
Historia naszego klienta
Madama

Wykorzystanie landing page’a 
do promocji nowego produktu



Madama to młoda firma, która istnieje od niespełna pół roku. Swój start na rynku rozpoczęła od wprowadzenia 

kalendarza dla kobiet, które chcą jak najlepiej zarządzać swoim czasem - Happy Planner.

Strona www: 

www.madama.co

Branża: 

Papiernicza

Wykorzystanie aplikacji:

Przygotowanie landing page’y mających na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek.

W skrócie
Klient: Madama
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Realizacja
Głównym celem wykorzystania landing page było wprowadzenie nowych ka-

lendarzy na rynek. Do tego celu zostały stworzone 3 strony. Pierwszy landing 

miał uchylić rąbka tajemnicy i budować listę mailingową, drugi służył do prze-

prowadzenia konkursu a trzeci do skutecznej prezentacji Happy Plannera.

Wszystkie działania były wsparte reklamą Facebook Ads oraz wysyłką 

newslettera do zebranej bazy.



Pierwsza strona była typowym landing page’em, zapowiadającym uruchomienie sprzedaży kalendarza. By wzbu-

dzić większe zainteresowanie zdecydowano się połączyć ten fakt z zorganizowaniem konkursu.

Coming soon page
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Kolejny landing page służył do przeprowadzenia konkursu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na jedno proste 

pytanie. Wzięcie udziału w konkursie wymagało polubienia profilu firmy na Facebooku, dzięki czemu udało się rów-

nież powiększyć liczbę fanów.

Landing page konkursowy
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Na tym landing page’u został pokazany produkt w całej okazałości. Jest to strona, służąca jako przekierowanie 

odwiedzającego do sklepu, gdzie może zakupić prezentowane produkty. Strona została również zainstalowana jako 

zakładka na proflu na Facebooku, co pozwala na generowanie dodatkowego, bezpłatnego ruchu na stronie. 

Landing page produktowy
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‘‘ Aplikacja pomogła w sposób szybki i przejrzysty stworzyć proste landingi. Możemy też codziennie analizować statystyki i sprawdzać skutecz-

ność naszych działań. Dzięki formularzom na stronie, możemy dzielić się z klientami promocjami oraz darmowymi materiałami

Klaudia Kuhn
Właściciel&Projektant Madama Company

Efekty
Madama dopiero raczkuje ze swoim produktem 

(na Facebooku ma niecałe 400 fanów), a mimo 

to przy niewielkim budżecie przeznaczonym na 

reklamę udało się pozyskany ruch przekuć na 

konwersję. Udało się tym samym osiągnąć zamie-

rzone efekty - zbudować świadomość produktu 

wśród potencjalnych klientów, sprawdzić poten-

cjał produktu, zbudować bazę mailingową, a co 

najważniejsze dokonać sprzedaży. 

Zapowiedź
Konkursu

216Wizyty

Współczynik
konwersji 37,5%

114

44,74%

3373

33,06%

Landing page
konkursowy

Landing page
produktowy
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Akcje
81

pozostawienie 
e-maila

51 1115
wzięcie udziału

w konkursie
przejście
do sklepu



www.landingi.com

Wykorzystaj landing page do promocji 
Twojego biznesu!

Błażej Abel

blazej@landingi.com
501 473 029

Nielimitowana liczba 
landing page’y

Gotowe 
szablony

Hosting i domeny 
w cenieWWW


