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JAK SIĘ REKLAMOWAĆ W GOOGLE ADWORDS JEŚLI… 

SPRZEDAJESZ SAUNY ? 
 
 
 

  

ILE ZAPŁACĘ 
ZA 

KLIKNIĘCIE? 

DO JAK DUŻEJ LICZBY 
ODBIORCÓW MOGĘ 

DOTRZEĆ ZA POMOCĄ 
REKLAM GOOGLE 

ADWORDS? 

JAKIE WARTO 
WYBRAĆ 
SŁOWA? 
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Najpopularniejsze frazy w branży 

Aby wykonać analizę 
wytypowaliśmy najpopularniejsze 
słowa kluczowe w branży. 
Wszystkie frazy analizowane były w 
tzw. dopasowaniu przybliżonym, co 
pozwala nam dokładnie sprawdzić 
podczas analizy jakie ilości 
wyświetleń i kliknięć możemy 
uzyskać po uruchomieniu reklamy.  

W kwestiach kosztów, przyjęliśmy 
do analizy maksymalną stawkę za 
kliknięcie na poziomie 4 zł, a 
budżet dzienny na poziomie 100 
zł. Na kolejnych stronach raportu można znaleźć również informacje jakie efekty można uzyskać przy niższych 
stawkach dziennych i niższej stawce za kliknięcie.  

Niniejsza analiza ma charakter poglądowy i nie jest ofertą. Wpływ na aktualny koszt kliknięcia może mieć wiele czynników, takich jak:  sezon kiedy się 
reklamujemy, budżety konkurencyjnych firm i stawki za kliknięcie, jakość strony internetowej do której odsyłamy użytkowników po kliknięciu, i wiele innych 

czynników. Jeśli jesteś zainteresowany analizą i wyceną dla konkretnej strony internetowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

Słowo kluczowe 
Wyświetlenia 
(dane szacunkowe) 

Kliknięcia 
(dane 

szacunkowe) 

Średni 
koszt 

kliknięcia 
CPC 

Średnia 
pozycja 
reklamy 

Sauna 71 091 1420 1,69 zł 1,11 

Sauny 13 021 108 2,61 zł 1,34 

Sauna fińska 3 162 46 2,64 zł 1,26 

Sauny parowe 2 944 46 1,92 zł 1,10 

Sauny ogrodowe 826 27 2,39 zł 2,21 

Sauny producent 657 5 3,60 zł 2,26 
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Jakie mogą być koszty kliknięcia w reklamę w poszczególnych częściach kraju? 

Reklamy w Gogole AdWords można kierować na określoną lokalizację. Co to znaczy? To znaczy, że możesz np. 
wyświetlać swoje reklamy osobom szukającym Twoich produktów lub usług w konkretnym mieście 
wskazując miasto w ustawieniach reklamy Google AdWords. Możesz też wybrać określone województwo lub np. 
obszar o określonej wielkości (promień w km) np. od miejsca siedziby Twojej firmy. Działa to wtedy mniej 
więcej tak, że dopiero gdy Twój potencjalny klient pojawi się w obszarze w którym wyświetlasz swoje reklamy, to 
zobaczy on Twoją reklamę. Również dzięki temu, że reklamy można kierować na określone lokalizacje – możesz 
stosować inne teksty reklamowe w innych lokalizacjach, dzięki czemu trafniej możesz docierać do swoich klientów.  

SŁOWO KLUCZOWE Zielona 
Góra Szczecin Wrocław Poznań Opole Gdańsk Toruń Katowice Łódź Olsztyn Kraków Kielce Warszawa Rzeszów Białystok Lublin 

Sauny 0,84 zł 0,91 zł 1,11 zł 1,11 zł 1,01 zł 1,35 zł 1,09 zł 0,90 zł 0,99 zł 1,03 zł 0,78 zł 0,67 zł 0,91 zł 1,92 zł 1,13 zł 0,83 zł 

Sauna 0,92 zł 1,03 zł 1,08 zł 2,56 zł 1,08 zł 1,26 zł 1,45 zł 1,14 zł 1,35 zł 1,41 zł 0,99 zł - 1,24 zł 0,80 zł 0,66 zł 1,18 zł 

Sauna fińska 1,79 zł 1,84 zł 1,20 zł 0,79 zł 0,54 zł 0,65 zł 0,47 zł 0,88 zł 0,84 zł 1,04 zł 0,89 zł 1,51 zł 1,09 zł 0,31 zł - 1,01 zł 

Sauny ogrodowe 1,72 zł 2,71 zł 2,22 zł 2,24 zł - 1,86 zł 2,90 zł 2,70 zł 2,98 zł 2,13 zł 2,11 zł 2,55 zł 2,15 zł 2,72 zł 2,34 zł - 

Sauny producent 2,70 zł 3,46 zł 3,42 zł - 6,08 zł 3,32 zł - 3,43 zł - - - - 2,40 zł - - - 

Sauny parowe - 2,05 zł - - 0,95 zł - - 2,62 zł - - 1,76 zł - 2,47 zł - - - 

sauna cena - 0,96 zł - 1,37 zł - 0,62 zł - 1,80 zł 0,74 zł - 1,46 zł 0,72 zł 1,56 zł - 1,26 zł - 

sauna +miasto 1,36 zł 0,96 zł 1,58 zł 1,79 zł 0,96 zł 1,77 zł - 1,30 zł 1,93 zł 0,20 zł 0,97 zł 0,66 zł 2,77 zł 2,05 zł 0,56 zł 0,96 zł 

Tabela przedstawia szacunkowe koszty kliknięcia po danych słowach kluczowych w danych miastach. Źródło: Google AdWords. 
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Średnie ceny reklam Google AdWords w wybranych miastach w branży sprzedaży saun 

  Na wykresie obok przedstawione są średnie ceny 

za kliknięcie w reklamę w zależności od tego w 

jakiej części kraju uruchomimy reklamy. 

Nie chodzi tu oczywiście miejsce, którego 

skonfigurowaliśmy i uruchomiliśmy naszą usługę, 

tylko o miejsce gdzie wyświetlane są reklamy np. 

jeśli kierujemy je na określoną lokalizację. 

Najmniej zapłacimy w Lublinie a najwięcej w 

Katowicach. Podane obok ceny, to średnia 

wyliczona z tabeli, która znajduje się na 

poprzedniej stronie.  

Na koszt kliknięcia wpływ ma wiele czynników. Do 

najważniejszych należą: współczynnik jakości reklamy, 

trafność strony docelowej, konkurencja i kwoty jakie 

konkurencja jest w stanie zapłacić za kliknięcie. 

Średni koszt kliknięcia w przypadku 
kierowania reklam na cały obszar Polski 

wynosi 

2,48 zł 
Taki może być koszt pozyskania Klienta 



BRANŻOWA ANALIZA MOŻLIWOŚCI REKLAMOWYCH ADWORDS  
 

 
Autor analizy: Mirosław Marzec, www.mirekmarzec.com 
Tel: +48 697 72 41 47, e-mail: mirek.marzec@gmail.com 

Zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawami autorskimi. Publikowanie, powielanie i dystrybucja jest dozwolona pod warunkiem wskazania źródła 
pochodzenia informacji oraz autora. Publikowanie i powielanie bez wskazania autora oraz strony skąd publikacja została pobrana jest zabronione. 

Strona 5 z 12 

 

Jak kształtują się trendy sezonowe dla słowa „sauna”? 

 
  

Zainteresowanie saunami przechodzi fazy spadków i wzrostów każdego roku. Spadki zawsze następują z 

początkiem roku, a tendencja wzrostowa rozpoczyna się mniej więcej w połowie każdego roku i trwa do stycznia / 

lutego. Jak widać na rysunku powyżej w 2015 roku w lutym było największe dotychczas zainteresowanie 

saunami.  Można więc przypuszczać, że tendencja ta przerodzi się na  wzrost zainteresowania saunami w 

połowie 2016 roku w jeszcze większym stopniu niż obecnie. 
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Jak kształtują się trendy sezonowe dla słowa „sauna cena”? 

  
 

  

Jak widać słowo „sauna cena” jest również często wpisywane do wyszukiwarki. Czy warto wyświetlać na nie nasze 

reklamy? Na pewno – jeśli mamy konkurencyjne ceny saun. Natomiast jeśli ceny Twoich saun są wyższe niż u 

konkurencji, ale za to lepsze jakościowo, to na pewno nie będzie to dobre słowo, ponieważ będzie ono generować wejścia 

na stronę, ale nie będzie powodowało konwersji, czyli mówiąc wprost: Klient wejdzie na Twoją stronę, ale i tak nie kupi u 

Ciebie sauny, ponieważ będzie szukał tańszej. Nie warto więc wyświetlać się na wszystkie możliwe słowa. 
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Szacunkowy zasięg reklam Google AdWords w Polsce 
 

Województwo 
Ilość 

odbiorców 
(osób) 

Ilość 
odbiorców 

w % 
Lubuskie 676 000 1,51% 

Zachodniopomorskie 1 470 000 3,28% 
Dolnośląskie 3 010 000 6,71% 

Wielkopolskie 3 900 000 8,70% 
Opolskie 725 000 1,62% 

Pomorskie 2 840 000 6,34% 
Kujawsko - pomorskie 1 750 000 3,90% 

Śląskie 4 590 000 10,24% 
Łódzkie 2 140 000 4,77% 

Warmińsko - mazurskie 951 000 2,12% 
Małopolskie 4 300 000 9,59% 

Świętokrzyskie 735 000 1,64% 
Mazowieckie 13 800 000 30,79% 
Podkarpackie 1 490 000 3,32% 

Podlaskie 800 000 1,78% 
1. Źródło: Wyszukiwarka Google - reklamy AdWords 

  

Zachodniopomorskie 
3,28% 

Opolskie 
1,62% 

Dolnośląskie 
6,71% 

Lubuskie 
1,51% 

Wielkopolskie 
8,70% 

Pomorskie 
6,34% 

Kujawsko - pomorskie 
3,90% 

Śląskie 
10,24% 

Łódzkie 
4,77% 

Warmińsko - 
mazurskie 

2,12% 

Małopolskie 
9,59% 

Świętokrzyskie 
1,64% 

Mazowieckie 
30,79% 

Podkarpackie 
3,32% 

Podlaskie 
1,78% 

Lubelskie 
3,68% 

Dane zawarte na wykresie i 
tabeli widocznej obok pochodzą 
z oficjalnych danych Google jakie 
podawane są podczas ustawiania 
lokalizacji na wybrane miejsca w 
Polsce.  
Jak widać, na wykresie, 
największa liczba odbiorców 
reklam znajduje się w 
województwie mazowieckim, a 
najmniejsza w lubuskim.  
Województwa w których można 
dotrzeć do 2 i więcej milionów 
odbiorców to: 

• Dolnośląskie 
• Wielkopolskie 
• Pomorskie 
• Kujawsko – Pomorskie 
• Śląskie 
• Łódzkie 
• Małopolskie 
• Mazowieckie 

 



BRANŻOWA ANALIZA MOŻLIWOŚCI REKLAMOWYCH ADWORDS  
 

 
Autor analizy: Mirosław Marzec, www.mirekmarzec.com 
Tel: +48 697 72 41 47, e-mail: mirek.marzec@gmail.com 

Zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawami autorskimi. Publikowanie, powielanie i dystrybucja jest dozwolona pod warunkiem wskazania źródła 
pochodzenia informacji oraz autora. Publikowanie i powielanie bez wskazania autora oraz strony skąd publikacja została pobrana jest zabronione. 

Strona 8 z 12 

 

Skala wyszukiwań  słowa „sauna” na terenie całej Polski 
ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA WYSZUKIWAŃ SŁOWA „SAUNA” 

 

SKALA WYSZUKIWAŃ SŁOWA „SAUNA” W ODNIESIENIU DO WYSZUKIWAŃ Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

 

 

Skala poszukiwań na terenie całego kraju różni 

się znacznie w zależności od miesiąca.  

Aby dane były wiarygodne wykluczyliśmy 

wszystkie wyszukania która dotyczą 

możliwości skorzystania z sauny np. na 

basenie, w hotelu lub w spa. Ujęliśmy tylko 

dane dotyczące wyszukiwań związanych ze 

sprzedażą urządzeń.   

Jak wydań na wykresie na dole, rośnie liczba 

wyszukiwań za pomocą urządzeń mobilnych, 

czyli np. np. smartfonów i tabletów. W skali 

ostatnich 12 miesięcy wzrost ten jest 

praktycznie 3-krotny z ok. 2500 wyszukiwań 

miesięcznie w kwietniu ub. roku do prawie 8000 

wyszukiwań miesięcznie w marcu 2015 roku. 

A reklamy można również kierować np. 

wyłącznie na urządzenia mobilne.  
Średnio miesięcznie szukamy 25 tysięcy razy słowa „sauna” wykluczając usługi spa, itp. 
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Ile trzeba zapłacić – czyli jakie będą koszty reklamy AdWords? 
Budżet dzienny 100 zł Budżet dzienny 50 zł Budżet dzienny 30 zł 

Maksymalna 
cena za kliknięcie 4 zł 

Maksymalna 
cena za 

kliknięcie 
3 zł 

Maksymalna 
cena za 

kliknięcie 
2 zł 

 Wyświetlenia 
miesięcznie 83 – 101 tys.  Wyświetlenia 

miesięcznie 58,5 – 71,5 tys.  Wyświetlenia 
miesięcznie 41,4 – 50,6 tys.  

Kliknięcia 
miesięcznie 

 od 1 480 do 1 810 Kliknięcia 
miesięcznie 

 od 858 do 1050 Kliknięcia 
miesięcznie 

 od 631 do 771 

 

Do analiz przyjęliśmy stawki za kliknięcie od 2 do 4 zł. Budżet dzienny od małego wysokości 30 zł do 
większego wysokości nawet 100 zł. Jak widać nawet za niewielką kwotę – 30 zł dziennie można 
uzyskać całkiem dużą liczbę kliknięć miesięcznie, a co za tym idzie – potencjalnych klientów którzy 
mogą skorzystać z Twoich usług lub zakupić Twoje produkty.  

Prognozy wykonaliśmy planerem słów kluczowych Google AdWords. Jak już pisaliśmy na str.2 wpływ na koszty może 
mieć wiele czynników. W naszej prognozie staraliśmy się przyjmować wartości średnie. 

Masz inny budżet? Chcesz poznać koszty reklamy? Skontaktuj się z nami! 
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Jak można obniżyć koszty reklam Google AdWords? 
 

 

 

 

  

JAKOŚĆ REKLAM 

Jakość reklamy (odpowiednie teksty 

reklamowe i słowa kluczowe) i strony 

docelowej na którą trafiamy po 

kliknięciu ma bardzo duże znaczenie. 

Te czynniki mają bardzo duży wpływ 

na koszt kliknięcia.  

Np. jeśli klient szuka konkretnego roweru 
to od razu przekierować go na stronę, 
gdzie widzi to czego szuka, zamiast 
kierować go na stronę główną i 
zostawiać samego sobie aby dalej szukał 
licząc na jego wytrwałość. 

Dobrze dobrane słowa kluczowe i 
trafna strona docelowa mają mieć 
bardzo duży wpływ na jego decyzję 

zakupową. Pamiętajmy o tym! 

LOKALIZACJA ODBIORCY 

Zawężając miejsca w których 

wyświetlamy reklamę z całej Polski do 

określonego miasta lub województwa 

możemy uzyskać podobne wyniki a 

czasem nawet lepsze. 

Należy jednak mieć na uwadze 
fakt, że stawki za kliknięcie w 
poszczególnych miastach lub 

województwach mogą odbiegać 
w górę lub w dół od średniej 

ceny kliknięcia w reklamę 
kierowaną na cały kraj.  

Ceny zależą w dużej mierze od 
natężenia konkurencji w danym 

regionie. 

ZMNIEJSZENIE BUDŻETU 

Najprostsze rozwiązanie to po 
prostu mniejsze wydatki dzienne 
na reklamę.  
Zmniejszając budżet dzienny 
lub stawkę za kliknięcie 
możemy również znacząco 
zmniejszyć wydatki na reklamę 
w ujęciu miesięcznym.  

Zmiany takie niekoniecznie muszą 
się wiążąc z gorszymi wynikami. 
Twoja reklama nadal będzie 
wyświetlana – lecz rzadziej a jej 
pozycje w Google mogą być ciągle 
takie same. Mniejsza będzie 
jedynie liczba wyświetleń reklamy 
i kliknięć w nią. 
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Jakie jeszcze są możliwości Google AdWords? 
 

 

 

  

REMARKETING 

Co ciekawe, uruchomienie kampanii 
remarketingowej jest znacznie tańsze 
niż normalnej kampanii w Google 
AdWords. Remarketing polega na 
tym, że umieszczamy kawałek kodu 
w stronie internetowej, który 
pomaga nam budować listę osób 
odwiedzających ją. Lista ta zostaje 
zapisana, a dzięki temu możemy 
rozpocząć remarketing w dowolnym 
terminie. Remarketing polega na tym, że 
reklama podąża za osobą, która 
odwiedziła stronę i wyświetla się jej na 
różnych stronach.  Rozliczamy się z 
Google płacąc za kliknięcia lub np. 
zakup produktu. 

SIEĆ REKLAMOWA 

Sieć reklamowa Google, to miliony 
witryn, filmów i aplikacji w 
których możesz wyświetlać swoje 
reklamy. Reklamy można 
kierować na określone witryny, 
dzięki czemu wyświetlane są one 
osobom potencjalnie 
zainteresowanym Twoimi 
produktami i usługami. Można też 
kierować reklamy demograficznie 
do określonych grup wiekowych 
lub wg zainteresowań odbiorców. 

MOBILNE WYSZUKIWANIE 

Jeśli Twoi Klienci korzystają  
głównie ze smartfonów i tabletów 
i chcesz dotrzeć do nich za 
pomocą reklam wyświetlanych na 
tych właśnie  urządzeniach, to 
możesz stworzyć kampanię, 
która będzie widoczna tylko na 
urządzeniach mobilnych w 
wynikach wyszukiwania 
Google. Dzięki temu możesz np. 
reklamować pomoc drogową lub 
usługi taxi.  

Są to tylko niektóre ze sposobów które pomogą nam zaoszczędzić pieniądze wydawane na reklamy Google AdWords. W razie 
dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z nami.  Pomożemy. Doradzimy.  

Poprowadzimy profesjonalnie Twoją kampanię w Google AdWords! 
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POWIERZ SWOJĄ KAMPANIĘ REKLAMOWĄ SPECJALISTOM! 
 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? 

Zlecając nam prowadzenie kampanii reklamowej w Google 
AdWords możesz być pewien, że będziemy ją stale optymalizować 
aby osiągała ona jak najlepsze wyniki.  

Mówiąc krócej: będziemy coraz lepiej dopasowywać Twoją 
reklamę do oczekiwań Twoich odbiorców, aby w ten sposób 
doprowadzić do wzrostu klikalności w reklamę oraz 
pozyskania większej ilości Klientów! 

MIROSŁAW MARZEC 

 
W branży informatycznej związanej z 

marketingiem internetowym pracuje od 
kilkunastu lat. Jest przede wszystkim 

praktykiem, który ciągle pogłębia swoją wiedzę.  

Na co dzień kieruje agencją interaktywną 
zajmującą się tworzeniem stron i sklepów 

internetowych oraz marketingiem internetowym.  

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu 
marketingu internetowego oraz doradza 

firmom jak za pozyskiwać klientów i zlecenia 
przez internet. Zajmuje się też analizą 

konkurencji oraz opracowuje i wdraża strategie 
marketingowe związane z działaniami w 

internecie. 
  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
Nasza oferta znajduje się na stronie www.mirekmarzec.com/raporty-branzowe 

KLIKNIJ I ODBIERZ Do 600 ZŁ RABATU NA 
REKLAMĘ W GOOGLE ADWORDS! 


