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Ustalenie stałego docelowego kosztu konwersji w kampaniach online jest prostą 
strategią, ale nie jest optymalne. Stosując tę strategię, najczęściej nie 
maksymalizujemy zysków, a nierzadko część działań reklamowych przynosi straty. Tylko 
koncepcja krańcowego kosztu konwersji pozwala na ustalenie wydatków reklamowych 
na optymalnym poziomie. W artykule tym przedstawimy istotę tej koncepcji oraz wzór 
ułatwiający jej wykorzystywanie w praktyce.  
 

 

Krańcowy koszt konwersji - podstawy 
 
Wyobraźmy sobie reklamodawcę, który sprzedaje swoje produkty w Internecie ze swojej 
strony www. Przeciętnie na każdej transakcji nasz reklamodawca zarabia kwotę 200 zł. 
Ustala więc z zarządzającym kampaniami docelowy koszt konwersji na poziomie 150 zł. 
 
Kampania stabilnie generuje miesięcznie 1000 konwersji wydając 120 000 zł, co 
oznacza 120 zł za jedną konwersję. Pewnego dnia zostaje podjęta decyzja o zwiększeniu 
intensywności kampanii. Skutkiem tego w kolejnym miesiącu uzyskano 1300 konwersji 
przy wydatkach 195 000 zł, co daje 150 zł za konwersję. Wydaje się więc, że wszystko 
jest dobrze. Sprzedaż rośnie, a koszt konwersji jest utrzymany pod kontrolą.  
 
Czy na pewno? Policzmy, jakim kosztem uzyskano wzrost sprzedaży. Na skutek zmiany w 
kampanii, pozyskano dodatkowo 300 konwersji, wydając o 75 000 zł więcej. Oznacza to, 
że te dodatkowe konwersje kosztowały 250 zł za jedną konwersję, czyli na każdej z nich 
straciliśmy 50 zł. Krańcowe ROI (stosunek zmiany zysku do zmiany wartości inwestycji w 
reklamę) jest ujemne i wynosi -20%.  

  
Przykład ten doskonale ilustruje, do jak błędnych wniosków może prowadzić ustawianie 
celu kampanii w postaci stałego kosztu konwersji.  
 
Aby właściwie  zarządzać kosztem konwersji, należy operować pojęciem krańcowego 
kosztu konwersji, czyli - ile kosztuje pozyskanie kolejnej dodatkowej konwersji.  
 
W kampaniach w Internecie koszt krańcowy zazwyczaj rośnie wraz ze wzrostem 
intensywności i skali kampanii. Weźmy przykład reklamy w wyszukiwarce Google. Aby 
pozyskać niewielką ilość ruchu, wystarczy wyświetlać reklamę na dalszych pozycjach, za 
które zapłacimy niższe stawki za kliknięcie. Chcąc pozyskać więcej ruchu, trzeba będzie 
zaproponować wyższe stawki, aby przebić konkurencję i wejść na wyższe pozycje. Zasadę 
tę można zasadniczo rozciągnąć na planowanie mediów w całej sieci. Im więcej ruchu 
chcemy pozyskać, im bardziej zwiększamy zasięg kampanii, z tym większym kosztem 
krańcowym pozyskania kolejnego użytkownika musimy się liczyć.  
 

  Liczba 
konwersji 

Koszt 
kampanii 

Przychód 
z kampanii 

Zysk z 
kampanii ROI Koszt 

konwersji 
Kampania optymalna 1000 120 000 zł 200 000 zł 80 000 zł 66,7% 120 zł 
Kampania agresywna  1300 195 000 zł 260 000 zł 65 000 zł 33,3% 150 zł 
Zmiana / wartość krańcowa +300 +75 000 zł +60 000 zł -15 000 zł -20% 250 zł 
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Z tego powodu, intensywność kampanii można zwiększać tak długo, aż krańcowy koszt 
konwersji osiągnie próg rentowności, czyli gdy na pozyskaniu kolejnego użytkownika 
zaczynamy już tracić. Ujmując to inaczej, krańcowe ROI kampanii powinno wynosić zero. 
Strategia ta pozwala faktyczną maksymalizację zysków z kampanii.  

Jak mierzyć koszt krańcowy?  
 
Przede wszystkim – segmentacja. Dzieląc kampanię na poszczególne segmenty według 
kosztu konwersji, możemy łatwo ustalić, który z nich powoduje przekroczenie progu 
nierentowności. W omawianym przykładzie wyglądać by to mogło w sposób następujący:  
 
  Liczba konwersji Koszt Koszt konwersji 
Kampania 1 800  96 000 zł   120 zł  
Kampania 2 200  27 000 zł   135 zł  
Kampania 3 150  21 750 zł   145 zł  
Kampania 4 150  50 250 zł   335 zł  
Łącznie 1300  195 000 zł   150 zł  

 
Po rozbiciu na segmenty szukamy tych części kampanii, których koszt konwersji 
przekracza próg nierentowności. Widzimy więc, że winowajcą jest tu kampania 4, której 
koszt konwersji wynoszący 335 zł przekracza nasz dochód (200 zł).  
 
Drugi sposób to eksperymenty. Niektóre systemy reklamowe (np. Google AdWords) 
pozwalają reklamodawcom na prowadzenie równolegle kampanii z różnymi ustawieniami. 
Załóżmy, że w naszej kampanii testujemy nowe ustawienia kampanii, w których dzięki 
wyższej stawce wyświetlamy się na wyższej pozycji, pozyskując dzięki temu więcej 
kliknięć, choć po wyższym koszcie (1,67 zł) co daje koszt konwersji 167 zł (czyli wciąż 
poniżej 200 zł). Czy jednak takie ustawienia są dla nas korzystne? Licząc koszt 
pozyskania dodatkowych 323 konwersji, widzimy, że wynosi on 199,60 zł, czyli jest bliski 
progu nierentowności, ale wciąż niższy.  
 

 
Max. 
CPC 

Liczba 
wyświetleń 

Średnia 
pozycja CTR Kliknięcia Średnie 

CPC Koszt Konwersje Koszt 
konwersji 

 Część kontrolna   1.80 zł   500 000      3.1     8.1%  40 500      1.41 zł   57 105 zł   405      141.00 zł  
 Eksperyment   2.10 zł   650 000      2.7     11.2%  72 800      1.67 zł   121 576 zł   728      167.00 zł  
 Łącznie     1 150 000      2.9     9.9%  113 300      1.58 zł   178 681 zł   1 133      157.71 zł  
Zmiana/koszt krańcowy    +150 000          +32 300        +64 471 zł   +323      199.60 zł  

 
Podnosimy więc stawki do tych, jakie zastosowaliśmy w eksperymencie i w kolejnym 
eksperymencie testujemy, co stanie się z kosztem konwersji przy dalszym zwiększeniu 
stawek: 
 

 
Max. 
CPC 

Liczba 
wyświetleń 

Średnia 
pozycja CTR Kliknięcia Średnie 

CPC Koszt Konwersje Koszt 
konwersji 

 Część kontrolna   2.10 zł   650 000      2.7     11.2%  72 800      1.67 zł   121 576 zł   728      167.00 zł  
 Eksperyment   2.20 zł   655 000      2.5     13.2%  86 460      1.76 zł   152 170 zł   865      176.00 zł  
 Łącznie     1 305 000      2.6     12.2%  159 260      1.72 zł   273 746 zł   1 593      171.89 zł  
Zmiana/koszt krańcowy   +5 000          +13 660       +30 594 zł   +137      223.96 zł  

 
Widzimy, że krańcowy koszt konwersji w tym przypadku już przekroczył 200 zł i wynosi 
223,96 zł. Dlatego tak agresywna kampania nie jest już opłacalna, mimo że średni koszt 
konwersji wciąż jest poniżej 200 zł.  
 
Eksperymenty warto prowadzić w sposób ciągły i na bieżąco monitorować koszty 
krańcowe.  
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Zysk krańcowy dla zaawansowanych 
 
Czy więc ROI krańcowe = 0 powinno być celem każdej firmy e-Commerce? Zasadniczo 
tak, ale planując docelowy, krańcowy koszt konwersji warto czasem uwzględnić więcej 
czynników, niż tylko wykazywany, bieżący koszt konwersji w danym okresie. W wielu 
branżach pozyskanie klienta oznacza nie tylko jedną transakcję. Jeżeli jesteśmy w stanie 
oszacować, jak często klienci wracają i jaką część sprzedaży stanowią wydatki stałych 
klientów oraz wartość dodatkowych produktów, które można sprzedać raz pozyskanemu 
klientowi, możemy próbować oszacować dopuszczalną stratę na pierwszej transakcji. 
Konserwatywna strategia zerowego ROI w tym przypadku mogłaby ograniczyć ekspansję i 
wyparcie z rynku przez konkurencję.  
 

Maksymalizacja zysku - zysk krańcowy w wersjach reklamy 
 
Prowadząc kampanię reklamową w Internecie, np. w Google AdWords, możemy 
równolegle testować kilka wersji reklamy (kreacji reklamowych). Zaleca się optymalizację i 
wybieranie tych „bardziej skutecznych”, a następnie eksperymentowanie z innymi wersjami. 
Jednak zarządzający kampaniami bardzo często popełniają błąd w ocenie tego, która 
wersja reklamy jest bardziej efektywna. Często pada odpowiedź: ta, która ma największy 
współczynnik konwersji lub ta, która ma najniższy koszt konwersji. Niektórzy twierdzą, że 
należy maksymalizować ROI. Ponownie, żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
Google AdWords umożliwia automatyczną optymalizację wersji reklamy i wyświetlanie 
częściej tych reklam, które zapewnią więcej kliknięć lub więcej konwersji. Optymalizuje się 
więc współczynnik CTR lub kombinację współczynnika konwersji ze współczynnikiem CTR, 
która skutkuje większą liczbą konwersji. Możemy mieć bowiem reklamy, które skutkują 
większą liczbą kliknięć, ale niższym współczynnikiem konwersji, inne reklamy mogą 
dobrze konwertować, ale nie zachęcać do klikania.  
 
Z sytuacją taką mamy bardzo często do czynienia, gdy jedna reklama obiecuje więcej, niż 
reklamowana strona ma do zaoferowania w praktyce, a druga reklama, w umiarkowany 
sposób przedstawia ofertę, co nie zachęca do klikania, ale osoby, które zdecydują się 
kliknąć taką reklamę, rzadziej rozczarowują się tym, co znajdują na stronie i konwertują 
lepiej. Dzieje się tak również często przy reklamach z wykorzystaniem w tekście reklamy i 
jako słów kluczowych obcych marek (znaków towarowych) lub nazw firm konkurencyjnych, 
które – jeśli znak towarowy znajdzie się w treści reklamy – mają wyższy CTR i niższe CPC, 
ale również niższy współczynnik konwersji.   
 
Przeanalizujmy przykład. W kampanii wykorzystywane są dwie wersje reklamy. Wersja 1 
ma niższą klikalność (CTR), skutkiem czego również wyższe CPC, ale znacznie wyższy 
współczynnik konwersji, przez co jej koszt konwersji jest niższy. Wersja 2 ma wysoki CTR, 
co wpływa na niższe CPC, ale jej współczynnik konwersji jest niższy, co skutkuje wyższym 
kosztem konwersji.  
 

Wersja 
reklamy Wyśw. Kliknięcia CTR Koszt CPC Konw

ersje 
Wsp. 
konw. 

Koszt  
konw. 

Przychód 
z 1 konw. 

Zysk na 
1 konw. 

Zysk na 
kampanii 

Reklama 1  112 345      5 129     4.6%  1 128.38 zł   0.22 zł  523 10.2%  2.16 zł       3.12 zł   0.96 zł   503.38 zł  

Reklama 2  113 659      12 987     11.4%  2 207.79 zł   0.17 zł  823 6.3%  2.68 zł      3.12 zł   0.44 zł   359.97 zł  
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Którą reklamę wybrać? Mamy tu dwie możliwości. Jeśli kampania wydaje cały budżet (co 
oznacza, że mamy możliwość dokupienia ruchu o tej samej jakości w danej cenie), należy 
wybrać reklamę o niższym koszcie konwersji (wersja 1). Budżet wydany na mniej 
efektywną reklamę w takim przypadku możemy przeznaczyć na zakupienie większej liczby 
kliknięć dających więcej tańszych konwersji.  
 
Co jednak, jeśli nie ma możliwości dokupienia większej ilości ruchu, bo na przykład już 
osiągnęliśmy 100% udział w wyświetleniach danego słowa kluczowego? Odpowiedzi na to 
pytanie nie da się udzielić bez informacji na temat faktycznych przychodów z konwersji. 
Po ich uwzględnieniu widzimy, że reklama 1 dzięki niższemu kosztowi konwersji przynosi 
więcej zysku.  
 
Sytuacja jednak wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby przychód z konwersji był znacznie 
wyższy (czyli kampania byłaby bardziej rentowna). Wtedy reklama 2 da większy zysk, gdyż 
gorszy koszt konwersji z nawiązką zrekompensuje ich większa liczba.  
  

Wersja 
reklamy Wyśw. Kliknięcia CTR Koszt CPC Konwe

rsje 
Wsp. 
konw. 

Koszt  
konw. 

Przychód 
z 1 konw. 

Zysk na 
1 konw. 

Zysk na 
kampanii 

Rekl. 1  112 345      5 129     4.6%  1 128.38 zł   0.22 zł  523 10.2%  2.16 zł       5.76 zł   3.60 zł   1 884.10 zł  

Rekl. 2  113 659      12 987     11.4%  2 207.79 zł   0.17 zł  823 6.3%  2.68 zł      5.76 zł   3.08 zł   2 532.69 zł  

 
Tak więc, w przypadku dużej rentowności kampanii, należy raczej wybierać reklamy 
dostarczające więcej konwersji, a gdy rentowność jest mniejsza, należy raczej skupić się 
na ograniczeniu kosztu konwersji1. 
 
Przy tej okazji po raz kolejny widać, jak mylącym wskaźnikiem byłoby tutaj ROI kampanii. 
W drugim przypadku kampania, która przynosi więcej zysku ma faktycznie niższe ROI. Dla 
większości firm e-commerce, gdzie zysk realizowany na kampanii osiągany jest 
praktycznie w tym samym czasie, w którym ponosi się koszty kampanii, dlatego ROI jako 
wartość procentowa ma mniej istotne znaczenie. Reklamodawca woli z pewnością wydać 
więcej mając perspektywę większego zysku, mimo że procentowo wyrażone ROI będzie 
niższe.  

                                                
1 Kiedy już ustalimy, która wersja reklamy jest bardziej opłacalna, pozostaje zdecydować, co zrobić z tą 
mniej efektywną. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista.  
 
Trzeba też pamiętać, że wybierając reklamę o niższym CTR ryzykujemy spadek wyniku jakości, co może 
spowodować podniesieniem CPC po wyłączeniu częściej klikanej reklamy, w efekcie czego reklama, która 
pozostała aktywna stanie się mniej efektywna niż w czasie testu A/B. Dlatego, jeśli mamy dwie wersje 
reklamy o podobnej efektywności, należy raczej wybrać tę o wyższym CTR. Jeśli różnica w efektywności jest 
bardzo duża, należy wyłączać reklamy o wyższym CTR stopniowo, obserwując zmiany wyniku jakości i CPC.  
 
Ponadto, mniej efektywna reklama może wciąż być atrakcyjna dla części użytkowników. Po jej wyłączeniu 
może się okazać, że liczba konwersji spadnie, ponieważ część użytkowników nie zareaguje na tę bardziej 
opłacalną reklamę i nie uda się nam ich pozyskać, skutkiem czego sumaryczna liczba konwersji nie 
wzrośnie tak, jak się spodziewaliśmy.  
 
Z tego powodu wyłączenie reklam, które działają mniej efektywnie, lepiej jest przeprowadzać stopniowo, 
obserwując, jak zmieniają się całościowe wyniki kampanii. Może się okazać, że najbardziej optymalna jest 
na przykład emisja jednocześnie dwóch wersji reklamy w proporcji 80/20.  
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Prosty wzór optymalizacyjny  
 
Jak już ustaliliśmy, ROI (Return On Investment) - miara zaczerpnięta z metod analizy 
stosowanych przy ocenie opłacalności inwestycji finansowych - nie jest odpowiednia dla 
analizy rentowności kampanii online. Celem kampanii powinna być maksymalizacja nie 
stopy zwrotu, ale zysku, a decyzje o zmianie oferowanych stawek powinny być 
podejmowane na podstawie analizy dochodu krańcowego.  
 
Czy zwiększenie sprzedaży o 10% przy jednoczesnym podniesieniu kosztu konwersji o 5% 
jest dla nas opłacalne? W którym miejscu leży granica, poza którą rozszerzanie kampanii 
co prawda zwiększy sprzedaż, ale pogorszy wynik finansowy? Na takie pytanie odpowiemy 
jedynie analizując krańcowy zysk z konwersji.  
 
Prowadzenie na bieżąco takiej analizy wydaje się skomplikowane. Udało się nam jednak 
opracować prosty wzór, który pozwala łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy kampanię w 
wyszukiwarce warto prowadzić bardziej agresywnie. Przy okazji okaże się, że usuwanie 
ROI z naszych KPI byłoby przedwczesne – miara ta wystąpi w uzyskanym wzorze.   
 
Chcemy ustalić, kiedy zwiększenie intensywności kampanii, które wiązać się będzie ze 
zwiększeniem CPC (kosztu kliknięcia), ale również zwiększeniem liczby kliknięć – da nam 
szansę na zwiększenie zysków.  
 
Przyjmiemy tutaj dwa (bliskie rzeczywistości) założenia: 
 

1. Wartość konwersji (Vc) jest stała, tzn. niezależnie od średniej pozycji reklamy, 
konwersje generują przeciętnie ten sam dochód z konwersji (wartość koszyka 
zakupów się nie zmienia na skutek zmiany pozycji reklamy). 

2. Współczynnik konwersji (CR) nie zależy od pozycji reklamy. Zarówno przy 
agresywnej, jak i defensywnej kampanii, odsetek tych, którzy skonwertowali po 
wejściu na stronę – pozostaje taki sam.  

 
Aby zwiększenie intensywności kampanii się opłacało, musimy uzyskać z niej większy 
zysk, niż osiągaliśmy przed jej zwiększeniem. Aby zysk się zwiększył, wyższy koszt 
konwersji (wynikający ze zwiększonego CPC na wyższych pozycjach) musi zostać 
zrekompensowany przez większą liczbę konwersji. Czyli, względny spadek zysku na 
konwersję (Pc) musi być mniejszy niż względny wzrost liczby konwersji (C): 
 

- 𝑑!"
Pc

 <  𝑑C
!
 

 
Zysk z konwersji jest różnicą przychodu z konwersji, czyli wartości konwersji (Vc) i kosztu 
konwersji (Cc):  
 

Pc = Vc – Cc 
 
Stąd, aby poszerzenie kampanii się opłacało, musi być spełniona nierówność:  
 

− 𝑑(!"  –  !")
!"  –  !"

 < 𝑑C
!
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Ponieważ, jak zakładamy, wartość konwersji się nie zmienia, więc dVc = 0. Wzór przyjmuje 
postać:  
 

  !!"
!"  –  !"

 < !!
!

 
 

Pomnóżmy obie strony nierówności przez C(!"  –  !")
Cc  !C

. Jest to liczba dodatnia, więc znak 
nierówności pozostanie bez zmian (założenie prawdziwe, pod warunkiem, że kampania 
jest rentowna tj. Vc > Cc – jednak właśnie ten przypadek tu rozważamy – zwiększanie 
kampanii nierentownych jest bezsensowne w sposób oczywisty):  
 

!!"
(!"  –  !")

× C(!"  –  !")
Cc  !C

   <   dC  
!

 × C(!"  –  !")
Cc  !C

 
 
Po uporządkowaniu: 
 

!!"
!"
!!
!

  < !"  –  !"
!c

 

 
 
Z definicji:  

Cc  =  !"!!"
      

  
Liczba konwersji (C) to liczba kliknięć (Click) pomnożona przez współczynnik konwersji (CR): 
  

C  =  Click  ×  CR  
 
 
Dlatego przy niezmiennym CR nasza nierówność przybierze postać:  
 
 

!!"!
!"!
!!!"#$
!"#$%

  < !"  –  !"
!c

 

 
Zauważmy, że prawa strona nierówności to stosunek zysku z konwersji do jej kosztu, czyli ROI.  
 
Ułamek po lewej stronie nierówności opisuje względny przyrost kosztu kliknięcia do 
względnego przyrostu liczby kliknięć. Przykładowo, jeśli liczba kliknięć zwiększy się o 3%, 
a jednocześnie CPC wzrośnie o 7,5%, to ułamek ten przyjmie wartość 2,5. Zauważmy też, 
że odwrotność tej liczby to nic innego jak elastyczność cenowa (E) kliknięć (liczby 
kliknięć), czyli stosunek względnego wzrostu kliknięć do względnego wzrostu CPC. Dlatego 
nierówność można zapisać jako:  
 

ROI   >  𝟏 𝑬 
 
Tak więc, aby zwiększanie stawek w kampanii opłacało się, aktualne ROI musi być 
większe niż odwrotność elastyczności cenowej kliknięć. 



Optymalny poziom kampanii e-commerce 8 

Zastosowanie w praktyce  
 
Zależność liczby kliknięć od płaconego CPC jest funkcją nieliniową.  Generalnie, jest to 
funkcja rosnąca (im więcej kliknięć, tym wyższe CPC) i przeważnie wklęsła (im więcej 
kliknięć chcemy pozyskać, tym szybciej rosną koszty, by dojść do momentu, w którym 
zwiększanie CPC nie wpływa na liczbę kliknięć). Funkcja Click(CPC) ma jednak w pewnych 
zakresach przebieg zbliżony do liniowego. Poniżej przykładowy wykres funkcji Click(CPC).  
 

 
 
Po przekształceniu na funkcję elastyczności cenowej: 
 

 
 
 
 



Optymalny poziom kampanii e-commerce 9 

Zależność tę można monitorować na podstawie wyników eksperymentu AdWords: 
 

 
 
W przykładzie tym w eksperyment wykazał, że podniesienie kosztu kliknięcia o 16,3%  (z 
$2,02 do $2,34) spowodowało wzrost liczby kliknięć o 27% (z 484 do 667). Elastyczność 
cenowa wynosi więc 1,65, a jej odwrotność to 0,6. Znaczy to, że zwiększanie oferowanych 
stawek przy tym poziomie kampanii jest uzasadnione, jeśli aktualne ROI wynosi 
przynajmniej 0,6 tj. 60%. 
 
Aby tego rodzaju analizy miały sens, ważne jest właściwa ocena wartości konwersji. 
Bardzo konserwatywne podejście, ujmujące w przychodzie jedynie wartość 
bezpośredniego przychodu z konwersji online, może spowodować, że kampania będzie 
prowadzona zbyt defensywnie. W zależności od produktu i sposobu jego sprzedaży, poza 
bezpośrednim przychodem ze sprzedaży z konwersji w sklepie online, kampania może 
dawać inne korzyści, takie jak: sprzedaż offline (np. za pośrednictwem telefonu), 
zamówienia pochodzące z zapytań email, wzrost świadomości marki i w konsekwencji 
konwersje ze źródeł bezpośrednich w przyszłości, sprzedaż dla powracających klientów 
czy też sprzedaż na skutek polecenia przez klienta produktu innym osobom. Niezależnie 
od trudności w zmierzeniu wartości tych dodatkowych korzyści, warto je szacować i 
ujmować w wartości przychodu z konwersji dla potrzeb obliczania ROI kampanii.  
 
Analiza zysku krańcowego jest najbardziej zaawansowaną metodą optymalizacji 
kampanii, pozwalającą na maksymalizację osiąganych zysków znacznie dokładniej, niż 
działanie na podstawie celów takich jak ROI czy docelowy koszt konwersji.  
Zaprezentowany wzór w znacznym stopniu upraszcza obliczenia: aby był sens 
podnoszenia oferowanych stawek w kampanii, jej aktualna rentowność (ROI) musi być 
większa od odwrotności elastyczności cenowej kliknięć. W przeciwnym wypadku, stawki 
należy obniżyć.  
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Agencja interaktywna 
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(+48) 22 465 66 79 
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