
Nocowanie.pl to lider wśród polskich serwisów 
rezerwacji noclegowych. Liczba unikalnych 
użytkowników odwiedzających serwis 
przekracza miesięcznie 5 milionów osób. 
Taki wynik jest efektem wysokiej jakości oferty
i zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Czym jest Nocowanie.pl?

Według Jupiter Research wysyłanie spersonalizowanych treści powoduje osiemnasto-
krotny wzrost efektywności i generuje wyższe wyniki finansowe. Dopasowanie treści 
do odbiorców przy wykorzystaniu danych behawioralnych przekłada się bezpośrednio 
na zwiększenie konwersji.

Oto jak za pomocą spersonalizowanych wiadomości e-mail Expertsender pomógł firmie 
Nocowanie.pl wyprzedzić konkurencję.

Branża

Turystyka i hotelarstwo  
Rezerwowanie noclegu
E-commerce

Jak podnieść konwersję do 60% 
dzięki personalizacji ofert?  
Success story: Nocowanie.pl    Branża: Travel & hospitality



Portal i jego klientów łączy wspólny cel 
biznesowy – wzrost liczby rezerwacji. 
Nocowanie.pl potrzebowało rozwiązania, 
które zapewni wysoką skuteczność rezerwacji 
w korelacji z wysokim poziomem zadowolenia 
klienta końcowego. Kluczową okazała się 
potrzeba precyzyjnej personalizacji oferty.

Problem rekomendacje predyktywne. System dokonuje 
segmentacji subskrybentów na podstawie 
wyszukiwanego celu podróży lub typu lokalu

Zachowanie klienta w serwisie przekłada się 
bezpośrednio na rekomendacje noclegów 
generowane przez system. Wyszukiwany 
przez użytkownika docelowy region czy typ 
zakwaterowania, przekłada się na rodzaj 
wysłanej wiadomości e-mail. Wykorzystując 
funkcjonalność opartą o dane behawioralne, 
Nocowanie.pl może jeszcze precyzyjniej trafić 
w gust użytkownika, zwiększając tym samym 
możliwości firmy na konwersję leadów. 

 

Definicja segmentu

Z  wybierz subskrybentów, dla których spełnione są  warunki:dowolneDowolnej listy 

Kliknął w

Kliknął w

Fragment definicji segmentacji na podstawie lokalizacji.

Scenariusze automatyzacji umożliwiające wysyłkę wiadomości e-mail do subskrybentów,
którzy osiągnęli określony etap w scenariuszu np. kliknęli w link w wiadomości.

ID [573] Wakacje w Gdańsku? h�p://nocowanie.pl/noclegi/gdanskw

ID [574] Wakacje w Sopocie? h�p://www.nocowanie.pl/noclegi/sopotw

Kliknął w ID [575] Wakacje w Gdyni? h�p://nocowanie.pl/noclegi/gdyniaw

Sopot e-mail Opóźnienie 24h
po zapytaniu

Punkt
końcowy

Punkt startowy

24h po 
zapytaniu

Gdańsk e-mail

[ID:573] Gdańsk
[ID:574] Sopot

Segmentacja

[ID:575] Gdynia

Segmentacja na 
podstawie lokalizacji

Domyślny

Punkt końcowy

Gdynia e-mail

Opóźnienie

E-mail z domami

E-mail z pokojami

[ID:1] kliknął w dom 
[ID:2] kliknął w apartament 

Segmentacja

[ID:3]kliknął w pokój

Segmentacja na 
podstawie obiektu

Domyślny

Oferty ogólne

Nocowanie.pl wdrożyło scenariusze 
marketingowe firmy ExpertSender, 
w celu automatyzacji wysyłek zawierających 

Rozwiązanie

Scenariusz rekomendacji dla Nocowanie.pl

E-mail z apartamentami
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Case study / 8thfloorads.com

Wiadomość wyzwalana wizytą użytkownika na 
portalu osiągnęła wskaźnik kliknięć na poziomie 
11%. Ponadto, aż 60% kliknięć zakończyło się 
konwersją, dzięki wysoce spersonalizowanym 
ofertom.

Imponujące wyniki kampanii wpłynęły 
bezpośrednio na zwiększenie zarówno 
dochodów, jak i poziomu zadowolenia 
kontrahentów ze współpracy z portalem. 

Rezultat  

Automatyzacja e-mail marketingu pozwala 
na stworzenie zdefiniowanych sekwencji 
warunków i zdarzeń, które muszą zostać 
zrealizowane, aby system automatycznie 
wysłał przygotowaną wcześniej wiadomość.

Aby stworzyć scenariusz marketing 
automation wystarczy ustawić elementy 
oznaczające zdarzenia w obszarze
edytora Drag&Drop, a następnie połączyć 
je w sekwencję, w jakiej powinny zostać 
realizowane. Działania te dają możliwość 
automatyzacji wielu potencjalnych ścieżek 
zakupowych takich jak: lead nurturing, 
kampanie reaktywacyjne, testy porównawcze 
i porzucony koszyk.

Advanced segmentation to przede wszystkim 
szybkość i elastyczność. System 
ExpertSender analizuje definicje segmentów 
w czasie krótszym niż minuta. Korzystanie z 
segmentów będzie równie łatwe zarówno dla 
nowego użytkownika, jak i doświadczonego 
programisty SQL.

ExpertSender efektywnie 
wspiera działania naszej
firmy, zapewniając rozwiązania 
dla marketing automation, 
segmentacji oraz personalizacji. 
Wyższa liczba rezerwacji, 
przekłada się na zadowolenie 
naszych klientów.
Polecilibyśmy współpracę 
z ExpertSenderem każdemu, 
kto szuka zaawansowanych 
rozwiązań marketingowych.

Paweł Jedynak 
Marketing Specialist, Nocowanie.pl
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Automatyczne triggery

Technologia

Scenariusze marketing automation
Segmentacja

Unique Click Rate

11%
Click-to-Conversion Rate

60%

https://expertsender.pl/email-marketing/scenariusze-marketing-automation?utm_source=SuccessStory_Nocowaniepl_pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nocowaniepl
https://expertsender.pl/email-marketing/zaawansowana-segmentacja-subskrybentow?utm_source=SuccessStory_Nocowaniepl_pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nocowaniepl


Zainspirowaliśmy Cię? 
Skontaktuj się z nami. Chętnie wskażemy, 
jak możesz osiągać nawet najbardziej 
ambitne cele biznesowe przy 
wykorzystaniu naszych technologii.

expertsender.pl/demo

Zaufali nam

Należymy do organizacji

kontakt@expertsender.pl  |  www.expertsender.pl

Tel.: 48 (58) 351 33 30

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

Zamów demo

https://expertsender.pl/demo?utm_source=SuccessStory_Nocowaniepl_pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nocowaniepl
https://expertsender.pl/kontakt?utm_source=SuccessStory_Nocowaniepl_pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nocowaniepl
http://expertsender.pl?utm_source=SuccessStory_Nocowaniepl_pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nocowaniepl



