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Wprowadzenie 
 

Chicco to włoska marka, należąca do grupy Artsana, stworzona ponad pół wieku 
temu przez Pietro Catelliego. Jest to jeden z wiodących producentów akcesoriów 
dla niemowląt, zabawek oraz wózków i fotelików samochodowych. Marka wyróżnia 
się innowacyjnym podej ciem do swojego produktu, czego najlepszym dowodem 
jest Osservatorio Chicco – czyli centrum badawcze dedykowane poznaniu dziecka, 

jego rozwojowi fizycznemu oraz emocjonalnemu. Wnioski płynące z tych cennych 
do wiadczeń, pozwalają tworzyć przemy lane produkty, odpowiadające na 
potrzeby dziecka w różnych fazach rozwoju. 
 

Od 2015 roku marka Chicco powierzyła Grupie Unity realizację kompleksowych 

działań e-marketingowych, do których zaliczają się:  
 kreatywne kampanie wspierające wizerunek oraz sprzedaż produktów z 

kategorii zabawki, 

 aplikacja do tworzenia rodzinnych grafik „CiaoChicco!”, 
 opieka nad mediami społeczno ciowymi, 
 pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (SEO). 

 

Kampania wizerunkowa: Najpiękniejsza Gwiazdka z Chicco 
 

więta Bożego Narodzenia to chwile, w których codzienno ć ma smak magii. 
Eksperci Grupy Unity postanowili w ten wyjątkowy czas wkomponować markę i 
produkty Chicco, stąd też powstała kampania „Najpiękniejsza Gwiazdka z Chicco”. 
 

Realizacja kampanii oparta była na dedykowanym serwisie Bożonarodzeniowym 

gwiazdkazchicco.pl zawierającym filmy, dynamicznie zmieniające się kartki 
kalendarza adwentowego, poradnik prezentowy oraz recenzje zabawek.

http://gwiazdkazchicco.pl/


 

 

 

 

 

 
 

W ramach kampanii Grupa Unity zaprosiła do współpracy cztery blogerki 
lifestylowe, które doskonale znają dziecięcy wiat: Vivi i Oli, Lady of the 

house, Mum and the City i Wronek. Ich zadaniem było stworzenie wiątecznego 
materiału wideo prezentującego ciepły klimat domowych wiąt, a także 
prezentacja wybranych produktów Chicco.  

Nie zapomniano także o promocji na portalach parentingowych, których czytelnicy 

otrzymali ciekawy content w postaci poradników związanych z zakupem prezentów 
dla dzieci w różnych fazach rozwoju.  
 

„W gąszczu sklepowych półek i natłoku informacji ciężko dokonać wyboru. Dlatego 
w tym roku oddali my zabawki Chicco w ręce gromadki dzieci i razem z ich 
rodzicami przygotowali my emocjonalną, pozytywną ciągę z propozycjami 
najlepszych prezentów na Gwiazdkę. Wywołali my wiąteczne emocje i 
pokazali my zabawki, w ród których każde dziecko znajdzie co  dla siebie.” – 

komentuje Marta Trepczyńska Senior Digital Specialist, Chicco, Artsana Polska.
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http://vivioli-babiesfashionlife.blogspot.com/2015/11/magical-time-with-chicco-flim.html
http://www.ladyofthehouse.pl/zaczarujmy-swiat-czyli-jak-zaangazowac-dzieci-w-przygotowania-swiateczne/
http://www.ladyofthehouse.pl/zaczarujmy-swiat-czyli-jak-zaangazowac-dzieci-w-przygotowania-swiateczne/
http://mumandthecity.pl/podaruj-sobie-wolny-wieczor/
http://wronek.pl/gwiazdka-z-chicco/#more-6137


Aplikacja do tworzenia rodzinnych grafik: CiaoChicco! 
 

Wraz z pojawieniem się na wiecie dziecka, w życiu rodziny wydarza się wiele 
magicznych, wartych uwiecznienia chwil. Trend ten postanowiono wykorzystać, 

stąd pomysł na aplikację do generowania grafik Ciao Chicco!, czyli Witaj Ziarenko. 

Aplikacja daje możliwo ć tworzenia własnych, personalizowanych kreacji z 
rodzinnych zdjęć, przy użyciu gotowych, bajkowych szablonów.  
 

 

 

 

 

Jako że nie każdy rodzic jest ekspertem w posługiwaniu się programami 
graficznymi, często w sieci natrafić można na graficzne dzieła, z których mimo 
najlepszych starań, rodzice nie są dumni.   
 

 
 

Dzięki aplikacji, za pomocą kilku prostych kroków każdy może stworzyć kolorową 
grafikę i podzielić się najszczę liwszymi momentami, takimi jak informacja o 
oczekiwaniu na dziecko, wiadomo ć o jego narodzinach czy też beztroską 
rodzinnego życia. Aplikację znaleźć można na dedykowanym landingu Ciao 

Chicco! oraz  facebookowym profilu marki. 
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http://ciaochicco.pl/
http://ciaochicco.pl/
https://www.facebook.com/chiccocompanypolska/


Działania w mediach społeczno ciowych 
 

Marka Chicco nie posiada sklepów stacjonarnych oraz e-sklepu, to Facebook jest 

jedynym miejscem kontaktu pomiędzy marką a klientem. Zadaniem profilu jest 

zatem prezentowanie charakteru marki, informowanie o produktach oraz - co 

bardzo istotne - doradztwo w sprawie asortymentu i poszczególnych produktów.  
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Komunikacja prowadzona na fan-page’u marki nie tylko jest interesująca oraz 

angażująca, ale charakteryzuje się także warto cią informacyjną. Dlatego też 
strategia działań w social media opiera się na dywersyfikacji tre ci w następujących 
obszarach:  

 lifestyle – posty odnoszące się do życia mam i ich pociech, często z 

humorystycznym akcentem, 

 wizerunek – wsparcie wizerunku marki Chicco (informacje o udziale w 

targach branżowych, publikacje prasowe, prezentacja historii marki), 
 produkt – prezentacja asortymentu, przedstawienie nowo ci 

produktowych. 

 

Co bardzo ważne, każda grupa publikowanych postów posiada dedykowany 

szablon, który wyróżnia ją od pozostałych. Jednocze nie jednak, w prowadzonej 

komunikacji wizualnej, posty typu lifestyle i produktowe są ze sobą spójne pod 

kątem graficznym.    

 

 



 

Eksperci Grupy Unity prowadzą również kampanię reklamową PPC, wykorzystując 
reklamy Facebook Ads. Dzięki precyzyjnemu targetowaniu, które pozwoliło dotrzeć 
do grup najbardziej zainteresowanych działaniami marki, prowadzone działania 
cechują się wysoką efektywno cią. Reklamy wy wietlane są m.in.: 

 fanom konkurencyjnych fan-page’y,  

 kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci w wieku do lat 3,  
 osobom podobnym demograficznie i pod względem zainteresowań do 

fanów fanpage’a Chicco Polska,  

 osobom, które zainteresowały się marką i odwiedziły jej stronę 
internetową.  

 

Najpopularniejsze posty reklamowe osiągnęły CTR na poziomie 26% oraz wynik 

0,01 zł za aktywno ć związaną z postem (kliknięcie, polubienie, komentarz, 
udostępnienie).  
 

Pozycjonowanie serwisu Chicco w wyszukiwarce (SEO) 

 
Zespół SEO/SEM Grupy Unity wspiera pozycjonowanie serwisu chiccopolska.pl od 

czerwca 2015 roku. Na początku współpracy przeprowadzono analizę serwisu pod 
kontem potencjalnych słów kluczowych, co do których warto prowadzić działania 
SEO wraz z monitorowaniem ich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania 

Google.pl. Analiza wytypowała około 250 najważniejszych fraz. 
 

W kolejnym etapie eksperci Grupy Unity przygotowali rekomendacje będące 
wskazówkami odno nie przygotowania serwisu do zgodno ci z wytycznymi 
wyszukiwarki Google. Równocze nie rozpoczęty został proces wsparcia w zakresie 
pozyskiwania warto ciowych linków zewnętrznych (link building). Strategia 

linkowania prowadzona jest w modelu long tail, który zapewnia 

maksymalizację zasięgu i stały wzrost ruchu we wszystkich obszarach zawartych w 
serwisie.   

 



Efekty prowadzonych działań 

 

 

 

  

125.000 1,3 mln 

wzrost ilo ci fanów 

w Social Media 
wzrost ruchu 

z SEO 

 

 

zasięg kampanii 

z blogerami 
całkowity zasięg 

kampanii 

 

0,46 zł 3.000   

 

 

efektywno ć reklam 

Facebook Ads 

(stawka CPC) 

 

 

ilo ć polubień 
najpopularniejszych 

postów na 

Facebooku 

  

 

 

 

Grupa Unity to jeden z największych w Polsce dostawców 
systemów e-commerce, marketingu cyfrowego i doradztwa 

w zakresie e-handlu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej 
o Performance Marketingu, skontaktuj się z nami! 
 
Agnieszka Kasperska 
Performance Marketing Sales Manager 

tel.: +48 603 550 032 

e-mail: agnieszka.kasperska@unity.pl 


	Wprowadzenie

