jako wartość dodaną, należy podkreślić również jej 

zaindeksowanie na terenie USA). Na dzień 31 sierpnia 2019 r. jedna fraza znalazła się w pierwszych 

50 wynikach wyszukiwania zarówno na terenie Kenii i Nigerii (fraza: „marine college”, która w Kenii 

osiąga najczęściej pozycję od 15 do 25 – najlepsza pozycja: 13, a w Nigerii od 30 do 40 – najlepsza 

pozycja: 27). Pozostałe frazy jeszcze nie „przebiły się” do pierwszej pięćdziesiątki, aczkolwiek fraza 

„maritime university” w dniach 21-25 lipca na krótko widoczna już była w Kenii na pozycjach 48-

49. Niemniej jednak podjęte działania w zakresie podniesienia jakości tekstów na stronie powinny 

przynieść oczekiwane rezultaty w kolejnych miesiącach. Pozycjonowanie to proces długotrwały, 

który jednak zgodnie z założeniami projektu zaczyna już przynosić efekty. W okresie realizacji 

projektu ruch organiczny na stronie dzięki realizowanym działaniom wzrósł o 80%. 
 

Działania pozycjonujące w ramach projektu zostały zakończone zgodnie z projektem 31 sierpnia 

2019 r. Niemniej uczelnia wciąż udoskonala teksty na stronie i na bieżąco usuwa pojawiające się 

drobne błędy, o których w formie e-maili informuje administratora wyszukiwarka google.  

 

Informacja o zmianach i opóźnieniach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem i informacją, czy miały one 
wpływ na prawidłową i terminową realizację Projektu (jeśli dotyczy) 
 

Zmiany w opisie zadania 1 zostały zgłoszone na karcie zmian z dnia 8 grudnia 2018 r. i zostały 

zaakceptowane przez NAWA w dniu 20 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie zadania 1 zgłoszono 

na karcie zmian z dnia 13 marca 2019 i zostały one zaakceptowane przez NAWA w dniu 26 marca 

2019 r. Zmiany te nie wpłynęły na prawidłowość lub terminowość realizacji projektu. 

 

Osiągnięte rezultaty i produkty 

Nr i nazwa 
rezultat/produktu 

Wartość 
planowana 

Wartość osiągnięta 
(łącznie od początku 
realizacji projektu) 

Komentarz Beneficjenta  
(w szczególności, jeśli osiągnięte 
rezultaty są inne niż planowane) 

Rezultat/produkt 1 
 

Liczba krajów, w których 

prowadzone są działania 

z zakresu 

pozycjonowania strony 

www.marine-edu.com 

 

2 kraje 2 kraje Brak komentarza 

http://www.marine-edu.com/


 

Nr i nazwa zadania (tabela przygotowywana odrębnie dla każdego zadania) 
2. ADWORDS 

Data rozpoczęcia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-01-01 

Rzeczywista data rozpoczęcia 
realizacji zadania 

2019-01-01 

Data zakończenia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-08-31 

Rzeczywista data zakończenia 
realizacji zadania 2019-06-30 

Opis wykonanych działań 
 

W celu ominięcia pośredników, którzy pobierają prowizję za przygotowywanie i nadzorowanie 

kampanii Google Adwords, Wnioskodawca samodzielnie przygotował wszystkie kampanie przy 

wsparciu doradcy z firmy Google (tego rodzaju wsparcie jest bezpłatne). Przygotowano 6 kampanii 

w zależności od obszaru. Poniżej lista zrealizowanych kampanii: 
 

1. Gruzji 

2. Ukrainy 

3. Białorusi 

4. UE (bez Polski) 

5. Azji 

6. Afryki 
 

Wszystkie kampanie rozpoczęły się 1 lutego i trwały do 30 czerwca. W każdej kampanii ustawiono 

minimum 10 fraz (słów kluczowych), które powodowały wyświetlenie się reklam na danym 

obszarze. Najpopularniejsze słowa kluczowe / frazy wpisywane przez internatów, powodujące 

wyświetlenie reklam oraz ich kliknięcie (60% przypadków) to: 
 

• maritime university 

• maritime academy 

• морская академия 
 

W każdej kampanii utworzono minimum 3 reklamy z różnymi tekstami. Oczywiście wszystkie teksty 

przygotowano w języku angielskim lub rosyjskim w zależności od obszaru. Do każdej reklamy 

utworzono rozszerzenia linku do podstrony, informacji w witrynie oraz rozszerzenia cen. 

Przygotowano również osobny format reklamy na urządzenia mobilne. Dodatkowo, ustawiono 

filtry odbiorców reklam w celu zwiększenia prawdopodobieństwa ich wyświetlania osobom z grupy 

docelowej co podniosło efektywność wydatkowanych środków. 
 

Kliknięcie każdej reklamy powodowało przekierowanie internauty do odpowiedniej podstrony  

na stronie www.marine-edu.com w zależności od treści reklamy, na którą zareagował. Łącznie 

wszystkie reklamy zostały wyświetlone 129,8 tys. razy a kliknięto w nie 16 tys. razy. Średni koszt  

za kliknięcie jednej reklamy wyniósł 71 groszy. 
 

W trakcie realizacji projektu reklamy były nieustannie monitorowane. Wymagały korekt słów 

kluczowych, korekt stawek za kliknięcie oraz korekt budżetów dziennych. Wnioskodawca  

na bieżąco reagował na te wymagania dzięki czemu wszystkie kampanie były nieustannie 

wyświetlane zgodnie z planem. 

 

http://www.marine-edu.com/


 

Informacja o zmianach i opóźnieniach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem i informacją, czy miały one 
wpływ na prawidłową i terminową realizację Projektu (jeśli dotyczy) 
 

Zmiany w opisie oraz budżecie zadania 2 zostały zgłoszone na karcie zmian z dnia 8 grudnia 2018 

r. i zostały zaakceptowane przez NAWA w dniu 20 grudnia 2018 r. Zmiany te nie wpłynęły na 

prawidłowość lub terminowość realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane przed czasem, aby 

reklamy dotarły do osób zainteresowanych na tyle wcześnie, aby w razie przyjęcia na studia 

zdążyły wystąpić o wizę oraz, jest konieczne, potwierdzenie legalności dokumentów. 
 

Osiągnięte rezultaty i produkty 

Nr i nazwa 
rezultat/produktu 

Wartość 
planowana 

Wartość osiągnięta 
(łącznie od początku 
realizacji projektu) 

Komentarz Beneficjenta (w 
szczególności, jeśli osiągnięte 

rezultaty są inne niż planowane) 

Rezultat/produkt 1 
 

Liczba kampanii  

Google Adwords 

 

6 kampanii 6 kampanii Brak komentarza 

 

Nr i nazwa zadania (tabela przygotowywana odrębnie dla każdego zadania) 
3. FACEBOOK 

Data rozpoczęcia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-01-01 

Rzeczywista data rozpoczęcia 
realizacji zadania 

2019-01-01 

Data zakończenia realizacji 
zgodnie z wnioskiem o 

finansowanie 
2019-08-31 

Rzeczywista data zakończenia 
realizacji zadania 2019-06-25 

Opis wykonanych działań 
 

W celu ominięcia pośredników, którzy pobierają prowizję za przygotowywanie i nadzorowanie 

kampanii na portalu Facebook, Wnioskodawca samodzielnie przygotował wszystkie kampanie. 

Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym obszarze zdobytą  

na szkoleniach dot. m.in. tematyki prowadzenia tego rodzaju kampanii. Przygotowano 18 kampanii 

w zależności od obszaru. Poniżej lista zrealizowanych kampanii: 

 

1. UKRAINA i BIAŁORUŚ (geoinformatyka) 

2. UKRAINA i BIAŁORUŚ (wszystkie kierunki studiów) 

3. UNIA EUROPEJSKA 

4. INDIE 

5. NIGERIA 

6. FILIPINY 

7. KENIA 

8. PAKISTAN i SRI LANKA 

9. KAMERUN i GHANA 

10. GRUZJA 

11. NAMIBIA i RPA 



 

12. GHANA 

13. TBILISI i ADŻARIA 

14. DAR ES SALAAM 

15. TURCJA 

16. SENEGAL, ANGOLA, KONGO 

17. AZERBEJDŻAN 

18. EGIPT 

 

Łącznie przygotowano 4 różne reklamy: 

 

1. Reklamę polskojęzycznego kierunku geoinformatyka w języku rosyjskim 

2. Reklamę wszystkich kierunków w języku rosyjskim 

3. Reklamę anglojęzycznych kierunków w języku angielskim 

4. Reklamę anglojęzycznych kierunków w języku tureckim 

 

Każda reklama była filmem, który został wcześniej przygotowany przez Wnioskodawcę we 

własnym zakresie (poza projektem). Każdy film reklamowy trwał od 30 do 51 sekund i przedstawiał 

uczelnię i studentów uczelni w sposób wesoły, angażujący widza. W każdej reklamie na dole 

umieszczone były napisy w języku danej reklamy (rosyjskim, angielskim lub tureckim). Budżety  

na każdą reklamę zróżnicowano w zależności od liczby mieszkańców na danym obszarze oraz  

w zależności od perspektyw danego rynku. Reklamy kierowane były do osób z grupy docelowej 

wskazanej we wniosku, tj. w wieku 16-25 lat oraz uwzględniały określone kryteria takie jak 

zainteresowania odbiorców dzięki czemu reklamy trafiały do osób najbardziej zainteresowanych 

pracą na morzu oraz studiami w Polsce. 

 

Łączny zasięg wyświetlania wszystkich reklam wyniósł 599 tys. osób (najwięcej w Turcji – 110 tys., 

Ukrainie – 92 tys. i Nigerii – 78 tys.). Reklamy zostały wyświetlone 2,3 mln razy (średnio około  

4 razy na osobę). W efekcie link w reklamie kliknięto 41,8 tys. razy (najwięcej w Nigerii – 9,1 tys., 

Indiach – 7,9 tys. i Turcji – 4,8 tys.). Średni koszt za kliknięcie wyniósł 17 groszy (koszt za kliknięcie 

był najtańszy w Pakistanie i Sri Lance – 4 gr., a najdroższy w UE – 48 gr.). Reklamy zostały bardzo 

dobrze odebrane co obrazują dwa wskaźniki: reklamy na własnych profilach udostępniło 205 osób 

(najwięcej w Ukrainie – 40, Turcji – 35 oraz w Indiach – 28) a polubiło aż 11,8 tys. osób (najwięcej  

w Indiach – 4,3 tys., Nigerii – 2,7 tys. oraz Ghanie – 967 osób). Aż 13,9 tys. osób obejrzało film 

reklamowy w min. 95% a 28,2 tys. osób w min. 50%.  

 

Wnioskodawca na bieżąco monitorował wszystkie reklamy wprowadzając odpowiednie korekty 

dotyczące czasu ich wyświetlania oraz wysokości budżetów. Wnioskodawca interweniował również 

w przypadkach blokowania reklam przez algorytm Facebook’a (algorytm blokował reklamy  

na których studenci strzelają na strzelnicy uznając to za treści nieodpowiednie, ale po interwencji 

Wnioskodawcy oraz weryfikacji reklam przez człowieka, reklamy wznawiano). Dużym utrudnieniem 

dla Wnioskodawcy w pierwszych miesiącach realizacji projektu była konieczność opłacania faktur 

znacznie częściej niż raz w miesiącu. Facebook na początku wystawiał automatycznie faktury  

po przekroczeniu progu 80 zł i dopiero z czasem zwiększał ten próg. 
 
 



 

Informacja o zmianach i opóźnieniach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem i informacją, czy miały one 
wpływ na prawidłową i terminową realizację Projektu (jeśli dotyczy) 
 

Zmiany w opisie oraz budżecie zadania 3 zostały zgłoszone na karcie zmian z dnia 8 grudnia 2018 

r. i zostały zaakceptowane przez NAWA w dniu 20 grudnia 2018 r. Dodatkowe zmiany w opisie 

oraz budżecie zadania 3 zgłoszono na karcie zmian z dnia 13 marca 2019 i zostały one 

zaakceptowane przez NAWA w dniu 26 marca 2019 r. Zmiany te nie wpłynęły na prawidłowość lub 

terminowość realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane przed czasem, aby reklamy dotarły 

do osób zainteresowanych na tyle wcześnie, aby w razie przyjęcia na studia zdążyły wystąpić  

o wizę oraz, jest konieczne, potwierdzenie legalności dokumentów. 

Osiągnięte rezultaty i produkty 

Nr i nazwa 
rezultat/produktu 

Wartość 
planowana 

Wartość osiągnięta 
(łącznie od początku 
realizacji projektu) 

Komentarz Beneficjenta (w 
szczególności, jeśli osiągnięte 

rezultaty są inne niż planowane) 

Rezultat/produkt 1 
 

Liczba kampanii 

reklamowych na portalu 

Facebook 

 

16 kampanii 18 kampanii 

Dzięki zaoszczędzonym 

środkom na zadaniu nr 1,  

z którego przeniesiono  

1100,05 zł do zadania 3,  

udało się zrealizować 

dodatkowe 2 kampanie 

 

 
Proszę odnieść się do ryzyk zidentyfikowanych we wniosku i określić ich wpływ na realizację Projektu 
 

Ryzyko 1:  Nierzetelność wykonywania usługi pozycjonowania przez wykonawcę. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, uczelnia wybrała wykonawcę 

sprawdzonego, który jest certyfikowanym partnerem Google, laureatem prestiżowego 

programu Google Rising Stars dla najlepiej rozwijających się agencji marketingowej. 

Wybrany wykonawca realizował zamówienia m.in. dla Agencji Nieruchomości Rolnych, 

Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Wykonawca wykonał swoją pracę rzetelnie więc ryzyko nie zrealizowało się. 

 

Ryzyko 2:  Nieprawidłowy dobór fraz przyjętych do promowania w Google Adwords. 

 

Przed rozpoczęciem kampanii w Google Adwords wszystkie frazy zostatały 

zweryfikowane w narzędzie Keyword Planner. Dodatkowo, na bieżąco frazy te będą 

modyfikowano w zależności od przebiegu kampanii oraz sugestii przekazywanych 

przez Google. W efekcie ryzyko nie zrealizowało się. 

 

Ryzyko 3:  Niski stopień zainteresowania reklamami wynikający np. z różnic kulturowych, 

 językowych lub ogólnie nietrafionym przekazem wizualnym i w efekcie niska 

 „klikalność” reklamy (koszt za kliknięcie wyższy niż 3 zł). 

 

Reklamy publikowane w ramach projektu zostały bardzo dobrze odebrane przez 



 

użytkowników portalu Facebook. Świadczą o tym wyniki: 11,8 tys. polubień reklam; 205 

razy reklamy zostały udostępnione (!); 13,9 tys. razy filmy reklamowe obejrzano w 

ponad 95% czyli niemal w całości, a 28,2 tys. razy reklamy obejrzano w ponad 50%. 

Zainteresowanie reklamami było zdecydowanie większe niż zakładano a średni koszt 

kliknięcia w reklamę wyniósł 17 groszy. W efekcie ryzyko nie zrealizowało się. 
 

 

 
Proszę opisać działania z zakresu monitoringu i ewaluacji podjęte w trakcie realizacji Projektu 
 

I. Monitoring etapu przygotowawczego – po pierwszym miesiącu realizacji projektu było już 

wiadomym, że wybrano wykonawcę usługi pozycjonowania (umowa zawarta w dniu 1 lutego 2019 

r.). W przypadku usługi przeprowadzenia kampanii Adwords, Uczelnia wniosła o dokonanie zmiany 

w treści wniosku umożliwiającej samodzielne przeprowadzenie kampanii. NAWA wyraziła na to 

zgodę, zatem na tym etapie nie monitorowano wyboru wykonawcy usług promocyjnych w Google 

Adwords. Stworzono natomiast plan poszczególnych kampanii Adwords bezpośrednio na stronie 

https://ads.google.com gdzie w styczniu 2019 r. przygotowano wszystkie kampanie, reklamy, 

rozszerzenia itp.  

 

Jeśli chodzi o działania promocyjne na Facebooku, to w styczniu 2019 r. zweryfikowano plan dział 

promocyjnych. Była to tabela w Excelu, na której Wnioskodawca zaplanował obszar każdej 

kampanii, jej budżet i termin uruchomienia. W dniu 1 lutego uruchomiono 4 kampanie a 21 lutego  

5 następnych. Kolejne kampanie uruchamiane były zgodnie z planem (ostatnia z nich na obszarze 

Egiptu uruchomiona została w dniu 4 czerwca 2019 r.). Po uzyskaniu zgody z NAWA  

na zwiększenie środków w zadaniu 3, plan kampanii uaktualniono i jego ostateczna wersja jest 

zbieżna z Raportem dla NAWA umieszczonym w załączniku. 

 

II. Monitoring realizacji działań  – od drugiego do siódmego miesiąca realizacji projektu 

przynajmniej raz w miesiącu weryfikowano postępy wszystkich działań promocyjnych w zadaniu 2  

i 3 (najczęściej raz w tygodniu lub częściej) a w zadaniu 1 raz w miesiącu na podstawie 

przesyłanych raportów. Postępy w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu monitorowano  

na podstawie liczby krajów, w których prowadzone były działania pozycjonujące. Kraje te (Kenia  

i Nigeria) zostały wymienione w umowie z wykonawcą. Dodatkowo Uczelnia otrzymała dostęp do 

systemu informującego o wynikach pozycjonowania w każdym z krajów. Postępy w osiągnięciu 

wskaźników produktu i rezultatu mierzono też na podstawie liczby uruchomionych kampanii 

Adwords i na portalu Facebook. 

 

III. Monitoring efektów końcowych / rezultatów – po zakończeniu realizacji projektu 

Wnioskodawca przygotował i złożył raport końcowy zawierający szczegółowy opis 

przeprowadzonych działań, stopień osiągnięcia wskaźników oraz zestawienie wydatków.  

 

IV. Działania ewaluacyjne 

 

Spośród wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu, największy wpływ na liczbę 

odwiedzin strony www.marine-edu.com miały bez wątpienia reklamy Adwords, które 

wygenerowały 33,2% wszystkich wejść na stronę w okresie realizacji projektu. Na drugiej pozycji 

https://ads.google.com/
http://www.marine-edu.com/


 

znalazły się przekierowania z portalu FB (10,6%) i ruch organiczny generowany dzięki 

pozycjonowaniu (3,2%). Trzeba jednak podkreślić, że działania związane z pozycjonowaniem, będą 

generowały ruch organiczny również po zakończeniu realizacji projektu i w miarę upływu czasu 

będzie  on wzrastał. W tym miejscu należy wyjaśnić, że prace nad poprawą tekstów na stronie 

internetowej (pod kątem ich pozycjonowania) trwały niemal do końca realizacji projektu. Zatem 

efektów tych prac jeszcze nie widać. Będą one widoczne dopiero za kilka lub kilkanaście tygodni.  

 

Jeśli chodzi o wpływ działań zrealizowanych w ramach projektu na liczbę obcokrajowców 

przyjętych na studia, to na dzień 31 sierpnia dane te przedstawiały się następująco: 

 

Łączna liczba obcokrajowców przyjętych na I rok studiów: 103 osoby, w tym osoby z: 
 

1. Ukrainy: 63 

2. Białorusi: 24 

3. Nigerii: 6 

4. Rosji: 3 

5. Bangladeszu: 2 

6. Turcji: 2 

7. Azerbejdżanu: 1 

8. Indii: 1 

9. Słowacji: 1 

Należy jednak podkreślić, że obecnie otwarty drugi nabór na studia w Akademii Morskiej  

w Szczecinie trwa do 20 września 2019 r. zatem ostateczna liczba osób przyjętych na studia  

z poszczególnych krajów może jeszcze ulec zmianie. 
 

W projekcie zaplanowano również, że każdy obcokrajowiec przyjęty na studia w 2019 r. wypełni 

ankietę, w której wskaże źródła, z których dowiedział się o ofercie uczelni. Na dzień sporządzenia 

raportu ankietę tę wypełniły 73 osoby ze 103. We wniosku aplikacyjnym założono, że dane z tej 

ankiety zostaną poddane analizie i udostępnione w październiku lub listopadzie 2019 czyli  

po zakończeniu naboru na studia. Niemniej, z zebranych dotychczas danych wynika, że źródłem,  

z którego osoby przyjęte na studia dowiadywały się o ofercie uczelni były: 
 

1. Wyszukiwarka google – 41,1% wskazań 

2. Google Adwords – 1,4% wskazań 

3. Facebook – 1,4% wskazań 

4. Znajomi i rodzina – 53,4% wskazań 

5. Inne źródła – 26% wskazań 

Do wyników tych należy jednak podchodzić z pewną rezerwą. Osoby ankietowane mogły 

zaznaczać wyszukiwarkę google zamiast Google Adwords, ponieważ obecnie wyszukiwarka 

Google wyświetla reklamy w sposób bardzo podobny do wyników organicznych. Z czasem pamięć 

o tym, czy kliknęło się reklamę czy wynik wyszukiwania organicznego może się zacierać. Zatem 

biorąc pod uwagę źródła wejść na stronę w okresie realizacji projektu podane w Google Analytics 



 

(33,2% Adwords a jedynie 3,2% wyszukiwanie organiczne) można przyjąć, że liczba osób, które 

dowiedziały się o ofercie dzięki reklamom Adwords jest niedoszacowana.  
 

W przypadku Facebooka, liczba obcokrajowców kierujących zapytania do Uczelni  

za pośrednictwem tego kanału wyniosła około 50 osób. Były to zapytania różnego rodzaju. 

Najczęściej kierowane pod wpływem emocji po obejrzeniu reklamy (zapytania o studia 

umieszczano często jako komentarze do reklam lub wysyłano je do uczelni za pomocą 

Messengera). Trudno jednoznacznie zinterpretować, dlaczego tylko 1 osoba spośród tak licznej 

grupy ostatecznie zdecydowała się na podjęcie studiów w AM. Być może część z tych osób złoży 

swoje dokumenty aplikacyjne za rok lub za dwa lata. Należy pamiętać, że wiek grupy docelowej, 

do której kierowana była reklama wynosił od 16 do 25 lat. Zatem część osób, które pytały się  

o studia za pośrednictwem Facebooka mogło jeszcze nie mieć ukończonej szkoły średniej. Może 

też być tak, że część osób dowiedziała się o ofercie uczelni od rodziny lub znajomych, którzy 

właśnie na Facebooku zobaczyli ofertę uczelni. Uczelnia nie jest w stanie tego określić. 
 

  
Wartość dodana uzyskana dzięki realizacji Projektu 
 

Dzięki podjętym działaniom pozycjonującym strona www.marine-edu.com zaindeksowała się 

dodatkowo na terenie USA co na pewno ułatwi internautom z tego obszaru wyszukanie strony 

uczelni i zapoznanie się z jej ofertą. Ponadto, liczba osób, które polubiły profil Maritime University 

of Szczecin na portalu Facebook w okresie 8 miesięcy realizacji projektu wzrosła z 1310 do 2831. 

Jest to ogromna wartość dodana, na którą bez wątpienia największy wpływ miały reklamy 

publikowane w ramach projektu (zostały polubione łącznie przez 11,8 tys. osób). Dzięki temu 

przyszłe posty uczelni publikowane na portalu Facebook docierać będą do znacznie większej liczby 

odbiorców. 
 

 

Liczba wyjazdów za granicę zrealizowanych w ramach 
Projektu 

0 

Liczba przyjazdów z zagranicy zrealizowanych w ramach 
Projektu 

0 

 

Proszę opisać kraje, do/z których realizowane były wyjazdy/przyjazdy oraz cel wyjazdu/przyjazdu 

Nie dotyczy 

 
 

III.  Raport finansowy 
 

 

http://www.marine-edu.com/


 

 

Lp. Nazwa kosztu
Stawka/ cena 

jednostkowa
Liczba

Poniesiony 

koszt  

Numer i rodzaj dokumentu 

księgowego potwierdzającego 

poniesienie kosztu

Procent 

wydatkowania 

(łącznie od 

początku 

realizacji 

projektu)

Instytucja, do której 

przyporządkowana 

jest pozycja 

kosztowa (dotyczy 

projektów 

partnerskich)

1 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: 39/02/2019 14,2857% n/d

2 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: FV/13/2019 28,5714% n/d

3 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: FV/48/2019 42,8571% n/d

4 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: 70/2019 57,1429% n/d

5 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: 90/2019 71,4286% n/d

6 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: 113/2019 85,7143% n/d

7 Zakup usługi pozycjonowania      2 842,85 zł 1      2 842,85 zł Faktura nr: 120/2019 100,0000% n/d

   19 899,95 zł 

Lp. Nazwa kosztu
Stawka/ cena 

jednostkowa
Liczba

Poniesiony 

koszt  

Numer i rodzaj dokumentu 

księgowego potwierdzającego 

poniesienie kosztu

Procent 

wydatkowania 

(łącznie od 

początku 

realizacji 

projektu)

Instytucja, do której 

przyporządkowana 

jest pozycja 

kosztowa (dotyczy 

projektów 

partnerskich)

1
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     2 617,89 zł 1      2 617,89 zł Faktura VAT nr: 6501/2019/01/001 18,6992% n/d

2
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     1 887,97 zł 1      1 887,97 zł Faktura nr: 607339610135-5 32,1847% n/d

3
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     2 344,65 zł 1      2 344,65 zł Faktura nr: 607339610135-6 48,9322% n/d

4
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     2 227,96 zł 1      2 227,96 zł Faktura nr: 607339610135-7 64,8462% n/d

5
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     2 310,69 zł 1      2 310,69 zł Faktura nr: 607339610135-8 81,3511% n/d

6
Zakup usługi przeprowadzenia kampanii 

reklamowych google Adwords
     2 610,84 zł 1      2 610,84 zł Faktura nr: 607339610135-9 100,0000% n/d

   14 000,00 zł SUMA

  Nr i nazwa zadania : 1. POZYCJONOWANIE

SUMA

  Nr i nazwa zadania : 2. ADWORDS



 

 
 

1 Kwota finansowania Projektu 42 380,00 zł 

2 Kwota zaliczki 33 904,00 zł 

3 Kwota płatności okresowej (dotyczy projektów trwających pow. 8 mies.) 0,00 zł 

4 Kwota płatności bilansującej 8 475,99 zł 

 
 
Dodatkowe informacje i komentarze 
 

W pozycji 2 "Zakup usługi przeprowadzenia kampanii reklamowych google Adwords" 

Wnioskodawca zapłacił całą kwotę netto firmie Google za wszystkie kampanie „z góry” w dniu  

14 stycznia 2019 r. (opcja prepaid). Była to jedna z dwóch opcji płatności obok płatności kartą 

kredytową, jednak możliwość płatności kartą kredytową jest w Uczelni ograniczona i dostępna 

jedynie pod pewnymi warunkami. Poza tym karta kredytowa ma określony limit miesięcznych 

wydatków, które w przypadku kampanii Adwords były wysokie. W związku z opłaceniem kampanii 

w opcji „prepaid” obowiązek podatkowy powstał w kolejnym miesiącu po dokonaniu transakcji. 

Stąd podatek VAT od tej kwoty w całości został odprowadzony w dniu 25 lutego 2019 r. i tym 

samym była to pierwsza faktura zaksięgowana w zadaniu nr 2. Kolejne faktury były księgowane po 

zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były kampanie promocyjne. Były one już 

Lp. Nazwa kosztu
Stawka/ cena 

jednostkowa
Liczba

Poniesiony 

koszt  

Numer i rodzaj dokumentu 

księgowego potwierdzającego 

poniesienie kosztu

Procent 

wydatkowania 

(łącznie od 

początku 

realizacji 

projektu)

Instytucja, do której 

przyporządkowana 

jest pozycja 

kosztowa (dotyczy 

projektów 

partnerskich)

1 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           80,00 zł 1           80,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100547984 0,9434% n/d

2 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           80,00 zł 1           80,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100549577 1,8868% n/d

3 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           80,00 zł 1           80,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100551003 2,8302% n/d

4 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           80,00 zł 1           80,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100552699 3,7736% n/d

5 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         125,00 zł 1         125,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100555127 5,2476% n/d

6 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         202,13 zł 1         202,13 zł Faktura nr: FBADS-743-100559079 7,6312% n/d

7 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           33,25 zł 1           33,25 zł Faktura nr: FBADS-743-100559984 8,0233% n/d

8 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         300,00 zł 1         300,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100565873 11,5610% n/d

9 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         400,00 zł 1         400,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100570993 16,2780% n/d

10 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           18,40 zł 1           18,40 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/001 16,4949% n/d

11 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           18,40 zł 1           18,40 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/002 16,7119% n/d

12 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           18,40 zł 1           18,40 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/012 16,9289% n/d

13 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           18,40 zł 1           18,40 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/013 17,1459% n/d

14 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           46,49 zł 1           46,49 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/008 17,6941% n/d

15 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           28,75 zł 1           28,75 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/011 18,0331% n/d

16 Opłaty za reklamy na stronie Facebook             7,65 zł 1             7,65 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/02/014 18,1234% n/d

17 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         499,74 zł 1         499,74 zł Faktura nr: FBADS-743-100578385 24,0165% n/d

18 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         600,00 zł 1         600,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100587937 31,0919% n/d

19 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         600,00 zł 1         600,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100594104 38,1673% n/d

20 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         114,94 zł 1         114,94 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/03/001 39,5228% n/d

21 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           69,00 zł 1           69,00 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/03/002 40,3364% n/d

22 Opłaty za reklamy na stronie Facebook           92,00 zł 1           92,00 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/03/003 41,4213% n/d

23 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         477,11 zł 1         477,11 zł Faktura nr: FBADS-743-100599192 47,0476% n/d

24 Opłaty za reklamy na stronie Facebook      1 000,00 zł 1      1 000,00 zł Faktura nr: FBADS-743-100609634 58,8400% n/d

25 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         138,00 zł 1         138,00 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/04/002 60,4673% n/d

26 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         138,00 zł 1         138,00 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/04/003 62,0947% n/d

27 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         109,74 zł 1         109,74 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/04/004 63,3888% n/d

28 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         852,50 zł 1         852,50 zł Faktura nr: FBADS-743-100619915 73,4418% n/d

29 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         590,27 zł 1         590,27 zł Faktura nr: FBADS-743-100627758 80,4025% n/d

30 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         894,33 zł 1         894,33 zł Faktura nr: FBADS-743-100638300 90,9488% n/d

31 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         196,08 zł 1         196,08 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/05/004 93,2610% n/d

32 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         230,00 zł 1         230,00 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/05/002 95,9733% n/d

33 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         135,76 zł 1         135,76 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/06/002 97,5742% n/d

34 Opłaty za reklamy na stronie Facebook         205,70 zł 1         205,70 zł Faktura nr: VAT 6501/2019/06/004 99,9999% n/d

     8 480,04 zł 

  Nr i nazwa zadania : 3. FACEBOOK

SUMA



 

opłacone ale wymagały zaksięgowania. 

 

 

 
IV. Załączniki  
 

 

1. Raport dla NAWA (pozycjonowanie – raport końcowy od Wykonawcy usługi) 

2. Raport dla NAWA (reklamy Adwords) 

3. Raport dla NAWA (reklamy Facebook) 

 
V. Oświadczenia  
 

 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej 
poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

 



 

 

Raport końcowy SEO dla Akademii Morskiej w 
Szczecinie 
luty - sierpień 2019 
 

Efekty prac SEO - Nigeria 
 

 
 
Fraza marine collage została zaindeksowana na 31 miejscu. Z dnia na dzień obserwuje się 
tendencję wzrostową dla tej frazy. Estymuje się, że po kolejnych 2 miesiącach fraza powinna być w 
TOP20. 
 
 
 

Efekty prac SEO - Kenia 
 
 

 
 

 
Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości -  

 - serdecznie zapraszam do kontaktu.  
 
Dagmara Marszałek 
telefon: 793 605 596  
e-mail: dagmara.marszalek@privatemarketing.pl  



 

Fraza marine collage została zaindeksowana na 19 miejscu. Z dnia na dzień obserwuje się 
tendencję wzrostową dla tej frazy. Estymuje się, że po kolejnych 4 miesiącach fraza powinna być w 
TOP10. 
 
W lipcu zaindeksowana została fraza maritime universty, jednak szybko została wyparta przez 
konkurencję*. 
 
*dokładny raport konkurencji przesyłam w załączniku “TOP50”.  
 
 

 
Analiza ruchu organicznego dla Kenii i Nigerii 

 
 

 
W porównaniu z lutym 2019 liczba wyświetleń strony https://marine-edu.com/en/ jest 2 razy wyższa*. 
 
*Prezycyjny raport wyświetleń stron przesyłam w pliku PDF “Raport GSC Nigeria”. Excel zawiera 
strony należące do marine-edu wraz z dokładną ilością kliknięć (kolumna B i C) oraz z ilością 
wyświetleń (kolumna D i E). 
 
 

 
Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości -  

 - serdecznie zapraszam do kontaktu.  
 
Dagmara Marszałek 
telefon: 793 605 596  
e-mail: dagmara.marszalek@privatemarketing.pl  

https://marine-edu.com/en/


 

 
 
  

 
Zapytanie Wyświetlenia CTR Pozycja 

maritime university of szczecin 796 1.51% 8.74 

maritime university of szczecin tuition fees 24 45.83% 1.92 

maritime tuition fees 22 22.73% 7.36 

maritime university tuition fees 84 4.76% 7.79 

poland maritime academy 24 12.5% 06.04 

poland maritime university 40 5% 9.88 

polish language course 55 1.82% 51.89 

szczecin international school fees 52 1.92% 8.58 

study in poland for free 22 4.55% 29.14 

szczecin accommodation 13 7.69% 40 

maritime mechanical engineering 11 9.09% 15.73 

maritime academy tuition 8 12.5% 25.5 

nfz insurance 6 16.67% 33.17 

marine college 251 0% 34.64 

maritime academy szczecin    

maritime energy systems 90 0% 83.59 

one year intensive course in polish 86 0% 45.6 

marine production engineering 80 0% 56.15 

 
Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości -  

 - serdecznie zapraszam do kontaktu.  
 
Dagmara Marszałek 
telefon: 793 605 596  
e-mail: dagmara.marszalek@privatemarketing.pl  



 

cost of living in poland 80 0% 63.41 

cost of living poland 79 0% 87.87 

learn polish in poland 79 0% 112.43 

foreigner health insurance 73 0% 20.63 

szczecin maritime university 72 0% 19.14 

 
 
Wnioski końcowe 
 
 
Zarówno Kenia jak i Nigeria zostały zaindeksowane w wyszukiwarce Google i są widoczne. Na ruch 
organiczny mają wpływ dwie frazy, które znalazły się w TOP30. 
 
Względem początku współpracy ruch organiczny wzrósł o 80%, co widać na przykładzie raportu z 
Google Search Console (w Załączniku). 
 
Po ostatnich pracach nad treściami na stronie ruch organiczny z każdym miesiącem będzie wzrastał, 
ponieważ dopiero zaczął na siebie pracować, co widać na przykładzie zaindeksowanej frazy na 
obszar Nigerii.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości -  

 - serdecznie zapraszam do kontaktu.  
 
Dagmara Marszałek 
telefon: 793 605 596  
e-mail: dagmara.marszalek@privatemarketing.pl  



Kampania Kliknięcia Wyświetlenia Koszt Śr. CPC

1 - NAWA - Gruzja 354 2 064 300,18 zł 0,85 zł
2 - NAWA - Ukraina 2 254 14 574 664,91 zł 0,29 zł
3 - NAWA - Białoruś 903 5 291 682,09 zł 0,76 zł
4 - NAWA - UE (bez Polski) 1 510 15 685 1 600,33 zł 1,06 zł
5 - NAWA - Azja 5 212 42 082 3 963,24 zł 0,76 zł
6 - NAWA - Afryka 5 818 49 147 4 171,36 zł 0,72 zł
RAZEM 16 051 128 843 11 382,11 zł 0,71 zł

Raport ADWORDS dla NAWA - 1 lutego 2019 - 30 czerwca 2019



Nazwa kampanii Zasięg
Wyświet-

lenia
Kliknięcia 

linku
Koszt za 

klik
Wydana 

kwota (PLN)
Udostępnie
nia reklamy

Reakcje na 
reklamę

Obejrzenia 
filmu do 50%

Obejrzenia 
filmu do 95%

Rozpoczęcie Zakończenie

1. UKRAINA i BIAŁORUŚ (geoinf.) 16 638 45 615 337 0,44 149,87 zł       4 12 5 584 4 526 2019-02-01 2019-02-23
2. UKRAINA i BIAŁORUŚ (wszystkie) 75 740 261 122 2 408 0,30 732,21 zł       36 394 3 514 1 442 2019-02-21 2019-06-25
3. UNIA EUROPEJSKA 46 856 195 082 1 995 0,48 951,01 zł       6 197 1 320 503 2019-02-01 2019-06-25
4. INDIE 65 674 285 072 7 864 0,12 934,96 zł       28 4 318 2 905 1 138 2019-02-01 2019-06-25
5. NIGERIA 78 282 336 063 9 067 0,10 938,64 zł       23 2 728 3 735 1 667 2019-02-01 2019-06-25
6. FILIPINY 36 176 146 401 3 024 0,17 500,00 zł       18 872 3 488 1 644 2019-02-21 2019-05-31
7. KENIA 20 218 116 831 2 501 0,20 499,95 zł       8 387 1 247 522 2019-02-21 2019-05-31
8. PAKISTAN i SRI LANKA 15 482 41 095 2 238 0,04 89,21 zł         6 188 523 176 2019-03-12 2019-04-02
9. KAMERUN i GHANA 4 968 13 460 139 0,36 49,50 zł         1 115 84 38 2019-02-21 2019-03-02
10. GRUZJA 15 768 69 632 1 050 0,19 199,98 zł       8 51 577 242 2019-04-01 2019-05-11
11. NAMIBIA i RPA 10 883 33 096 870 0,23 200,00 zł       3 64 361 146 2019-04-10 2019-05-20
12. GHANA 16 715 65 925 1 268 0,16 199,94 zł       7 967 539 224 2019-04-10 2019-05-20
13. TBILISI i ADŻARIA 1 903 3 191 66 0,22 14,40 zł         0 2 30 8 2019-02-21 2019-02-24
14. DAR ES SALAAM 5 364 14 363 307 0,16 50,00 zł         2 530 242 88 2019-03-07 2019-03-17
15. TURCJA 110 845 457 620 4 826 0,17 835,30 zł       35 201 2 379 885 2019-04-02 2019-06-22
16. SENEGAL, ANGOLA, KONGO 25 696 135 543 1 301 0,23 300,00 zł       12 581 781 320 2019-04-26 2019-06-12
17. AZERBEJDŻAN 13 432 40 710 320 0,31 100,00 zł       7 139 241 103 2019-04-26 2019-05-15
18. EGIPT 38 736 95 074 2 177 0,07 149,36 zł       1 53 607 198 2019-06-04 2019-06-23

RAZEM 599 376 2 355 895 41 758 0,17 6 894,33 zł    205 11 799 28 157 13 870 2019-02-01 2019-06-25

      Raport dla NAWA Report Period: Feb 1, 2019 - Jun 25, 2019


