
Case study: co lepsze - zdjęcie czy animacja video?
 
Chyba żadnego doświadczonego marketera nie trzeba przekonywać do testowania 
różnych rozwiązań w reklamie na Facebooku (i nie tylko ;)).
 
W Doodle Wolf zajmujemy się tworzeniem doodle video. Niedawno zgłosił się do nas 
przedsiębiorca, który słysząc dużo dobrego o tym rodzaju video, chciał przetestować 
czy sprawdzą się właśnie w reklamie na Facebooku. 

Po zakończeniu kampanii przesłał do nas takiego e-maila:
Oto efekty:
Reklamę wyświetlałem przez blisko miesiąc w dwóch wersjach prowadzących do zapisu na 
darmowy kurs:

1. stara wersja (tekst + zdjęcie)
2. nowa wersja (tekst + animacja doodle)

W obu wersjach wybraliśmy taką samą grupę docelową, ten sam tekst, taki sam landing 
page, obie badaliśmy tylko na urządzeniach mobilnych - wykluczyliśmy inne zmienne, żeby 
wiarygodnie przetestować, czy reklama z filmikiem działa lepiej.
 
Test objął na tyle dużą skalę, że jest już statystycznie wiarygodny: obie wersje reklamy miały 
powyżej 40 tys. wyświetleń, ponad 500 kliknięć, ponad 200 konwersji (zapisów na landing 
page).

Wyniki testu są następujące:
CTR (czyli klikalność w reklamę):

• stara wersja - zdjęcie: 1,287%
• nowa wersja - doodle: 1,685%

Koszt kliknięcia:
• stara wersja - zdjęcie: 1,031 zł
• nowa wersja - doodle: 0,763 zł

Konwersja (skuteczność zapisu na kurs na stronie docelowej) (podkreślam - to była ta sama 
strona docelowa!):

• po wejściu z reklamy ze zdjęciem: 32,767%
• po wejściu z reklamy z doodle: 39,973%

Łączny koszt pozyskania leada (zapisu na bezpłatny kurs):
• stara wersja - zdjęcie: 3,146 zł
• nowa wersja - doodle: 1,910 zł

Wniosek z testu jest prosty: reklama z animacją doodle zadziałała dużo lepiej niż zdjęcie i 
pozwoliła obniżyć koszty pozyskania leada o blisko 40%.

W Doodle Wolf uwielbiamy otrzymywać takie wiadomość od naszych klientów, dlatego 
mail od Pawła Królaka z Coraz Lepszej Firmy był jak miód na nasze serca :) 

Jeśli i Ty za jakiś czas chciałbyś się pochwalić takimi wynikami - wejdź na naszą stronę 
(https://doodlewolf.pl) i sprawdź co możemy dla Ciebie narysować.
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