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Polacy w finale międzynarodowego konkursu HubSpot Customer 
Awards 2015 
 
ZnanyLekarz.pl jako jedyny polski zespół znalazł się w finale międzynarodowego konkursu 
HubSpot Customer Awards 2015 w kategorii Międzynarodowa Kampania Inboundowa Roku. 
Finałowy projekt wykorzystuje narzędzia marketing automation w połączeniu z technologią 
personalizacji wideo dostarczoną przez firmę Vintom". 

 
Wykorzystywanie internetu do załatwiania codziennych spraw stało się już prawie powszechne. 
Zamówienie jedzenia, nadanie paczki czy umówienia wizyty do lekarza możemy zrobić bez 
wychodzenia z domu. Na przykładzie lekarzy, jak wynika z obserwacji serwisu ZnanyLekarz.pl, widać, 
że ta grupa postrzega internet jako cenne źródło pozyskiwania klientów, dlatego wzrasta potrzeba jej 
edukacji oraz stosowania nowatorskich rozwiązań. 

 
- Już od blisko dwóch lat edukujemy lekarzy w tematach związanych z internetem - wizerunkiem, 
komunikacją oraz pozyskiwaniem pacjentów. W naszych działaniach marketingowych wykorzystujemy 
narzędzia marketing automation, dzięki którym możemy dopasowywać naszą komunikację do potrzeb i 
zainteresowań odbiorców. Połączenie możliwości HubSpota, z którego korzystamy i technologii 
tworzenia filmów firmy Vintom, umożliwiło nam przygotowanie unikalnej kampanii. Dla każdego lekarza 
korzystającego z naszego serwisu przygotowaliśmy personalizowane video, pokazujące sposób i efekty 
prezentacji w naszym serwisie. W 1,5-minutowym materiale zawarliśmy kilkanaście personalizowanych 
elementów. Jesteśmy dumni, że nasz projekt został nagrodzony przez międzynarodowe środowisko, co 
potwierdza, że zmierzamy we właściwym kierunku – mówi Mateusz Jachna, Product Manager w 
ZnanyLekarz.pl. 
 
Wykorzystana w kampanii technologia personalizacji wideo Vintom umożliwiła powiązanie scenariusza 
filmów z danymi na temat klienta. Tak spersonalizowany materiał pozwolił stworzyć przekaz 
indywidualnie dopasowany do każdego z użytkowników serwisu. 
 
- W kampanii przygotowanej dla serwisu ZnanyLekarz.pl połączyliśmy, wiodące w branży marketingu 
trendy: wideo, personalizację i automatyzację. Wykorzystane w filmach dane odnośnie klientów udało 
nam się połączyć w taki sposób, aby stanowiły atrakcyjne uzupełnienie całego scenariusza. 
Spersonalizowane filmy miały również przyciągać uwagę lekarzy. Technologia personalizacji Vintom 
doskonale sprawdziła się również w realizacji tego celu. Każdy kolejny projekt, wykorzystujący naszą 
technologię, przybliża nas do zrewolucjonizowania sposobu myślenia o prowadzeniu kampanii 
zachęcających do interakcji. Tym bardziej cieszy nas obecność w finale konkursu organizowanego 
przez HubSpot – powiedział Szymon Pawlica, właściciel Vintom. 
 
Organizatorem konkursu jest firma HubSpot, jedna z najszybciej rozwijających się firm na świecie, 
produkujących oprogramowanie, wspomagające działania marketingowe. HubSpot Inc. zostało 
założone w 2006 roku i jest liderem na amerykańskim rynku usług marketingowych oraz największym 
światowym dostawcą oprogramowania do wdrażania i monitorowania kampanii inbound 
marketingowych. 
 
*** 
O ZnanyLekarz.pl: 

ZnanyLekarz.pl to największy serwis internetowy ułatwiający pacjentom wymianę opinii o lekarzach 
oraz umówienie się na wizytę przez internet. Portal należy do grupy DocPlanner.com, która rozwija 
podobne serwisy w 25 krajach na świecie. W ZnanyLekarz.pl jest obecnie 125 tys. profili lekarzy, a 
miesięcznie serwis odwiedza ponad 2 mln pacjentów. Wszystkie serwisy grupy odwiedza łącznie ponad 
6 mln pacjentów miesięcznie, a łącznie w bazach DocPlanner.com znajdują się informacje o ponad 1 
milionie lekarzy. 

O Vintom 

vintom(www.vintom.com) to firma dostarczająca technologie automatyzujące proces sprzedaży przy 
pomocy video. Vintom stworzył technologie Renderapi i vintom CTA. Technologia Renderapi 
wykorzystuje dane zebrane na temat klienta, aby stworzyć przekaz i ofertę, indywidualnie dostosowaną 
do preferencji każdego odbiorcy. Zawartość filmu można również powiązać z treściami z kanałów social 
media, dynamicznym obrazem czy geolokalizacją. Widz po zakończeniu oglądania filmu może np. od 
razu dokonać transakcji zakupu, przejść do sklepu internetowego lub skontaktować się ze sprzedawcą. 



Wirtualni sprzedawcy vintom pozwalają na zwiększenie efektywności kampanii marketingowych, 
generowanie leadów i co najważniejsze lojalizację klientów. Z kolei darmowe narzędzie vintom CTA 
pozwala na dodanie do filmu umieszczonego na stronie internetowej nakładki aktywującej funkcje call to 
action np.: kup teraz, zostaw swój e-mail, polub profil na Facebooku, umów się na spotkanie, udostępnij 
film. Obie technologie dostosowane są do celów biznesowych tak, aby zmienić neutralnego widza w 
zaangażowanego klienta. 

Informacje dla mediów: 

Iwona Dziedzic-Gawryś, PR Manager, ZnanyLekarz.pl 

e-mail: iwona.dziedzic-gawrys@docplanner.com, tel. 606 962 293 

 

Olga Wójcik, Account Executive, vitom.com 

e-mail: olga@vintom.com, tel. 694 507 897 
 
 

mailto:iwona.dziedzic-gawrys@docplanner.com
mailto:olga@vintom.com

