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Rok 2010 był przełomowy dla branży marketingowej w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat media spo-
łecznościowe zrewolucjonizowały świat, w którym żyjemy i otworzyły wiele zupełnie nowych moż-
liwości. Sprawiły, że dziś w 2015 roku żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Zapewne odmiennej 
od tej, jaką w 2010 próbowało sobie wyobrazić wielu z nas.

O przyjrzenie się rozwojowi mediów społecznościowych na przestrzeni tego okresu, analizę oraz 
ocenę dotychczasowych wydarzeń i wyciągnięcie z nich wniosków na przyszłość poprosiliśmy eks-
pertów zajmujących się social media marketingiem na co dzień.

Oddajemy w Wasze ręce publikację zawierającą ponad 20 artykułów, w których praktycy marke-
tingu przyglądają się mediom społecznościowym z różnych stron i szukają przepisów na sku-
teczne działania.

Ponadto przepytaliśmy ponad 40 przedstawicieli marek, które działania w mediach społeczno-
ściowych na stałe wpisały do swoich strategii marketingowych, o to, które serwisy społeczno-
ściowe cieszą się ich największym zainteresowaniem, jakie są wobec nich ich oczekiwania, jakie 
trudności dostrzegają i do jakich szykują się wyzwań (i jak to wszystko wpływa na ich budżety!).

Na sam koniec porozmawialiśmy z przedstawicielami kilkudziesięciu agencji i firm zajmujących 
się marketingiem w mediach społecznościowych o tym, jakie były najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media, co okazało się sukcesem a co porażką, i którym trendom 
powinniśmy się bacznie przyglądać, bo mogą zadecydować o kształcie mediów społecznościowych 
w najbliższej przyszłości.

Jak będą wyglądały media społecznościowe w 2020 roku? Bardzo jesteśmy ciekawi, ale tego prze-
widzieć dokładnie nie potrafi nikt. W naszej publikacji znajdziecie jednak parę ciekawych myśli 
i śmiałych hipotez. Część z nich na pewno ma szansę kiedyś się ziścić, a niektóre z nich zaczy-
nają się już realizować nawet w tej chwili.

Życzymy ciekawej i inspirującej lektury!
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Social media wczoraj, 
dziś i jutro

„Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Avivie, Ciężko sprostać takim 
czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie”. Co się stało z Naszą Klasą (tą, która 
przeszła w pewnym momencie błyskotliwy rebranding na nk.pl) wie każdy,  
kto choć raz wypowiedział się ekspercko na forum Social Media na Facebooku. 

Ale jako że wielu ekspertów, patrząc na przeróżne opinie wymieniane na tym forum, mo-
gło się urodzić właśnie w czasach, kiedy Nasza Klasa już istniała i święciła sukcesy wśród 
tych, którzy chcieli powrócić na chwilę do swoich szkolnych lat i zapomnianych znajomo-
ści, to na wszelki wypadek przypominamy: ma się słabo, traci użytkowników. Jest miej-
scem, w którym nie wylansujemy się z jakże modnym hummusem i falafelem. Z drugiej 
strony, gdyby dzisiaj, w roku 2015, ktoś założył start-up i osiągnął taką ilość unikalnych 
użytkowników, z pewnością miałby stałe miejsce w panelach dyskusyjnych na wszelkich 
konferencjach branżowych. A może i dostałby zapach Effie? 

Dawno temu w Internecie

Ale cofnijmy się o te kilka lat wstecz. Najpierw prywatnie. Nawet krótkie wejście na oś cza-
su pokazuje, jak zmieniliśmy się my, nasi znajomi, nasze otoczenie i sposób komunikacji. 
Nie tylko fizycznie, bo w 2010 roku tylko w ciemnych zaułkach Paryża, Londynu i Nowego 

Jorku faceci zaczynali zapuszczać brody, wieszcząc nową masową modę (która właśnie 
na naszych oczach mija). Pamiętacie genialną kampanię reklamową French Connection? 
„Eat meat, dress well”? Możesz wyglądać jak drwal, ale ubieraj się elegancko, drogi kolego, 
jedzący Warburgera albo steka Red Ed. Pięć lat. Tyle dzieli Polskę, od powstającego na 
„Zachodzie” trendu. 

Ktoś inny dawał I like naszym postom w 2010 roku, ktoś inny je komentował, a ktoś inny 
docenia w ten sposób nasze chore wypociny teraz. O ile te posty sprzed wielu lat ktokol-
wiek lajkował. Bo wtedy w social media się rozmawiało. A nie przekonywało do swojej ra-
cji. I wtedy te lajki mogły być szczere. Bo przyciski „lubię to” w różnorakich serwisach stały 
się teraz bardziej walutą na utrzymywanie kontaktu, nagrodą albo karmą dla naszego ego. 
Dajemy lajka, żeby ten po drugiej stronie wiedział, że jest w centrum naszego zaintereso-
wania. Bo to, za co dajemy lajka, może być właściwie zupełnie drugoplanowe. 

Nie wchodzi się dwa razy na tego samego Facebooka. 

Bo i znajomych było tam dużo mniej, i ci znajomi byli bardziej znajomymi, których się 
znało, a Facebook był tej znajomości jedynie uzupełnieniem – nie tak, jak w roku 2015, 
gdy wielu z nich nie kojarzylibyśmy z imienia i nazwiska, gdyby nie Facebook. Fejs w 2010 
roku, zresztą, był bardziej przywiązany do kategorii „znajomi”, niż kategorii „marki”, które 
dawały nagrody za polubienia. Było bardziej intymnie. Aż tak intymnie, że zaczęły po-
wstawać kampanie, jak ta jedna z lepszych, stworzona dla PCK przez polski oddział Saat-

Radek Kaczmarek / Wojtek Walczak

Założyciele agencji strategicznej Melting Pot, pierwszej na polskim rynku, która  
w swoich działaniach i planowaniu strategicznym dba o spójność komunikatu  
w kanałach tradycyjnych i cyfrowych. Projektujemy strategie marek i ich komunikacji 
dostosowane do zmieniającego się rynku i konsumenta. Oparte na twardych danych  
i analizach, unikające schematycznego myślenia podejście do strategii.



8

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

chi&Saatchi, przestrzegająca przed seksem ze znajomymi z Facebooka. A może bardziej 
– przed przyjmowaniem do znajomych tych zainteresowanych tylko seksem. Chociaż nie: 
ona przestrzegała przed ładnymi dziewczynami, bo one chcą tylko seksu. Nieważne, była 
to dobra kampania i wcale nie smutna. Autobus był smutny. 

Wtedy też nastąpił wielki wyrzyg medialny na Facebooka, a dziennikarze i wszyscy Ci, któ-
rzy pracują w mediach na zastępstwo albo w ramach praktyk, wręcz za punkt honoru 
postawili sobie winić fejsa za wszystko co złe: „Użytkownik Facebooka skazany za przemyt 
papierosów”, „Paweł wylogował się z Facebooka, wyszedł z mieszkania, a potem pobił swo-
ją narzeczoną, bo go zdradzała z Romanem”, „Zwolniona z pracy za wpis na Facebooku!”, 
„Uważaj co piszesz na Facebooku, twój szef może to zobaczyć!”. I tak dalej, i tak dalej. 

Mimo iż w 2010 roku robiliśmy sobie zdjęcia z ręki (na przykład za pomocą aparatu z ru-
chomym ekranem), to selfie, jeden z większych medialnych fenomenów narcystycznego 
XXI wieku, było jeszcze wtedy niszowe, a #Instagram, mekka pięknych zdjęć, pięknych ludzi 
i ich jedzenia, dopiero się tworzył, by zapewnić jego twórcom i bogactwo, i samotność. Bo 
jak wiemy „pieniądze szczęścia nie dają”. Lub, miejmy nadzieję, nie dały: nadal jesteśmy 
mieszkańcami kraju cebuli, a to zobowiązuje do bezwzględnej zawiści.

Chwilowe mody i ekstaza w branży

Nie wiemy jak Wy, drodzy nasi najlepsi przyjaciele, ale my jesteśmy starsi od momentu 
mitycznego założenia konta na rzeczonym już 10 razy Facebooku. Social media, nie ogra-
niczając się oczywiście do koloru niebieskiego, też. Chociaż jakże często mamy wrażenie, 
że poziom dyskusji w social media jest strasznie niedojrzały, żeby nie rzec gówniarski. 
Kiedyś, za naszych czasów wnusiu, kanałami ściekowymi Internetu były anonimowe fora 
Onetu, Gazety i Wirtualnej. Tam, gdzie rozmawiało się pod imieniem i nazwiskiem, zwykle 
panowało większe stonowanie. 

Panowało, bo dzisiaj albo się nie dyskutuje (bo szkoda czasu i energii), albo dyskutuje 
z pełną świadomością, że po chwili usłyszymy, że jesteśmy „debilami, pedałami, chuj*** 
i jeba* nas pies”.

Spójrzmy na pierwszy wybrany post popularnej marki.
Allegro ogłasza nową kampanię reklamowa, a komentujący komentują: 

„KUR.., PONOWNIE WYZEROWANE LICZNIKI.MAM PROMOWANE AUKCJE WEJŚĆ BYŁO PONAD 
DWIEŚCIE A TERAZ JEST ZERO. To podchodzi pod kryminał co te chamy z allegro wyrabiają” 

McDonald’s zaprasza na jedzenie, a kończy się na wylewie szamba. Chciałoby się za-
cytować te komentarze, ale niestety: w dzień pisania tego tekstu post został usunięty, 
a tablica zablokowana. 

A to tylko wierzchołek, bo reklamowy. Idąc w politykę, jak sami dobrze wiecie, dyskusja 
kończy się zazwyczaj groźbami karalnymi. Ale czy jest to dziwne? 

Czy w prawdziwym świecie nigdy nie dane Wam było wysłuchać paru przekleństw od a) 
kierowcy b) rowerzysty c) pieszego. Tylko dlatego, że jechaliście a) za wolno b) za szybko c) 
w ogóle jechaliście, zamiast przesiąść się do autobusu.

Bagno socjalne

Social media to ważny kanał komunikacji dla marek, prawda? Musimy słuchać naszych 
użytkowników, którzy pod każdym postem żądają od nas konkursu, wegańskiego burgera 
i oskarżają o mordowanie małych dzieci, prawda? Musimy iść im naprzeciw z otwartą 
przyłbicą, prawda? 

No oczywiście, jakże to nie mogłaby być prawda, skoro powtórzono ją setki razy. Tak samo 
jak to, że w social mediach kluczowe jest zaangażowanie, interakcja i organiczne dotarcie 
do fanów marki. Czytacie i macie wrażenie, że teraz to my Was chcemy lekko obrazić? 

A przecież to słowa „branży” sprzed zaledwie kilku lat. Teraz te same osoby mówią już „nie 
ma nic za darmo”, „Facebook to idealny kanał do personalizowanej reklamy”. I chwalą ko-
mercjalizację wspomnianego już wcześniej Instagrama. I rodzącą się potęgę Snapchata – 
idealnego miejsca na reklamę, bo jeszcze bez reklam i odwiedzanego przez młodych ludzi. 

Mamy dla Was radę – darmową – toalety w knajpach też są często odwiedzane przez mło-
dych ludzi, to idealny punkt styku z marką. Wykorzystajcie je, a nagrody branżowe będą 
już w zasięgu ręki. Tylko kreatywnie!

Bo jeśli nie toalety, to pozostanie już tylko akcja z wykorzystaniem drona, który w czasie 
rzeczywistym będzie drukować na drukarce 3D QR kody powstałe na bazie contentu wy-
tworzonego w rozdzielczości 4K i zbieranego za pomocą hasztaga z Instagrama, podczas 
wielkiej transmedialnej gry miejskiej, do której udało się zaangażować topowych influen-
cerów, zyskując przy tym darmowy ekwiwalent reklamy warty 1mln ZWR1  oraz liczny odzew 
w przestrzeni social media. 

1 ZWR. Waluta Zimbabwe. W 2015 roku zastąpiona dolarem amerykańskim. W trakcie wymiany z ZWR na USD, 
kurs za jednego dolara USD wyniósł około 35 biliardów (35 000 000 000 000 000) ZWR.
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Patrząc radośnie w przyszłość

Strasznie nie lubimy wróżenia i przepowiadania przyszłości. My. Bo inni lubią. A my nie, 
szczególnie w świecie, który zmienia się tak szybko. Ale szybko zmieniał się zawsze, to 
kwestia perspektywy. W Bieszczadach też sarna od czasu do czasu szybko przebiegnie 
o poranku, przed naszą chatką z chrustu i marzeń.

Rzeczywistość nie znosi próżni, więc z pewnością pojawiać się będą kolejne miejsca w sieci, 
gdzie będzie można zapolować na naszą grupę docelową. Istnieje duża szansa, że czytając 
ten felieton za kilka lat, tak samo miło będziemy wspominać Facebooka, co dzisiaj Naszą 
Klasę. Że będziemy śmiać się z „ekspertów”, którzy będą zachwycać się kolejną nowinką. 

Jesteśmy natomiast pewni, że za 5 lat nie zmieni się to, co nie zmieniło się przez ostatnie 100 
lat. A mianowicie potrzeba dobrej idei, dbanie o silną i wyrazistą markę, której korzyści bę-
dzie należało tak samo umiejętnie przekładać na masowe potrzeby i decyzje konsumenckie. 

Co się na pewno wydarzy? 

Zmęczenie życiem w sieci

Teraz zmęczenie ludzi siecią i tym, w jaki sposób wygląda w niej komunikacja pomiędzy mar-
kami i konsumentami, sięga zenitu. Nadmiar i przesyt komunikatów, wojny AdBlockiem i prze-
ciwko AdBlockowi, kampanie, które zamiast zaciekawiać, skrajnie irytują. Digital, który miał 
być lekarstwem na wszystkie bolączki każdej marki, jest medium rosnącym, ale powoli wra-
cającym na swoje miejsce w szyku. Jednym z kilku kluczowych w każdej kampanii reklamowej.  

Coraz to nowe próby złapania konsumentów sprawiają, że stają się oni coraz mniej wraż-
liwi na te próby. O ślepocie bannerowej wiedzą już nawet panie przedszkolanki. Social 
media, które miały być nowym podejściem do marketingu, rewolucją, po której już nic nie 
będzie takie samo, ewoluują w kierunku kolejnego kanału stricte reklamowego. Bo czym 
stają się aktywności marek na Facebooku, jak nie płatną reklamą? Czym jest product pla-
cement na blogach czy vlogach, jak nie kolejnym płatnym kanałem komunikacji, o swojej 
specyfice, w której na końcu chodzi wyłącznie o pieniądze. 

TVN za parę milionów da zaingerować w swoją ramówkę, bloger za parę tysięcy sprzeda 
ciało, duszę i znajomych. Nic nowego. 

Migracja do nowych miejsc, szczególnie wśród młodych, nie jest niczym nowym. Tak jak 
kiedyś paliło się papierosy w miejscach, o których nie wiedzieli nauczyciele, tak teraz szu-
ka się w sieci miejsc, w których nie spotkamy swoich rodziców. 

Każdy lubi zabłysnąć w towarzystwie

Content marketing, RTM, Storytelling, Grywalizacja, Konwergencja, trendy, GenY, Inbound 
marketing, real time bidding, Growth hacking, i tak dalej. A może Idea, która po prostu 
złapie i na chwilę przyciągnie konsumentów w kierunku marki? Bo im więcej nowych, 
atrakcyjnych terminów marketingowych, tym głośniej wydmuszka zaczyna pękać. 

Big data – tak, oczywiście – będzie kluczowe dla wielu marek technologicznych. Ale czy dla 
producenta soków? Dla niego zawsze kluczowy będzie zasięg i branding. 

Pamiętacie jeszcze w ogóle o Google Glass? Według predykcji wielu autorytetów już dzisiaj 
połowa z nas miała je nosić na nosie i mieszać świat wirtualny z realnym. I wybierać z nimi 
jabłka w Biedronce. Zwrot kasy za szkolenie?

Co się na pewno wydarzy? 

Jesteśmy przekonani, że w przeciągu 5 lat nastąpi prawdziwy masowy powrót do oceniania 
komunikacji marketingowej pod kątem jej jakości – tego, czy jest w stanie spowodować 
zmianę zachowania albo je utrwalić. I oczywistym jest, że jednym z głównych nośników tej 
komunikacji będzie digital i social media, gdyż od tego nie ma ucieczki i być nie powinno! 
To, co naszym zdaniem powróci, to chęć poszukiwania mocnych idei, a nie kolejnych na-
rzędzi i technologii, których jedynym zadaniem jest zareklamowanie nowej technologii na 
barkach używającej jej marki.

Zmęczenie social media

Zmęczenie i swego rodzaju uzależnienie od social media będzie musiało mieć swój efekt. 
I nie chodzi tutaj o te wszystkie wylogowywania się do życia czy efekt FOMO. To kolejne 
piękne slajdy do pokazywania na konferencjach. Efekt to – z jednej strony – stopienie się 
tego kanału z nami i traktowanie go jak powietrze albo jak litr tłuszczu w panierce KFC: 
coś, co było, jest i będzie, i nie ma na co się obrażać. 

Ale ten efekt to również pójście w kierunku szukania wartościowych źródeł informacji, 
maksymalnego filtrowania i wybierania miejsc, w których czujemy się spokojnie. Może nie 
jest to powrót do książek albo głównego wydania wiadomości TVP, ale do miejsc, którym 
można zaufać, że nie sprzedadzą nam zmanipulowanej i niesprawdzonej informacji tylko 
ze względu na potencjalne kliki i reklamę. 

Co być może się wydarzy?
Być może w 2016 roku pojedziemy do Cannes. Tylko na razie mamy Astrę w naprawie.
PS. Grono.net? Pffff / LOL / TL;DR 
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Konsument dodany  
do znajomych

Samolot wylądował. Kilka osób zaczęło bić brawo. Ktoś pośpiesznie wyjął swój 
bagaż i szybko zajął miejsce przy drzwiach. Stewardessa z groźną miną poprosiła  
o chwilę cierpliwości. Niepotrzebnie, bo większość osób i tak była już zajęta swoimi 
telefonami. Dźwięki Messengera i zdjęć dodawanych na Snapchata rywalizowały  
z hałasem wywołanym przez kołujący już samolot. Pasażerowie zatopili się  
w ekranach swoich smartfonów. To nie jest wyobrażenie zbliżającej się przyszłości. 
To fakt, którego doświadczyłem po ostatniej podróży samolotem. Czy social media 
bezpowrotnie zmieniły człowieka? I czy płynie z tego jakaś lekcja dla marek?

Rafał Skwiot

Konsultant od ponad 8 lat związany z branżą public relations. Doświadczenie zdobywał  
w agencjach PR, a następnie w największym polskim portalu społecznościowym NK.  
Pracował dla klientów m.in. z sektorów FMCG, IT, e-commerce, a także branży mody.  
Prowadzone przez niego projekty dwukrotnie zostały wyróżnione w konkursie ZFPR  
„Złote Spinacze”. Aktualnie jest rzecznikiem prasowym w Chomikuj.pl. Jest absolwentem 
filozofii i politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także  
Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i przy  
Polskiej Akademii Nauk.

Media społecznościowe jak gazety

Ilekroć wspominam o tym, że czasy, w których przyszło nam żyć, zmieniają współczesnego 
człowieka przez oddalenie go od świata realnego, moi oponenci zauważają, że tak, jak dziś 
korzystamy z telefonów, kiedyś korzystaliśmy z gazet i książek. I przypominają o zdjęciu, któ-
re od lat krąży w Sieci - przedstawia podróżnych w pociągu zatopionych w swoich gazetach, 
czytających ze skupieniem i nie zwracających uwagi na współpasażerów. A dziś? My mamy 
przynajmniej media społecznościowe, które podobno pomagają w utrzymywaniu relacji 
bardziej, niż to sobie wyobrażamy. A nawet jeśli nie radzimy sobie z relacjami z ludźmi, tę 
lukę umiejętnie wypełniają marki. 

Personalizacja jako klucz

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z mediów społecznościowych wykształca w człowieku 
nowe zdolności, a zatraca inne. Psychologowie piszą o zmieniającym się postrzeganiu przez 
nas treści. Jeszcze inni uważają, że słowo “skupienie” ma dziś inny wymiar. To oczywistości. 
Truizmy, z czym zgodzimy się prawie wszyscy. Natomiast interesujące jest to, w jaki sposób 
zaangażowanie w social media wykorzystują marki. Pamiętam, że kilka lat temu komunikacja 
z odbiorcami była obliczona co do litery. Można było odnieść wrażenie, że po drugiej stro-
nie fan page’ów nie siedzieli ludzie, a roboty. A na pewno poważni panowie w krawatach. 
Ale ten czas wydaje się być już za nami. Kiedy na początku roku przedstawicielom branży 
interaktywnej zadano pytanie, jak zmienią się social media w najbliższym czasie, to więk-
szość z nich trafnie wskazało, że na znaczeniu zyska personalizacja. Skoro konsumenci tak 
chętnie korzystają z dostępu do Internetu i przenoszą tam większość swoich aktywności, to 
w sposób naturalny marek nie traktują jak abstrakcyjnych bytów, ale przyjaciół… lub wrogów. 
Świetnie wykorzystuje to wiele gwiazd pop, a w ostatnim czasie nawet polityków. To działa. 
Pamiętam, jak kilka lat temu podczas wizyty w muzeum zainteresowały mnie prace pewnego 
znanego rzeźbiarza. Odnalazłem jego facebookowy profil i podziękowałem za estetyczne 
wrażenia. Odpisał. Jestem jego fanem do dziś. Tak, również przez poczucie lojalności.
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Co wypada marce

Co ciekawe, marki w złożonym środowisku social media z roku na rok czują się coraz lepiej. 
I pozwalają sobie na więcej. Bo więcej im wypada? Nie wiem, ale na pewno bardziej się 
opłaca. I zamiast festiwalu oficjalnych odpowiedzi do odbiorców, mamy festiwal odpowie-
dzi z dystansem i przymrużeniem oka. Odbiorcy reagują na to pozytywnie, bo traktując 
marki jak przyjaciół, więcej im wybaczają. Gdy kilka dni temu jeden z konsumentów na fa-
cebookwym profilu Lidla podzielił się zdjęciem niedojrzałego arbuza. Przedstawiciele marki 
najpierw odpisali w oficjalnym tonie, by bo jakimś czasie dodać zabawne zdjęcie arbuza 
albinosa. Podobnie dzieje się zresztą wtedy, gdy pojawia się okazja do zareagowania na 
ważne wydarzenie w czasie rzeczywistym. Wszyscy pamiętamy 5 bramek w 9 minut Roberta 
Lewandowskiego, czy ostatnio odkrycie wody na Marsie - w obu przypadkach marki prześci-
gały się w pomysłach na zwrócenie uwagi na to wydarzenie. Tak, jak zareagowaliby znajomi, 

których spotkamy na ulicy po strzeleniu kolejnego gola przez polskiego napastnika albo 
ważnym wydarzeniu w świecie nauki.

Jak dobrzy znajomi

Jaka przyszłość czeka relacje na styku marka - konsument w związku z tym,  że prawie 
wszyscy korzystamy z social mediów? Otóż wydaje się, że granica podziału między konsu-
mentem a marką będzie zacierać się jeszcze bardziej. Media społecznościowe pozwalają 
na traktowanie konsumentów jak dobrych znajomych. W końcu wszyscy uczestniczą we 
wspólnej podróży po wirtualnym świecie. I o ile na wizerunek i wartość marek nie wpływają 
generowane w Sieci sytuacje kryzysowe (bo kto będzie pamiętał o nich jutro?), to istotne 
jest to, żeby nieustannie podtrzymywać te wirtualne znajomości. 

Jak mikrowaluta  
emocjonalna jaką  
są lajki wpłynie  
na społeczeństwo? 

Ile osób kliknęło „lubię to” przy moim zdjęciu? Jak dużo mam 
komentarzy? Kto kliknął? Kto umieścił negatywny komentarz? Ile 
dissów mam na Youtube? Czym – pod względem socjologicznym –  
są lajki? Na ile są w stanie oddziaływać na społeczeństwo i jednostkę? 

Robert Sosnowski
Dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy

Lajki – wirtualny głask 

Czym jest lajk? Patrząc z perspektywy technologicznej jedynie kliknięciem myszką, ale psy-
chologicznie to wyraz akceptacji, zaangażowania emocjonalnego, wirtualnego połączenia 
z drugą osobą a także odzwierciedleniem własnego „ja” osoby lajkującej. Kiedy klikamy 
„lubię to” lub udostępniamy czyjeś posty bądź statusy? Najczęściej wtedy, kiedy chcemy 
wyrazić sympatię wobec autora bądź poglądów czy myśli, które właśnie zaprezentował. Czy 
lajki i szery można uznać za walutę emocjonalną? 



12

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

Ekonomia lajków 

W latach 70-tych XX wieku, psycholog Claude Steiner, bazując na koncepcji analizy transak-
cyjnej Erica Berne’a stworzył teorię ekonomii głasków.  Głask w ramach tej koncepcji psy-
chologicznej to podstawowa jednostka funkcjonowania społecznego. Bodziec, otrzymywany 
od drugiego człowieka. Może nim być dotyk, spojrzenie, słowo. Każdy człowiek potrzebuje 
głasków – zarówno jako dawca jak i jako odbiorca. Bez nich – umieramy. W życiu dorosłym 
- psychologicznie, w wieku niemowlęcym – fizycznie. Kiedy jesteśmy mali, potrzebujemy 
kontaktu fizycznego – to najczęstsze głaski, jakich wtedy doświadczamy. Kiedy dorastamy, 
uczymy się zastępować bliskość fizyczną innymi zachowaniami społecznymi – rozmową, 
uściskiem dłoni, wymianą spojrzeń. Do niedawna, to właśnie one były głównym źródłem 
głasków. Wejście do rzeczywistości wirtualnej pozwoliło nam jednak ewoluować w tym za-
kresie. Obecnie głask nie musi obejmować jedynie rzeczywistego, bezpośredniego kontaktu 
– może mieć wymiar wirtualny - taki jak lajk czy udostępnienie czyjegoś statusu. Głaski są 
nam niezbędne do życia. Zarówno te pozytywne jak i negatywne. Nie chodzi tu bowiem jedy-
nie o pozytywne wzmocnienia (choć te są źródłem zadowolenia), ale o jakikolwiek kontakt 
i interakcję. W przestrzeni wirtualnej, głaskiem będzie każdy komentarz, lajk czy udostęp-
nienie postu. Negatywnym – diss na Youtube czy pełen krytyki komentarz. 

Emocjonalna potrzeba lajków 

Głasków potrzebuje każdy z nas. Jedni więcej, inni nieco mniej, ale żyć się bez nich nie da. 
Berne nazywał to głodem głasków – czyli dążeniem do tego, by zapewnić sobie wystarczają 
ilość bodźców od innych osób. Ci, którzy odczuwają deficyt głasków pozytywnych, zaczynają 
poszukiwać negatywnych. W pewnym sensie ważniejsze niż pozytywne wzmocnienie jest 
bowiem to, by interakcja w ogóle się pojawiła. Przekładając to na rzeczywistość wirtualną, 
przede wszystkim pragniemy lajków i szerów, ale jeśli ich nie ma, to wystarczą nam nega-
tywne komentarze. Nieważne od kogo. Byle coś się działo. 

W 2012 roku Facebook przeprowadził dość kontrowersyjny eksperyment, w którym udowod-
nił wpływ wirtualnej rzeczywistości na stan emocjonalny. Prawie 700.000 nieświadomych 
użytkowników otrzymywało w ramach swojego walla wyselekcjonowane informacje od swo-
ich znajomych. News feed został ta przygotowany, by część otrzymywała głównie negatywne 
informacje (ktoś jest smutny, ktoś zły, komuś coś się nie udało) a część pozytywne 9ogólna 
radość i poczucie szczęśliwości). Okazało się, że bardzo łatwo zarażamy się emocjami od 
innych – również wtedy, kiedy tylko o nich czytamy. Ci, którzy otrzymywali więcej negatyw-
nych informacji, sami zaczęli umieszczać posty świadczące o słabszej kondycji emocjonal-
nej. Jeśli sam kontent może wpływać na nasz stan emocjonalny, to trudno się dziwić, że ilość 
lajków będzie mieć dla naszego samopoczucia jeszcze większe znaczenie. 

Ryzykowne zachowania dla lajków 

Potrzeba uzyskiwania social mediowych głasków ma swoje mroczne odbicie. W 2013 roku 
popularna stała się „zabawa w liczenie wagonów” – czyli leżenie pod przejeżdżającym skła-
dem pociągów. Po co? Po to, by można było sfilmować swoją brawurę i umieścić ją w sieci. 
Podobnych „zabaw” pojawia się w sieci sporo, bo każdy może mieć dzięki nim swoje pięć 
minut sławy – dostać kilka komentarzy więcej,   nieco dissów, nieco lajków – wzbudzić za-
interesowanie. To właśnie to społeczne zaangażowanie wykorzystują markterzy proponując 
różnego rodzaju akcje, które wciągają użytkowników social media do zabawy. Gdzie kończy 
się ich odpowiedzialność? W 2013 roku  Huffington Post uznał norweską atrakcję turystycz-
ną Trolltunga (skalną półkę nazywaną językiem trolla) najlepszym miejscem na świecie do 
zrobienia selfie. Dziś Marketingowcy z portalu Visit Norway usuwają zdjęcia, jakie turyści so-
bie na niej robili, bo kilka osób już zginęło próbując wykonać jak najbardziej odważne zdję-
cie, które będzie można umieścić na swoim profilu. Nawet jedna z najbardziej znanych akcji 
CSR ostatnich lat – Ice Buckett Challenge nie obyła się bez ofiar (18 latek utonął w szkockim 
kamieniołomie, chcąc dodać wyzwaniu nieco więcej pikanterii). 

Można oczywiście powiedzieć, że social media marketing jedynie proponuje akcje czy za-
chowania, a to do użytkowników należy utrzymanie zdrowego rozsądku w tej grze. Jeśli jed-
nak zdobycie lajku czy szeru staje się jedyną możliwością odczuwania więzi społecznej i sy-
nonimem akceptacji to nie trzeba być psychologiem, by dostrzec zagrożenie. 

Mroczne i jasne strony ekonomii lajków 

Do czego może doprowadzić zastąpienie realnego kontaktu wirtualnym? Jakie efekty spo-
łeczne przynieść może nasza nowa mikrowaluta emocjonalna? Z jednej strony można tu 
dostrzec wiele plusów – media społecznościowe pozwalają nam być w większym kontakcie. 
Łączyć ludzi bez względu na status czy miejsce przebywania. Znacznie łatwiej wyrazić swoją 
akceptację wobec drugiej osoby i znacznie łatwiej ją zdobyć. Z drugiej strony, pojawia się py-
tanie, na ile wirtualny głask może zastąpić realny. Na ile internetowe bodźce, które dajemy  
otrzymujemy równoważą te, które możemy otrzymać w realu. Czy dwa kliknięcia „lubię to”, 
emocjonalnie dają nam tyle co jeden rzeczywisty uśmiech? Ekonomia lajków jest prosta – ja 
klikam tobie, ty klikasz mnie. Głask za głask. Problem pojawia się wtedy, kiedy uświadomimy 
sobie, że wirtualna wymiana głasków jest niezwykle płytka. W realnym życiu mamy wiele od-
cieni emocji – od gniewu i złości po miłość i oddanie. W wirtualu, poziom emocjonalny jest 
płytszy – z jednej strony łatwiej o interakcję, z drugiej, staje się ona bardziej płaska, powierz-
chowna, mniej zaangażowana.  Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której ograniczenie 
się do tej formy kontaktu zaowocuje wyjałowieniem emocjonalnym.  Interakcji społecznych 
będziemy mieć więcej, ale ich głębokość emocjonalna będzie mniejsza. 

Bibliografa: http://www.shoshanazuboff.com/new/dark-facebook/  •  Eric Berne „W co grają ludzie”  •  Claude Steiner „Ekonomia głasków” http://www.analizatransakcyjna.pl/artykul/ekonomia-glaskow-claude-steiner-1969/8 
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Storytelling, słowo daję!
Ach, ten storytelling. Już samo określenie tej dziedziny komunikacji otwiera pełną 
pulę skojarzeń i porusza wyobraźnię. I jak pięknie brzmi! Dziś język angielski spełnia 
funkcję dawnej łaciny. A jak wiadomo, Quidquid latine dictum sit, altum videtur*. 
Copywriter, newsletter, office manager, testimonial… Wszystko brzmi egzotycznie, 
intrygująco i przede wszystkim profesjonalnie.

Sławomir Skowerski

Senior copywriter, GoldenSubmarine

A czym tak naprawdę jest storytelling, gdy zeskrobiemy z niego sreberko pięknej nazwy? 
To po prostu… opowiadanie bajek. Wspaniałych historii, legend i przygód wymyślonych na 
poczekaniu. A to ćwiczymy od kiedy tylko nauczyliśmy się słów. Lubimy opowiadać. Z poko-
lenia na pokolenia przekazujemy sobie historie. Żeby umilić wieczór przy ognisku, wpajać 
wartości etyczne albo przekazywać dzieciom ważne informacje potrzebne do przeżycia.

Opowiadanie to spoiwo

…które łączy nas z naszymi odbiorcami. Buduje między nami wyjątkową więź. Tworzy pew-
ną intymność, osobisty charakter relacji. To jego najcenniejsza zaleta. Chociaż na co dzień 
wszędzie, gdzie tylko się da, ograniczamy się do 140 znaków w smsie czy na Twitterze, wciąż 
gdzieś podskórnie tęsknimy za magią słowa. To ona pozwala nam na powrót do wspomnień 
z dzieciństwa i podróże w świecie wyobraźni. Ludzie nie pamiętają komunikatów. Pamiętają 
tylko obrazy, które one budują.

I korzysta na tym marketing 

Bo dobra historia to świetny prezent, jaki dajesz swoim znajomym i wszystkim, którzy cię 
słuchają. Dzięki Twojej historii oni sami będą mieli co opowiadać innym znajomym. Pozwa-

lasz im też uświadomić ich potrzebę i przyspieszyć decyzję odnośnie zakupów czy związania 
się na dłużej z marką. Pokazujesz jej zalety i korzyści nie w postaci abstrakcyjnych liczb  
(9 na 10 dentystów czytało ten tekst!) czy trudnych pojęć. Ale w realnym kontekście, z realny-
mi bohaterami, co pozwala na pełne zrozumienie historii.  

Obraz jest wart tysiąca słów 

I dlatego większość storytellingu marek odbywa się za pośrednictwem social mediów. Face-
book, Instagram, YouTube, a nawet tak krótkie formy jak Twitter czy Vine oferują wspaniałe 
możliwości interakcji z fanami. A do opowiedzenia jest przecież tak wiele!

W brand storytellingu wyjściem do opowieści jest produkt, a jej prawdziwym narratorem staje 
się marka. Posiada ona swój unikalny charakter, osobowość. To ona komunikuje się z konsu-
mentem. Wymyślenie osobowości marki to pierwszy krok do stworzenia świetnej opowieści. 
Potem to już łatwizna, dobry scenariusz i dobór odpowiednich nośników i mediów. 

Na przykład?

Storytelling to coś, co McDonald’s czy Red Bull uprawiają od paru dobrych lat. Ich facebo-
okowe fanpage są nieustannie zalewane bieżącymi konkursami i kampaniami produktów. 
Ale spójrzmy przy okazji na ich timeline’y. Odkryjemy tam wpisy… sprzed powstania Facebo-
oka. Dzięki możliwości dodawania wpisów ze wsteczną datą, możemy tam znaleźć artykuły, 
zdjęcia, notki z ważnych wydarzeń w całej długoletniej historii marki. Jak otwarcie pierw-
szego Mc Donalds’a w warszawskim Smyku czy debiut jednego z pierwszych przenośnych 
telefonów Nokia (mniej niż 5 kg!).

*Wszystko co powiesz po łacinie, brzmi mądrze.
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General Electric od lat konsekwentnie buduje swój wizerunek firmy związanej z techno-
logią i innowacjami. Żeby to podkreślić, GE stworzył cykl Vine’ów - 6 sekundowych lekcji 
nauki. Prosty przekaz w ciekawej formie tak się spodobał internautom, że GE przeniosło 
swoją komunikację na wyższy poziom, tworząc prawdziwą naukową platformę na tum-
blerze. Oczywiście zachowując poprzednio wypracowaną formę nośników: http://6se-
condscience.tumblr.com/.

W podobnym kierunku poszła angielska BBC, 
która z kolei wykorzystuje formaty wideo na In-
stagramie, które pozwalają na tworzenie projek-
cji trwających nawet do 15 sekund. Projekt Insta-
fax dostarcza użytkownikom skondensowanej 
wiedzy na ważne, bieżące tematy i cementuje 
zarazem wizerunek poważnego, informacyjnego 
medium - https://instagram.com/bbcnews/.

Storytelling wymaga jednak 
całościowego spojrzenia

Na komunikację marki i dokładnego jej zapla-
nowania. Wystarczy jeden, drobny błąd, który 
może spowodować pęknięcie na całej opowie-
ści. Najświeższy i zapewne najgłośniejszy kry-
zys spotkał Polmos Bielsko-Biała. „Scenariusz 
pisany przez Żytnią” zamienił się w skandal przez jedno, niefortunne (taką mam nadzie-
ję) wykorzystanie zdjęcia rannego robotnika. Kosztował on niemałe straty wizerunkowe 
i, prawdopodobnie, finansowe. Pozwy do sądu zapewne już się szykują. 

Wpadki się zdarzały i będą zdarzać. Właściciel marki Ciechan pozwolił sobie wyrazić 
prywatną opinię na temat mniejszości seksualnych, co spowodowało falę oburzenia 
internautów, którzy wyszli na otwartą wojnę z marką i jej brandami. Empik do świątecz-
nej kampanii zaprosił polskich skandalistów Nergala i Marię Czubaszek. Mocny przytup 
medialny przerósł chyba oczekiwania, bo po gwałtownej reakcji opinii publicznej, marka 
wycofała się ze swoich reklam i wyraziła skruchę.

Rekordy popularności na polskim Facebooku

Bije je antropomorficzna para Serce i Rozum. Osiągnięcie wielkie, zważywszy na masę 
złości jakie generuje za sobą ich marka-matka, czyli Orange (wcześniej TP SA) z pre-
zentowanymi przez siebie ofertami na usługi. Kampania trwa już dobrych parę lat i… 

uświadamia nam zarazem, jak szkoda, że Tesco tak szybko zakopało swoją sympatyczną 
parę Henia i Krysię. Najbardziej angażuje swoich fanów Marka Mr.Gugu&Miss Go, która 
na swoim koncie ma publikacje m.in. w brytyjskim Vogue. Co piąty z nich komentuje 
i lajkuje posty na stronie. To ponad 260 tysięcy osób! Polska marka ubrań wychodzi 
poza schematy komunikacji, namawiając fanów na współtworzenie najlepszych wzorów 
i zachęca ich do kreatywności.

Żywiec od lat celebruje piwnie codzienność. 
W barze, z kumplami i na męskich koncertach. 
Żubr stawia na gry słowne, gdzie bohaterami 
są zwierzęta, których cechy dziwnie przypomi-
nają te nasze. 

Z kolei Desperados proponuje odbiorcom  
#OdkręćSchemat. To zachęta do zmiany, po-
dejścia na nowo do codziennej rutyny. I mówi 
to za pośrednictwem Sebastiana Wardęgi, naj-
słynniejszego obecnie polskiego vlogera zaj-
mującego się performancem. 

Fani sportu z pewnością zainteresują się ko-
munikacją tworzoną przez dwa największe 
kluby piłkarskie w Polsce. Legia Warszawa 
(ponad 830 tys. fanów, 11% zaangażowanych) 

celebruje właśnie stulecie klubu. Z tej okazji przygotowała specjalną kampanię, któ-
rej kolejne odsłony widzimy w postaci specjalnych koszulek klubowych, historycznych 
i współczesnych filmów oraz zdjęć z odpowiednim filtrem i specjalnym hashtagiem #Go-
towiDoWalki. Łączy on zarazem wojskową przeszłość klubu z bojowym zawołaniem do 
odebrania tytułu mistrza Lechowi Poznań. Ten z kolei (625 tys., 16% zaangażowania) mo-
bilizuje swoich kibiców pod hashtagiem #MocniRAZEM. Zachęcając do zacieśniania wię-
zów i tworzenia wspólnoty między kibicami a klubem, co w praktyce ma przełożyć się na 
m.in. zapełnienie stadionu do ostatniego miejsca podczas dnia meczowego. Co ciekawe, 
rywalizujące ze sobą na boisku i w mediach kluby, nie przekładają tego na social media. 

Zupełnie inaczej inne marki

Bo storytelling to również walka na słowa i obrazy. Na początku września McDonald’s 
odrzucił „propozycję pokoju” z Burger Kingiem, którego wyrazem miała by być wspólna 
kanapka serwowana w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ. Oczy-
wiście dowiedzieliśmy się tego z mediów, dla których był to świetny news.

Obraz jest wart tysiąca słów i dlatego 
większość storytellingu marek odbywa 

się za pośrednictwem social mediów. 
Facebook, Instagram, YouTube,  

a nawet tak krótkie formy jak Twitter 
czy Vine oferują wspaniałe możliwości 
interakcji z fanami. A do opowiedzenia 

jest przecież tak wiele! 

http://6secondscience.tumblr.com/
http://6secondscience.tumblr.com/
https://instagram.com/bbcnews/.
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Z kolei luksusowa marka Suart Weitzman postawiła na walkę obrazem. I postawiła na 
cinemagraphy, które umieszczała na Facebooku i Instagramie. Te piękne hybrydy gifa 
z wideo, gdzie jeden z elementów porusza się w postaci loopa, skupiały uwagę odbiorcy. 
Dynamiczny detal na statycznym zdjęciu zahipnotyzował internautów. Wszystko znaj-
dziemy pod hastagiem #inourshoes, wraz z całym cyklem rozmaitych treści dotyczących 
eleganckich butów tej marki.

Wspomniana wcześniej Nokia opowiedziała nam historię, która dzieje się w 360 stop-
niach. „Arc of Wonder” Nokii wymagała wykorzystania 50 smartfonów Lumia 1020 i spe-
cjalnej sesji zdjęciowej, która uchwyciła ponad 30 tysięcy „living moments” w Nowym 
Jorku. Więcej nie trzeba pisać, po prostu trzeba zobaczyć: https://www.youtube.com/
watch?t=16&v=LmDNjZM3Tu8

Na koniec prawdziwa perełka. 

Firma Lego, która podąża ścieżką wytyczoną jeszcze w latach 80 przez Transformers czy 
G.I.Joe. Jej pierwszy pełnometrażowy film 3D, Lego Movie, opowiada historię zwyczajnej, 
zupełnie przeciętnej minifigurki LEGO. I, jak przystało na bohatera bajki, wkrótce okazuje 
się, że to bohater, który uratuje cały świat. Produkcja zarobiła już kilkaset milionów dolarów 
i jest bardzo wysoko oceniana przez widzów (7,8 pkt w IMDB).  

To niezwykłe, jak z podupadającej firmy produkującej, jak się wydawało przestarzałe kloc-
ki, w ciągu tak krótkiego czasu zrobiono prawdziwą maszynkę marketingową. Bo Lego nie 
sprzedaje nam wcale klocków, ale świat nieskończonych możliwości. Dzięki nim możemy 
stworzyć wszystko, a nasze ograniczenia wyznacza nasza wyobraźnia. Brzmi znajomo? No 
jasne. To storytelling w czystej postaci! 

Ze Snapchatem otworzysz galerię 
handlową, zareklamujesz lakier 
do paznokci i pójdziesz do kina

Jedni go lubią, inni nienawidzą, a większość go nie rozumie. Snapchat 
to komunikator, o którym ostatnio mówi się naprawdę wiele. Agencje 
reklamowe go zachwalają, marketerzy się obawiają, a nastolatkowie po 
prostu używają. Można by się długo zastanawiać, czy to hit czy kit mediów 
społecznościowych oraz jaka jest jego wartość dla akcji marketingowych? 
Jaki buduje zasięg? Jakie ma przełożenie na sprzedaż? Jedno jest pewne, 
to nowe narzędzie, które jest niewątpliwie „na fali”, i pojawi się w wielu 
planach marketingowych w 2016 roku.

Szymon Krzysiak
Strategy planner w ESKADRA

W branży reklamowej od 4 lat. Pracował przy projektach marketingowych dla podmiotów 
komercyjnych, takich jak Santander Consumer Bank, BP, Oknoplast, Neinver, Unilever, Diageo, 
Mayland Real Estate, i publicznych, jak Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury  
i Rozwoju czy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Zakres kompetencji: digital marketing, strategie działań w social media, content marketing, 
planowanie strategiczne kampanii 360˚, analizy strategiczne, nowe technologie. 

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=LmDNjZM3Tu8
https://www.youtube.com/watch?t=16&v=LmDNjZM3Tu8
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Jaki jest Snapchat i dla kogo?

Snapchat to typowa aplikacja dla pokolenia Z. Przedstawiciele tej grupy żyją zgodnie z  zasa-
dą „Easy, Peasy, Lemon, Squizy”. Jeśli dane narzędzie sprawia im trudności po prostu z niego 
nie korzystają. W tym wypadku nie stanowi to problemu, gdyż Snapchat jest tak skonstru-
owany, aby operować praktycznie zdjęciami i formatem video, a ograniczać tekst. Pokolenie 
Z kupuje obrazem, a tekst pisany jest dla nich zbyt męczący. Można by się zastanawiać 
w czym tkwi fenomen Snapchata? Jaka jest różnica pomiędzy Facebookiem a Instagramem. 
Na Facebooku oprócz wrzucenia graficznej części, trzeba wysilić się i dorobić jakiś opis. Poza 
tym na FB istnieją już rodzice pokolenia Z, więc zanika ich anonimowość (ten sam case do-
tyczył kiedyś Facebooka i Naszej Klasy). Na Instagramie jest już lepiej, bo nie ma tam „moich 
staruszków”, jak mawiają Zety. Z drugiej strony, aby zyskać fejm trzeba wyselekcjonować 
dobry filtr, liczy się sexy hipsterskie photo oraz należy pomyśleć nad jakimś przyciągającym 
hashtagiem. A na Snapchacie wystarczy nakręcić filmik lub zrobić fotkę, dodać do my story 
lub wysłać odbiorcy i tyle. 

Co zyskuje młody człowiek z przedziału 16-24 lata korzystając  
ze Snapchata? 

• Po pierwsze, (ja mówię na to) „moment chwili” – coś jest, a potem czegoś nie ma, ktoś 
otworzył mojego snapa i  za moment snap znika. Jest wiele migawek, głupawek i chwil 
z mojego życia, którymi chce się podzielić tu i teraz.

• Po drugie, (znowu nazwa własna) – RTPM („Real Time Personal Marketing”), dzięki bu-
dowaniu własnego story, pokazujemy w czasie rzeczywistym, jak planujemy i organi-
zujemy swój dzień.  Dzięki temu również budujemy swój wizerunek. Pokazujemy jak 
ciekawe jest nasze życie. Jak to wygląda w praktyce?
• 7.00 –  pobudka – ufff, pokażę Wam swoją twarz bez podkładu,  
• 7:15 – po zmianie – widzicie różnicę na mojej twarzy, hihi,
• 7:20 – którą mam wybrać? H&M czy Zara?
• 7:30 – śniadanko, fit 
• 8:00 – szkoła, lolo
• 8:40 – ale nudy, jeszcze 5 minut lekcji
• 8:50 – na przerwie snapujemy z Ulką z klopa
• 10:00 – stylówa mojej dyry dzisiaj
• 12:00 – Arni śpi na lekcji :)
• 13:15 – Starbucks – chillujemy
• 14:00 – jesteśmy na shoppingu, dżisas ile nowych kolekcji
• 17:00 – fizyka, aaaa, czy ktoś mi pomoże z tym zajcem? Nawet tego na zapytaj.pl  

nie ma! Panic!

• 18:30 –  słucham i słucham Bednarka
• 20:00 – wieczór z MTV
• 23:00 – zasypiam, padziocha…

Przedstawiony grafik dnia na Snapchacie to tylko przykładowy plan, jaki możemy zobaczyć 
na kontach użytkowników korzystających z aplikacji. Warto dodać, że wysokozasięgowi Sna-
pchaterzy pokazują praktycznie wszystko (parzenie kawy – Rafał Maślak,  kupowanie soku 
z marchwi – Maffashion, czy jedzenie dla psa – PrawdziwaZuzia). Jedni mogą powiedzieć, że 
to obnażanie całego siebie, inni że to głupie, a ktoś jeszcze, że to zamierzone. 

• Po trzecie Snapchat to „odjechana rozrywka”. Wprowadzenie Snapchat Update pozwala 
na tworzenie różnorodnych efektów – rzyganie tęczą, zamiana w Zombie, wyłupiaste 
oczy, itp. Mechanizm rozpoznawania twarzy i dopasowywania określonych nakładek 
to doskonały sposób na przyciągnięcie „pokolenia klapek”. Dodatkowo twórcy spryt-
nie zaplanowali, aby codziennie zmieniać i dokładać nowe nakładki, co jeszcze bardziej 
zachwyca młodych ludzi i gwarantuje powrót do aplikacji. Przykładem zachwytu nad 
Snapchat Update jest Miley Cyrus, chłopaki z Abstrachuje czy Jessica Mercedes.

• Po czwarte – sexting, sexting, jeszcze raz sexting. Większość osób która omawia i definiu-
je Snapchata na spotkaniach branżowych, mówiąc o jego początkach definiuje genezę 
tego narzędzia, jako sposób na przesyłanie nagich fotek. O ile twórcy Snapchata mogli 
wyjść z takiego insighu, o tyle Snapchata dzisiaj nie wrzucałbym do tego worka. Profil 
tego narzędzia jest inny, co udowadniam wcześniej, a „moment chwili” nie powinien być 
utożsamiany z sextingiem.

Warto również zauważyć, że Snapchat  to narzędzie, którego fenomenu nie potrafią zrozu-
mieć pokolenia X i Y, a nawet wczesne Z-ety. Dla nich to działanie pod publikę, pokazywanie 
całego siebie, uwiecznianie na zdjęciu prostych czynności życiowych, które nie powinny ni-
kogo interesować. Przygotowując ten tekst, zapytałem moją mamę (rocznik 1967), co sądzi 
o Snapchacie, odpowiedziała szybko: „Niedługo ludzie będą pokazywać, co robią w toalecie, 
bo to niby będzie trendy, jak wy mawiacie”. Choć nie do końca się z tym zgadzam, to jednak 
szczypta prawdy w tym jest…  W momencie pisania tego artykułu, tj. 4 października, znany 
Snapchater, znany z ekipy Warsaw Shore, Wojtek Gola pokazał sposób swojego kolegi na 
utratę zbędnych kilogramów, filmując go w trakcie załatwiania potrzeb, gdzie ten śpiewa: 
„Kupkę robię, sobie robię”.

Snapchat jako narzędzie sprzedażowe

Większość mediów społecznościowych przechodzi przez pewne fazy rozwoju, ale każde 
z nich w ostateczności zostaje zmonetyzowane i wykorzystane do celów marketingowych. 
Z jednej strony to oczywiste z punktu widzenia twórców, z drugiej zaś  strony budzi pewne 
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zastrzeżenia ze strony użytkowników. Działo się tak jak Facebook wprowadzał posty spon-
sorowane, Demotywatory (in feed ad post), czy niedawno reklama na Instagramie. Choć 
większość odbiorców ma świadomość istnienia reklamy w tych mediach, to nadal łatwiej 
tutaj sprzedać produkt w sposób nienachalny i nieinwazyjny. Snapchat nie oferuje jeszcze 
tradycyjnego formatu reklamowego, wprawdzie pojawiły się Vertical Video Views w sekcji Di-
scover, wyświetlane jako snapy w wersji pionowej, ale nadal nie jest to czysta reklama, którą 
może stworzyć każdy social media ninja. Istnieje jednak cała grupa działań wykorzystywa-
nych przez rozpoznawanych Snapchaterów, które spełniają swoją rolę sprzedażową. Poniż-
sza lista, to tylko wybrane case study z polskiego rynku. Rynek amerykański oferuje dużo 
więcej, ale chciałem spojrzeć na to realnie, mając z tyłu głowy polskie  budżety reklamowe…

1. Unboxing – format znany z Youtube, oparty o mechanizm prezentowania produktu pro-
sto z opakowania:
• (Adidas – Julia Kuczyńska – @maffashion – snapowanie przesyłki od Adidasa oraz 

sesji zdjęciowej dla tej marki)
• (iSpot – Łukasz Jakóbiak – @lukaszjakobiak – snapowanie podziękowania dla skle-

pu iSpot za przesłanie prezentu słuchawek Beats)
• (Converse – Sylwia Gaczorek  – @gaczorek – snapowanie otrzymania listu od  

Converse, która przesyła nowe buty z okazji wcześniejszego wyznania miłości przez 
Gaczorka względem marki)

• (Reebok – Marita Surma – @deynn – snapowanie z otrzymania personalizowanej 
skrzynki z butami)

i. Wydarzenia:
• eventy, (Pawo, Rexona – Rafał Maślak – @rafalmaslak89 – snapowanie sesji na 

ściance, ukazywanie eventu krok po kroku, pokazywanie zaproszonych gości)
• targi, (Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Uroda – stoisko NeoNail – Jessica Mercedes 

– @jessimercedes, Targi Kosmetyczne Spa i Wellness – Rafał Maślak – snapowanie 
stoiska wystawienniczego oraz produktów marki)

• galerie handlowe, (Galeria Plejada Sosnowiec – Jeremi Sikorski – @jeremisikorski 
– snapowanie koncertu w galerii handlowej oraz spotkania z fanami)

• kluby  (klub Magic w Krzyżanowicach – Rafał Maślak – snapowanie pobytu w klubie, 
zdjęć z fanami)

• prezentacja nowych kolekcji (Guess – Jessica Mercedes – snapowanie nowej kolek-
cji prosto z wybiegu)

ii. Testowanie produktu – (Volkswagen Centrum Poznań Centrum Komorniki – Rafał Ma-
ślak – snapowanie użytkowania samochodu oraz spotkania z dyrektorem salonu)

iii. Promowanie konkursu – (Somersby – Łukasz Jakóbiak, Rafał Maślak – snapowanie pro-
mocji konsumenckiej, gdzie za trzy kapsle z Somersby klient otrzymywał bilet do Mul-
tikina za 10 zł)

iv. Listy od marek – (Lidl – Marita Surma – snapowanie treści listu od marki Lidl, która 
w prezencie przesyła buty i zachęca do wyrażenia recenzji)

v. Ambasador marki (Ballantie’s – Rafał Masny – @rafalmasny – snapowanie z imprezy 
w klubie Lokal w Krakowie)

vi. Product placement – (Adidas – Maffashion i chłopaki z Abstrachuje – snapowanie zwy-
kłych sytuacji dnia codziennego, gdzie w tle pojawiają się kartony z butami Adidasa)

vii. Bezwiednie – często zdarza się, że znani Snapchaterzy pokazują produkty różnych ma-
rek zapominając jednocześnie, że je promują. Przykładem jest Jasiek Dąbrowski @ra-
darfoczek, który przygotowując spaghetti pokazał przyprawy Kamis, makaron Pudliszki 
czy ser Mlekovity.

Promocja produktów marek na Snapchacie może być prowadzona przez pojedynczego Sna-
pchatowca lub w teamie. Wszystko zależy od pomysłu na kampanię. Warto również dodać, 
że Snapchat rzadko działa samodzielnie. Zazwyczaj jest w wsparciem działań prowadzonych 
na Youtube, Instagram oraz Facebooku.  Warto jednak brać pod uwagę to medium, gdyż 
jego siła rażenia rośnie z tygodnia na tydzień, czego jeszcze nie dostrzegają wszystkie marki, 
zwłaszcza te które mają ofertę skierowaną do młodego pokolenia. Wielu marketerów, którzy 
odkrywa Snapchata, zadaje pytanie: „A czy nie moglibyśmy sami tego robić?”. Odpowiedź 
jest prosta: „Oczywiście”. Już sobie wyobrażam jak brand managerzy różnych biegają po 
biurowcu i snapują, co dzieje się na backstage’u ich firm…

Czarna strona Snapchata

Snapchat to również niebezpieczne narzędzie. O czym przekonała się Marta Wierzbicka, 
wjeżdżając w tramwaj, bo… robiła snapy. Aktorka deklaruje, że to nieprawda, ale snapy i tak 
powstały! Innym przykładem jest Addil Haroon, amerykański 19-latek, który uwieczniał sna-
pami swoją prędkość na autostradzie, po czym przejechał na czerwonym świetle i wjechał 
w 25-letniego kierowcę, którego zabił na miejscu. Nieco odmienna sytuacja, ale z polskiej 
rzeczywistości dotyczyła naszego mistera Polski Rafała Maślaka, który zrelacjonował swój 
wypadek Volkswagenem, a za kilka dni otrzymał nowy model. 
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Czy social media uczyniły 
nas szczęśliwszymi?

Odpowiedź na tytułowe pytanie może wskazać kierunek, w jakim będą 
ewoluować social media i technologia.

Szymon Szymczyk

Dyrektor zarządzający agencji PR Kolko, specjalizującej się w obsłudze firm z branży 
nowych technologii. Z mediami związany od 2007 roku, ex-redaktor miesięcznika  
o biznesie technologicznym Proseed Magazine, prowadzi zajęcia „PR online” w SWPS  
w Warszawie. Zafascynowany wpływem, jaki nowe technologie wywierają na społeczeństwo.

Artykuł powstał w oparciu o wystąpienie na konferencji InternetBeta 2015.

Szczęście to trudny do zdefiniowania termin. Pewnie intuicyjnie wiesz, czym jest, ale 
czy  potrafisz to opisać w kilku zdaniach? Nic dziwnego. W swojej książce „O szczę-
ściu” Władysław Tatarkiewicz prześledził, co na temat szczęścia uważali najważniejsi 
myśliciele i naukowcy Zachodu. Na przestrzeni stuleci ich rozumienie szczęścia ulegało 
dużym zmianom. Przykładowo dopiero od kilku wieków przyjęło się traktować szczęście 
jako stan subiektywny, osiągalny przez różne osoby w różnych warunkach. Autor książki 
zaproponował własną definicję: „Szczęściem jest trwałe, pełne i uzasadnione zadowo-
lenie z życia.”

Psychologia przez długi czas nie podejmowała problematyki szczęścia, koncentrując się 
na zjawiskach negatywnych. „Chodziło o to, aby pacjenta doprowadzić ze stanu -5 do 0” 
– jak mówi psycholog Martin Seligman. To on w 1998 roku zapoczątkował nowy nurt, tzw. 
psychologię pozytywną, koncentrującą się na tym, jak od stanu 0 dojść do +5. W Polsce 
psychologią szczęścia od początku lat ’90 zajmuje się prof. Janusz Czapiński.

Od tamtej pory psychologia pozytywna przeszła długą drogę. Co prawda naukowcy ciągle 
spierają się o wiele kwestii, np. czy szczęście należy rozpatrywać w krótkiej perspektywie 
(„To był parszywy dzień, nic nie sprzedałem i jeszcze dzieciaki dały mi w kość”), czy raczej 
długiej („Moje życie jest szczęśliwe, mam satysfakcjonującą pracę i kochającą rodzinę”). 
Co do pewnych rzeczy jednak są zgodni.
• Szczęście nie jest statyczne – zmienia się.
• Szczęście jest subiektywne.
• Co nie daje szczęścia? Pieniądze. Przynajmniej od poziomu zaspokojenia podstawo-

wych potrzeb.
• Co daje szczęście? Silne więzi z przyjaciółmi i rodziną, gotowość do spędzania z nimi czasu.

Wyniki badań psychologów szczęścia zaczęły przenikać do opinii publicznej i wpływać na 
życie nas wszystkich. Wykorzystuje je m.in. Instytut Gallupa, który doradza największym fir-
mom na całym świecie, Selgiman wydał w 2002 roku bestseller „Prawdziwe szczęście”, a ONZ 
zaczęło mierzyć szczęście na świecie. W Polsce z kolei prof. Czapiński prowadzi badanie 
„Diagnoza społeczna”. Problem szczęścia i dążenia do szczęścia wszedł do mainstreamu.

Szczęście a social media

Zdziwiłem się więc, gdy zacząłem szukać badań dotyczących wpływu social media na 
szczęście. Po pierwsze, jest ich niewiele. Po drugie, nawet w przypadku tych najbardziej 
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znanych można mieć poważne zastrzeżenia do metodologii badań i wartości płynących 
z nich wniosków (np. badanie na 82 osobach z jednego miasta). Po trzecie, wnioski 
z nich płynące bywają sprzeczne. Co do pewnych rzeczy badacze są jednak zgodni.
• Jeśli jesteś biernym użytkownikiem social media i głównie przeglądasz cudze tre-

ści – twoje samopoczucie się pogarsza. Jeśli z kolei często publikujesz, wchodzisz 
w interakcje, komunikujesz się ze znajomymi – twoje samopoczucie się poprawia. 

• Social media wzbudzają zazdrość, a to obniża nasze zadowolenia z życia. Każdy 
z nas zna kogoś, kto robi ciekawsze rzeczy od nas (przynajmniej od czasu do czasu). 
I mimo, że sami publikujemy tylko starannie wyselekcjonowane treści stawiające 
nas w pozytywnym świetle, to ulegamy złudzeniu, że życie innych składa się wyłącz-
nie z fantastycznych momentów.

W sytuacji, gdy wnioski z badań są tak niejednoznaczne, powinna nas bardzo dziwić 
pewność z jaką Mark Zuckerberg mówi, że świat bardziej otwarty i połączony jest lep-
szym światem. Serio, Mark? Jesteś 100% pewny, że masz rację i wszyscy będziemy szczę-
śliwsi, gdy będziemy bardziej połączeni?

Mam poważne wątpliwości. I uważam, że czas najwyższy poważnie o tym podyskutować.

Bardziej czy mniej szczęśliwi?

Przyjmijmy, że szczęście wszystkich ludzi na świecie da się zmierzyć. Uczestników konfe-
rencji (a teraz również ciebie czytelniku) poprosiłem o odpowiedź na pytanie: czy social 
media sprawiają, że suma szczęścia jest większa, czy mniejsza?

Popatrzmy na ten problem szerzej, wyjdźmy poza swoje osobiste doświadczenia. Aby 
dać ci food for thought przedstawię przykłady kilku zjawisk, które w mojej opinii wpły-
wają negatywnie na poczucie szczęścia wielu ludzi na świecie. Nie masz zapewne trud-
ności z przywołaniem przykładów pozytywnych – to o nich przecież zwykle opowiadasz 
na konferencjach i spotkaniach z klientami.

Renesans publicznego karania

Wraz z popularyzacją social media narodziły się nowe negatywne zjawiska, zmartwych-
wstało kilka starych, a część obecnych przybrała na sile. Przez wieki ludzkość praktyko-
wała publiczne karanie – czy to w formie linczów, gdy tłum wymierzał karę na własną 
rękę, czy w formie sankcjonowanej przez sądy. Na szczęście od kilkudziesięciu lat fizyczne 
publiczne karanie już na Zachodzie się nie zdarza. Na nieszczęście powróciło ono w social 
media.

W książce „So you’ve been publicly shamed” Jon Ronson, przerażony zjawiskiem publicz-
nego karania w social media, sięga do historii tego zjawiska i zastanawia się, co spra-
wiło, że publiczne karanie przestało być stosowane przez wymiar sprawiedliwości. Oka-
zało się, że w XVIII w. w USA uznano je za zbyt okrutne (warto dodać, że równocześnie 
sądy nie miały nic przeciwko karom cielesnym). Dlaczego? Bo publiczna kara obdziera 
skazanego z resztek godności i niweczy nadzieję na to, że kiedyś stanie się szanowa-
nym członkiem społeczności. Raz skazany pozostaje przestępcą do końca życia. W social 
media nie możesz liczyć nawet na sprawiedliwy proces, a jeden głupi tweet może znisz-
czyć twoje życie.

W grudniu 2013 Justine Sacco, dyrektor PR dużej firmy, podróżowała z Nowego Jorku 
do  Cape Town w RPA. Na lotnisku w Londynie wrzuciła tweet “Going to Africa. Hope 
I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!”. Miała tylko 170 followersów i żaden z nich 
nie zareagował przez 30 minut, gdy czekała na samolot. Gdy po 11 godzinach wylą-
dowała, jej smartfon eksplodował powiadomieniami. W międzyczasie stała się naj-
bardziej znienawidzoną osobą w internecie, a hashtag #HasJustineLandedYet najpo-
pularniejszym na świecie. 

Przez kiepski dowcip, który na imprezie spotkałby się co najwyżej z lekkim zażenowaniem 
słuchaczy, Justine Sacco straciła pracę marzeń, spotkała się z gniewem rodziny (walczyła 
z apartheidem) i stała się celem pełnych nienawiści artykułów i wpisów ludzi z całego 
świata. Sam Biddle, bloger Gawkera, dzięki któremu tweet Justine trafił do milionów 
osób, nie widział nic złego w tym, co się wydarzyło.

Made in Poland

Znasz pewnie historie użytkowników Karachana, którzy wypisywali w internecie najgor-
sze rzeczy po śmierci Dominika Szymańskiego, blogerki Maddinki i syna Filipa Chajzera. 
Wiesz czym jest społeczność Karachana i dlaczego nie warto zwracać uwagi na trolli-
-sadystów-socjopatów. Ale większość ludzi tego nie wie. Rodziny i bliscy zmarłych nie 
wiedzieli. A te małe chore potwory wylazły ze swej czarnej nory i zadały dodatkowy ból 
ludziom, którzy już i tak cierpieli. Ile trolli zrobiłoby dokładnie to samo twarzą w twarz?

Am I pretty or ugly PLZ TELL ME!

W 2013 roku artystka Louise Orwin trafiła w internecie na społeczności nastolatek, które 
zachęcały się wzajemnie do odchudzania m.in. wysyłając sobie zdjęcia modelek. Rów-
nocześnie na YouTube odkryła zjawisko filmów „am I pretty or ugly?” Dziewczynki pytały 
ludzi w internecie o opinie na temat ich urody. Zgadnijcie, co przeczytały w komenta-
rzach? Całe morze najgorszych wyzwisk.
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Louise Orwin rozpoczęła wielomiesięczny eksperyment. Stworzyła kilka 15-letnich alter-
-ego i opublikowała pytania o swoją urodę na YouTube, a następnie korespondowała 
z komentującymi osobami. 70% komentarzy pochodziła od mężczyzn, w większości 
powyżej 18 roku życia. Większość komentujących kobiet była poniżej 18 roku życia.

Według psychologów to zupełnie normalne, że nastolatki szukają informacji zwrot-
nej na swój temat, bo chcą wiedzieć jak wpisują się w większą całość – otoczenie, 
społeczeństwo. Do niedawna nastolatki kon-
frontowały się przede wszystkim z opiniami 
znajomych i rodziny. Teraz mają social media, 
naturalne środowisko ich komunikacji. Inne 
warunki sprawiają jednak, że otrzymują 
zupełnie inne informacje zwrotne. Czy są 
przez to szczęśliwsze? Czy ich pewność siebie 
na tym zyskuje?

Nigdy o tobie nie zapomnę

Ludzki umysł ma cudowną właściwość – z cza-
sem wiele rzeczy zapominamy. Dzięki temu 
możemy pozostawiać za sobą wydarzenia, 
które kiedyś czyniły nas nieszczęśliwymi. Sferą 
życia wzbudzającą szczególnie silne emocje 
są związki. Niestety statystycznie rzecz biorąc 
większość z nich się rozpada. A skoro się roz-
padły, to znaczy, że co najmniej jedna osoba była nieszczęśliwa. Czas jednak leczy rany, 
prawda? Jasne. Chyba, że coś nieustannie przypomina ci, jaka krzywda cię spotkała.

Ilu/ile ex masz wśród znajomych w social media? Wystarczy lajk od takiej osoby, jej 
zdjęcie w feedzie albo wpis jej/jego aktualnego partnera, aby przywołać sytuacje, o któ-
rych wolałoby się zapomnieć. 

Hejt na fejsie, kula w łeb w realu

Wiecie kim jest „facebook driller”? To slangowe określenie z Chicago na ziomka, który 
tuż po przebudzeniu bierze smartfona i zaczyna w social media obrażać ziomków z wro-
giej ekipy. Wiecie, kiedyś naprawdę trzeba było mieć jaja, żeby wejść na teren wrogiego 
gangu i obrażać ich twarzą w twarz. Online to łatwizna. Wracając do naszego ziomka. 
Ktoś robi screenshoty pyskówki i zaczyna je udostępniać. To jedno zostać obrażonym 
przed kilkoma kumplami, a co innego przed całą dzielnią. Obrażony ziomek musi się 

więc zemścić, aby zachować twarz. Tymczasem sprawa nie dotyczy już tylko jednego 
gościa, ale także hejterów z kilku dzielni. Coś, co zaczęło się pyskówką online, kończy się 
śmiercią w realu.

Według policji z Chicago, cytowanej w artykule w Wired, większość aktów przemocy mię-
dzy członkami gangów to nie strategiczne rozgrywki, ale po prostu skutek osobistych 
zatargów. Policjanci oceniają, że 80% zakłóceń porządku w szkołach ma źródło online.

Media, polityka, inwigilacja

Kojarzysz pewnie grafikę przedstawiającą rze-
komego bojownika ISIS, który wraz z uchodź-
cami przedostał się do Europy. Założę się, 
że masz chociaż jednego znajomego, który 
udostępnił lub polajkował tę kłamliwą bzdurę 
(w rzeczywistości ten człowiek walczył z ISIS). 
Szacuję – bardzo ostrożnie – że miała ona 100 
tys. udostępnień na całym świecie i zobaczyło 
ją 30 mln osób. Social media zrewolucjoni-
zowały to, jak produkujemy i konsumujemy 
informacje. I wcale nie jestem przekonany, że 
uczyniły nas lepiej poinformowanymi. Prze-
ciwnie. W sieci krążą ogromne ilości bzdur.

A propos ISIS i walki z terroryzmem. Pamię-
tasz o tym, że cała twoja komunikacja w social 

media może być przeglądana przez tajne służby? Może zainteresuje cię, jakie wielkie 
sukcesy w walce z terroryzmem amerykańskie służby odniosły dzięki temu, że pozbawiły 
prywatności miliardy ludzi na świecie. Otóż w okresie od 11 września 2001 do stycz-
nia 2013 roku dzięki inwigilacji NSA udało się skazać… jedną osobę. Taksówkarza, który 
chciał przesłać 8,5 tys. dolarów bojownikom z Somalii.

Fear of missing out

FOMO to lęk przed tym, że coś mnie omija. Obawa, że podjąłem złą decyzję, co do tego, 
jak spędzić czas. Chęć bycia nieustannie podłączonym do tego, co robią inni. Social 
media non-stop informują o wydarzeniach, w których możemy uczestniczyć. Mamy wię-
cej możliwości niż kiedykolwiek. Więcej możliwości niż jesteśmy w stanie wykorzystać. 
A to rodzi niepokój: Czy wykorzystuję swój czas w najlepszy możliwy sposób? Czy czer-
piesz 100% radości z kolacji z bliskimi, jeśli przez cały czas sprawdzasz, co robią inni 
znajomi?

Kolejny dobry powód, aby zastanowić 
się nad wpływem social media na 
szczęście to ewolucja serwisów 

społecznościowych i to, jak zmienia 
się ich popularność. Pomyśl – a co, 
jeśli o długotrwałej popularności 

serwisu decyduje to, czy czyni on ludzi 
szczęśliwszymi? 
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Sherry Turkle w książce “Alone Together” zwraca uwagę na problem młodych ludzi prze-
konanych o tym, że muszą być dostępni dla swoich znajomych 24h/7. Czy naprawdę 
jesteśmy do tego przystosowani? Czy to na pewno czyni nasze życie szczęśliwszym 
i pozwala czerpać z niego więcej przyjemności? Według Turkle nasze relacje z technolo-
gią stają się coraz bardziej intymne, pozwalamy jej wpływać na nasze decyzje, nastroje 
i emocje. Jednak nasz stosunek do technologii jest niedojrzały i nieprzemyślany. Czy 
ktoś z nas zastanawiał się, jaki wpływ na siebie pozwoli wywierać social mediom? Ile 
razy dziennie powinniśmy sprawdzać Facebooka? 1? 10? 100?

Trendy

Dlaczego pytanie o to, czy social media czynią szczęśliwszymi jest ważne? Tak, jak wspo-
mniałem wcześniej, od lat ’90 zjawisko szczęścia cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem naukowców, polityków, działaczy społecznych i zwykłych ludzi. Poświęca mu 
się kolejne badania, a w oparciu o wnioski z nich płynące powstają rekomendacje nt. 
tego, co robić, aby być szczęśliwszym. To wszystko przenika do mainstreamu, chociażby 
w formie artykułów „10 rzeczy, które uczynią cię szczęśliwym”. Jeśli w tym momencie 
wpływ social media na szczęście nie został jeszcze dobrze przebadany, to niedługo tak 
się stanie. Jakby powiedziała Sherry Turkle - nasz stosunek do nich dojrzeje. Wówczas 
możliwe będą dwa warianty.

Wariant #1 – social media jak wino. Dodatek do spotkań, który czyni je przyjemniejszymi. 
Podobno w ograniczonych ilościach ma pozytywny wpływ na zdrowie. Są nawet regiony, 
gdzie obchodzi się święto wina! Tak, czasem ludzie z nim przesadzają, ale większość 
z nas potrafi cieszyć się nim bez dramatycznych skutków ubocznych.

Wariant #2 – social media jak papierosy. Z dzisiejszej perspektywy trudno w to uwierzyć, 
ale przez długi czas nikt nie zdawał sobie sprawy z ich negatywnego wpływu na zdrowie. 
Paliło je zdecydowanie więcej osób niż obecnie, łącznie z kobietami w ciąży. W końcu 
naukowcy odkryli, że papierosy są niezwykle szkodliwe.

Kolejny dobry powód, aby zastanowić się nad wpływem social media na szczęście to 
ewolucja serwisów społecznościowych i to, jak zmienia się ich popularność. Pomyśl – 
a co, jeśli o długotrwałej popularności serwisu decyduje to, czy czyni on ludzi szczęśliw-
szymi?

Przypomnę, że jednym z ważnych czynników wpływających pozytywnie na poczucie 
szczęścia są silne więzi z bliskimi. Który serwis lepiej realizuje tę potrzebę – Facebook 
czy Snapchat? Może właśnie to jest przyczyną eksplozji popularności komunikato-
rów? Powinniśmy wziąć pod uwagę jeszcze jedną możliwość – że znaczna grupa ludzi, 
świadoma tego, że „social media szczęścia nie dają” przestanie z nich korzystać, lub 
przynajmniej porzucą dominujące platformy. Mój 16-letni siostrzeniec nie ma konta na 
Facebooku, ale od kilku lat (!) jest użytkownikiem forów internetowych, a ze swoją grupą 
znajomych komunikuje się przez konwersację grupową na Skype’ie.

I ostatnia teza, niestety nie moja. Gdy ludzie staną się bardziej świadomi tego, jak tech-
nologia wpływa na ich emocje, rozwój podąży w nowym kierunku. Już nie technologie 
inteligentne, podające nam nieustannie informacje dopasowane do kontekstu i odpo-
wiadające na pytania, których nie zdążyliśmy zadać. Zastąpią je technologie wrażliwe, 
ułatwiające zachowanie równowagi i utrzymywanie silnych więzi z bliskimi. Nie wymaga-
jące od nas obsesyjnego sprawdzania powiadomień i przerywania spotkania z bliskimi.

Epilog

Na końcu swojego wystąpienia zachęciłem wszystkich do dyskusji „czy social media 
czynią nas szczęśliwszymi?” oraz głosowania na tak lub nie. Wyniki mnie zaskoczyły –  
69 proc. osób uznało, że social media mają negatywny wpływ na nasze poczucie szczę-
ścia. Ankieta nie jest w żaden sposób reprezentatywna, bo wzięło w niej udział ok. 
40 uczestników specjalistycznej konferencji. Mimo to wydaje mi się, że wynik oddaje 
klimat panujący w branży internetowej. Potwierdziły to rozmowy kuluarowe – wszyscy 
rozmówcy przyznawali, że czują przesyt social media, a wielu z nich zaczęło ograniczać 
częstotliwość korzystania z nich. 
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Być aktywnym i pomagać,  
czyli akcja T-Mobile Pomoc  
Mierzona Kilometrami 

Idea akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami ma swoje źródło  
w wewnętrznej inicjatywie pracowników T-Mobile Polska. Podejmując między 
sobą sportowe rywalizacje, stali się inspiracją do stworzenia projektu, 
który szybko nabrał ogólnopolskiego rozmachu i rozwinął się w zakrojoną 
na szeroką skalę akcję społeczną. Pokochała ją cała Polska. A T-Mobile 
udowodnił, że mobilne technologie i pomaganie innym idą w parze.

We wrześniu zakończyła się trzecia edycja akcji społecznej T-Mobile Pomoc Mierzona Kilo-
metrami, w ramach której każda aktywna fizycznie osoba mogła wesprzeć podopiecznych 
fundacji TVN - Nie jesteś sam. Mechanizm dołączenia do akcji był bardzo prosty – wystarczy-
ło zainstalować na telefonie z GPS bezpłatną aplikację Endomondo Sports Tracker, dołączyć 
do rywalizacji Pomoc Mierzona Kilometrami i za pomocą aplikacji rejestrować swoje wyniki 
za każdym razem, gdy podejmowało się jedną z aktywności: chodzenie, bieganie, jazda na 
rowerze, jazda na rolkach, jak również sport na wózku inwalidzkim. Wszystkie przebyte kilo-
metry sumowały się do wspólnej puli, a stawką był milion złotych dla niepełnosprawnych 
ruchowo dzieci, podopiecznych fundacji TVN Nie jesteś sam.

Do aktywnego pomagania T-Mobile zaprosił użytkowników wszystkich sieci komórkowych. 
Warunkiem przystąpienia do akcji było jedynie posiadanie telefonu z GPS i dostępem do 
Internetu oraz mobilizacja do pokonywania kolejnych kilometrów. W tegorocznej, trzeciej 
już edycji akcji T-Mobile połączył ponad 800 000 aktywnych uczestników wokół wspólnego 
celu – pomagania innym, dzięki podejmowaniu aktywności fizycznej z wykorzystaniem no-
wych technologii. 

Aktywny wypoczynek z korzyścią dla wszystkich

Tegoroczna edycja akcji trwała od 20 czerwca do 27 września. Całość podzielono na 8 eta-
pów, w czasie których organizator określał nowe wyzwania tj. liczbę kilometrów, jaką w usta-

lonym czasie powinni pokonać uczestnicy akcji oraz za każdym razem dodawał kolejną kwo-
tę dla Fundacji TVN Nie jesteś sam. Od wykonania zadania zależało, ile pieniędzy znajdzie 
się na koniec we wspólnej puli – a stawką był jeden milion złotych. I tak przez 3,5 miesiąca 
zaangażowani w akcję Polacy wspólnie przemierzyli ponad 115 mln kilometrów! Dodatkowo, 
w czasie trwania wakacji, w weekendy specjalna strefa PMK gościła nad polskim morzem 
w ramach Projektu Plaża TVN, wraz z którym odwiedziła takie kurorty jak Jastarnia, Koło-
brzeg czy Ustka. Odwiedzający strefę mogli nie tylko wziąć udział w specjalnych treningach 
prowadzonych przez ambasadorów akcji, ale także podjąć sportowe aktywności, jeżdżąc na 
stacjonarnych rowerach czy podczas zajęć grupowych.

Znani i lubiani pomagają

Aby zapewnić odpowiedni rozgłos i zasięg akcji, T-Mobile zaangażował w inicjatywę partne-
rów biznesowych oraz grono znakomitych ambasadorów, wśród których znaleźli się nie tylko 
sportowcy, ale także lubiani celebryci. Mowa tu m.in. o Robercie Korzeniowskim, Oli Goss 
czy Rafale Wilku, a także Joannie Jabłczyńskiej, Przemku Cypryańskim, Beacie Sadowskiej 
czy debiutującym w tym roku w roli ambasadora Rafale Maślaku. Partnerzy medialni – TVN, 
RMF FM i Onetl, zapewnili akcji odpowiedni zasięg w mediach i dzięki temu przyczynili się 
do jeszcze większej popularyzacji idei aktywnego pomagania. Wielki finał akcji miał miejsce 
27 września na Stadionie Narodowym, podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego. To właśnie 
tam uroczyście przekazał czek na milion złotych Fundacji TVN Nie jesteś sam.
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Po raz trzeci na mecie

Tegoroczna edycja akcji okazała się pod każdym względem rekordowa. Pierwsza odsło-
na Pomocy Mierzonej Kilometrami połączyła 250 000 aktywnych uczestników (w tym 
ponad 300 pracowników T-Mobile), którzy wspólnie pokonali 40 milionów kilometrów.  
W 2014 r. w akcji uczestniczyło ponad 2 razy więcej aktywnie pomagających, dwukrotnie 
zwiększając liczbę przebytych kilometrów: 524 000 osób wspólnie pokonało 80 milionów 
kilometrów! Wśród nich znalazło się również ponad 600 pracowników T-Mobile. W tym 
roku rekordowa liczba 800 000 uczestników pokonała aż 115 mln kilometrów, a w akcję 
zaangażowało się ponad 1200 pracowników T-Mobile. Wszyscy uczestnicy tegorocznej 
edycji spalili łącznie ponad 6 miliardów kalorii, co tylko dobitnie obrazuje, że dbając 
o własną formę, można także pomagać innym.

Świadomość akcji wśród Polaków wzrosła do 70%, a strona akcji na Facebooku zgromadziła 
100 000 fanów, zaliczając dwukrotny wzrost (przed rozpoczęciem trzeciej edycji akcję na 
Facebooku śledziło 48 000 fanów). Uczestnicy chętnie korzystali z hasztagów  #pmk oraz 
#PomocMierzonaKilometrami, 2 652 razy dzieląc się swoimi zdjęciami z treningów w ser-
wisach Instagram oraz Twitter.

Efekty osiągnięte w trakcie trzech edycji akcji – a w szczególności rosnące zaangażowanie 
uczestników – dobitnie pokazują, że pomaganie jest wspaniałą, wzajemną relacją. 

Monitoring  
– siła w treści i obrazie

Katarzyna Zinów

Research and Development 
Product Manager

Aleksandra Rozum

Research and Analytics 
Manager

Monitoring treści w Internecie

O monitoringu Internetu słyszeli wszyscy, którzy choć trochę interesują się rozwojem 
social media. Mnogość kanałów komunikacji, powstawanie nowych portali, zrzeszają-
cych społeczności, a co za tym idzie szybkość przekazywania informacji zrodziła po-
trzebę uporządkowania niezliczonej liczby treści. Tak oto powstały firmy, które dzięki 
platformom do monitoringu są w stanie zebrać, a co najważniejsze uporządkować 
treści, cenne nie tylko dla zwykłego użytkownika, ale również marki. 

Co, gdzie i jak udostępniamy? Ewolucja potrzeb internautów

O tym jakie treści udostępniają użytkownicy, wiemy wszyscy. Internet nas nie ograni-
cza, często wręcz wyzwala pewną swobodę myśli, sprawiając że napiszemy coś, czego 
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w życiu realnym nigdy byśmy nie wypowiedzieli. Przyczyną tego jest poczucie anonimowości 
i braku odpowiedzialności za swoje słowa, wpływające na popularyzowanie „hejtowania”. 

Hejter to w Internecie osoba, która w bezwzględny sposób krytykuje kogoś lub coś, 
najczęściej nie ujawniając swoich prawdziwych danych. O ile jeszcze kilka lat temu 
takie jednostki stanowiły nieliczny odsetek, o tyle dziś to zjawisko jest coraz częściej do-
strzegalne. Zmienia się również przedmiot krytyki, obejmujący m.in. ludzką śmierć. Dosko-
nałym dowodem na rozwój tego zjawiska jest 
krytyka związana ze śmiercią blogerki modowej 
Maddinki, czy syna prezentera Filipa Chajzera. 
W obu przypadkach pojawiły się nie tylko wpisy 
pełne wyrazów współczucia, ale także te, zawie-
rające mnóstwo nienawiści. Ostatnie wydarze-
nia pokazały, że fala tego zjawiska będzie się 
w najbliższych latach rozwijać.

Internet to jednak nie tylko miejsce hejtu, 
lecz także chwalenia się osobistymi sukcesa-
mi. W ciągu ostatnich kilku lat coraz chętniej 
publikujemy informacje o swoim życiu osobi-
stym, nierzadko również te intymne. Tego typu 
treści najczęściej udostępniają osoby, które nie 
zwracają uwagi na niebezpieczeństwa, jakie 
pociąga za sobą ujawnianie niektórych infor-
macji. Na potrzeby tych internautów doskona-
le odpowiedział Facebook, który dał możliwość 
oznaczenia specjalnych wydarzeń z życia, ta-
kich jak: zawarcie małżeństwa, rocznica ślubu, 
oczekiwanie na dziecko, utrata ukochanej osoby, kupno mieszkania, samochodu czy 
pierwszy pocałunek. To tylko nieliczne możliwości, bowiem każdy może stworzyć wła-
sne, unikalne wydarzenie. 

Prognozujemy, że w najbliższych latach coraz częściej będzie się informować o swo-
im życiu prywatnym np. śmierci bliskich osób. Wzrośnie także zapotrzebowanie na 
dzielenie się ze znajomymi mniej ważnymi wydarzeniami z życia, takimi jak zmia-
na pracy czy kupno samochodu. Dyskusja będzie stopniowo przenosić się z trady-
cyjnych forów i blogów na kanały tzw. szybkiej komunikacji - Twittera, Snapchata, 
Facebooka. Serwisy tego typu odpowiadają bowiem na zmieniające się potrzeby 
użytkowników, czego doskonałym dowodem jest chociażby planowane wprowadzenie 
przycisku „dislike”.

Z punktu widzenia analityka nie ma jednak powodu do narzekania, ponieważ chęć 
dzielenia się ze światem prywatnymi informacjami, dostarczy badaczom wielu unikal-
nych treści do analizy zachowań internautów.   

MONITORING TREŚCI – ALE CZY TO WYSTARCZY?
Kilka słów o monitoringu obrazu i filmów

Nasze otoczenie w sieci to nie tylko słowa, 
ale również zdjęcia, obrazy i filmy. Co z nimi 
zrobić? Jak je zbierać i analizować? 

Mamy już możliwość monitorowania zdjęć 
po wybraniu konkretnego logotypu marki, 
który jest skanowany i wyszukiwany wśród 
fotografii publikowanych w mediach spo-
łecznościowych. Zgromadzony materiał mo-
żemy przeglądać i wzbogacać nim wnioski 
zebrane z dotychczasowej analizy treści. 
Warto sprawdzić czy grupa docelowa, do któ-
rej kierowany jest produkt, zgadza się z tą 
publikującą zdjęcia na swoich profilach i co 
z tego wynika? W jaki sposób prezentowany 
jest produkt, w jakim otoczeniu został sfo-
tografowany i w jakim „towarzystwie” - jakie 
inne produkty występują obok niego? Czy 
pojawia się alternatywne lub rozszerzone za-
stosowanie produktu? Tego typu informacje 
pomagają zrozumieć w jaki sposób produkt 

jest postrzegany przez użytkowników Internetu, oprócz tego co sami o nim mówią we 
wpisach. Wiedza oparta na tych danych pozwala nam m.in. odnaleźć odpowiednią 
drogę do komunikowania się z klientami i odpowiednio sformułować przekaz.

Z pewnością kolejnym krokiem będzie monitorowanie filmów na popularnych serwi-
sach wideo. Otworzą się drzwi do pozyskiwania i monitorowania nie tylko poszczegól-
nych klatek pod kątem logotypu, ale również przekazu audio, w którym tkwi kopalnia 
wiedzy na temat produktu.

Media społecznościowe i Internet rozkwitają, zaskakując nas coraz to nowszymi pomy-
słami. Wraz z nimi ewoluują narzędzia monitorujące internautów, aby poszerzać pola 
badawcze i jeszcze lepiej systematyzować wiedzę zdobytą z sieci. 

Z pewnością kolejnym krokiem będzie 
monitorowanie filmów na popularnych 

serwisach wideo. Otworzą się drzwi 
do pozyskiwania i monitorowania 

nie tylko poszczególnych klatek pod 
kątem logotypu, ale również przekazu 
audio, w którym tkwi kopalnia wiedzy 

na temat produktu.
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Dlaczego ptaszek  
nie wszędzie ćwierka  
tak samo głośno?  
Czyli social media po polsku

Mania Kostrzewska

Head of Social Media
The Digitals

Kiedy Mark Zuckerberg na jednej z Facebookowych konferencji developerów powiedział 
„By giving people power to share, we’re making the world more transparent“ był rok 
2008 i nikt nie przypuszczał wtedy, jak bardzo transparentność  będzie miała znaczenie 
dla marek i ich obecności w social media. Nikt też nie mógł przywidzieć, jak rozwiną 
się social media na świecie i w Polsce. Jest to zresztą dziedzina mediów, która bardzo 
niechętnie poddaje się predykcjom, jako ta, o której w znacznej mierze decydują użyt-
kownicy oraz sytuacja społeczno-gospodarczo-polityczna na świecie.

Dziś mamy końcówkę 2015 roku, a z mediów społecznościowych nadal trudno wróżyć, 
ale warto się zastanowić, dlaczego niektóre kanały social media w Polsce rozwinęły się 
znacznie bardziej niż inne oraz dlaczego sytuacja ta wygląda inaczej dla naszego kraju 
i innych państw na świecie? 

Przyczyny takiej sytuacji są bardzo złożone, dlatego też nie uda się ich wszystkich omó-
wić w tym krótkim tekście, ale postaram się skupić na najważniejszych. 

Gdybyśmy chcieli narysować mapę aktywności użytkowników w serwisach społeczno-
ściowych na świecie oraz ranking popularności tych platform z podziałem na regiony 

świata, wyglądałaby ona jak bardzo skomplikowany schemat metra, nie przypominający 
w niczym znanego nam stołecznego metra z jego dwiema liniami. W Ameryce północnej 
i na starym kontynencie króluje Facebook, Twitter i Instagram, w Rosji V kontakte i Od-
noklasniki, a w Azji Qzone1. 

To, że w różnych częściach świata rozwinęły się i popularność zdobyły inne platformy 
społecznościowe ma związek w dużej mierze z czynnikami politycznymi i tym, że władze 
niektórych państw nie traktują „zachodnich” mediów, a zatem i social mediów, jako war-
tościowych i takich, na których używanie należy pozwolić swoim obywatelom. 

Wróćmy jednak do Polski. Użytkownicy social media w naszym kraju są bowiem jednymi 
z najbardziej aktywnie korzystających z platform społecznościowych w Europie. Jak to 
się zatem dzieje, że Twitter i LinkedIn nie zyskały sobie podobnej popularności co np. 
w USA? 

Po pierwsze spójrzmy na to jak i gdzie powstał Twitter? Było to w roku 2006 w USA. Jako 
aplikacja głównie smartfonowa, gdzie już wtedy 15% populacji posiadało smartphony 2 

(w Polsce na początku 2015 połowa z 26 mln posiadaczy komórek ma smartphony, ale 
Polska liczy sobie jedynie 38 mln ludności, a Stany Zjednoczone ponad 320 mln). Ta 
matematyczna wyliczanka ma tu ogromne znaczenie, bo social media, to jednak głów-
nie zasięg. Zatem liczba użytkowników już od początku przemawiała na korzyść rozwoju 

1 http://socialmedialondon.co.uk/changing-trends-world-map/
2 http://www.statista.com/statistics/183984/smartphone-penetration-rates-in-the-us-since-2006/
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tego typu platformy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który występuje m.in. w Stanach,  
a w Polsce w znacznie mniejszym stopniu, są celebryci. Nie chce przez to powiedzieć, że 
my nie mamy swoich celebrytów, ale ciężko się mierzyć z zasięgami, które może zbudo-
wać Justin Biebier posiadający prawie 70 mln obserwujących go osób. Twitter w Stanach 
dla gwiazd, podobnie jak Instagram, to codzienne narzędzie komunikacji. I to właśnie 
celebryci w dużej mierze przyciągnęli użytkowników do tych serwisów, pokazując im 
także swoimi nawykami, że korzystanie z social media zaczyna się rano i prawie nigdy 
nie kończy. 

W Polsce z Twittera korzysta ponad 3,4 mln osób, tymczasem w Stanach Zjednoczonych 
jest to ¼ internautów3. 

Jednym z poważnych mitów o Twitterze w Polsce jest to, że jest to kanał social media, 
na którym przebywają jedynie dziennikarze, politycy i celebryci. Nie jest to prawdą – 
kont influecerskich jest może kilkaset, pozostałe, to regularni użytkownicy. I tu znów 
wracamy do zasięgu, jaki budują amerykańskie gwiazdy, sportowcy, politycy. Rozwój 
tego narzędzia w Stanach Zjednoczonych i jego bardzo powolny wzrost w Polsce ma  
z tym duży związek. Dokładając do tego znacznie mniejszą bazę internautów i znacznie 
mniejszą liczbę smartfonów w naszym kraju, mamy już prawie gotową odpowiedź, na 
pytanie, czemu Twitter nie rozkręcił się w Polsce, tak jak w Stanach. Jest jeszcze jed-
nak jeden bardzo ważny czynnik – powoduje on, że np. w Wielkiej Brytanii Twitter jest 
bardzo popularny. Czynnikiem tym jest język. Głównym językiem, którym posługują się 
użytkownicy, twittując jest język angielski. Znacznie łatwiej zatem użytkownikom z UK 
wchodzić w interakcję z jego ulubionymi celebrytami ze Stanów i markami, niż użytkow-
nikom gorzej znającym, czy nie posługującym się na co dzień językiem angielskim. Spra-
wa może wydawać się błaha, ale taka nie jest. To, że posługujemy się i komunikujemy  
w innym języku znacznie ogranicza nam zasięg dotarcia naszych treści, a co za tym idzie 
budowanie bazy użytkowników i rozwój narzędzia komunikacji. Tu warto jeszcze dodać, 
że wypadkową tych wszystkich czynników jest moim zdaniem także kwestia tego jak 
marki w Stanach Zjednoczonych wykorzystały potencjał Twittera. Właśnie dzięki temu, 
że mają tam zasięg i że komunikują się w języku angielskim. Można by się też przy tej 
okazji pokusić o stwierdzenie, że w Polsce obecność, czy raczej nieobecność, marek na 
Twitterze jest też mocno podyktowana naszą skłonnością do hejtowania, która mocno 
wpływa na lęk marketerów przed zainwestowaniem w komunikację na Twitterze. I moim 
zdaniem słusznie, ale to nie jest tekst o tym, dlaczego marki na polskim Twitterze nigdy 
nie będą w stanie prowadzić brand wars. O tym może innym razem.

Podsumowując zatem kwestie związane z Twitterem widać wyraźnie, że czynniki demo-
graficzno-społeczne-gospodarcze, są głównie odpowiedzialne za fakt, że Twitter nie roz-
winął się w Polsce w takim stopniu jak w USA. Złośliwie można dodać, że wpływ na to ma 

też fakt, że nie oglądamy tyle tv, twittując na ten temat z kanapy co Amerykanie, ale to 
nie prawda. Najmłodsza grupa bardzo dużo ćwierka o serialach i filmach, które ogląda. 
W Polsce jednak, która przez ostatnie dwa-trzy lata mocno rośnie w siłę pod względem 
liczby sprzedawanych i używanych smartfonów (kupując dziś telefon, w żadnej prawie 
z sieci nie dostaniemy już przysłowiowego telefonu z klapką), Twitter ma dodatkowy 
problem, a jest nim Instagram.

Instagram rozwija się bardzo dynamicznie. Już teraz korzysta z niego 3 miliony osób  
(a w ciągu poprzedniego roku liczba użytkowników podwoiła się). Większość z tych  
3 millionów stanowią kobiety, oraz osoby powyżej 18 roku życia4. Jak widać zatem z ja-
kichś powodów Twitter osiągnął pewien poziom rozwoju w Polsce i na nim się ustabili-
zował, a Instagram zdecydowanie przyspieszył w ciągu poprzedniego roku.

Jak się okazuje komunikacja marek na Instagramie jest też znacznie bardziej angażująca 
niż ta na Twitterze5. Dlaczego tak się dzieje? Ma to związek z częściowo już omówionymi 
kwestiami wzrostu liczby posiadanych smartfonów w Polsce, ale też chodzi o konkretny 
moment tego przyrostu. Był to moment, w którym Twitter był już w miarę rozwiniętą 
platformą, a Instagram właśnie został kupiony przez Facebooka. I wtedy zaczęły się 
pewne procesy integracyjne, faworyzowanie treści pomiędzy tymi serwisami i zmiany  
w samym Instagramie, które niedawno doprowadziły do tego, że pojawiły się tam re-
klamy. To co, moim zdaniem, ostatecznie  zdecydowało o tym, że Instagram znacznie 
lepiej się przyjmuje w Polsce niż Twitter, jest jednak to, że jest to serwis oparty o zdjęcia,  
a użytkownicy w ten sposób chcą teraz relacjonować swoje życie. Nawet #, które prze-
cież wprowadził Twitter na Instagramie zyskały nowe życie. 

Podsumowując, można by powiedzieć, że Twitter miał po prostu pecha, a Instagram 
szczęście, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. To, że pewne platformy 
społecznościowe przyjęły się w Polsce bardziej niż inne jest wypadkową wielu czynni-
ków gospodarczych, społecznych, a także kulturowych. Może zatem należy przyjąć fakt, 
że świat social media wygląda inaczej w różnych miejscach na świecie i skupić się na 
tym, co w mediach społecznościowych jest najważniejsze, czyli na tym, jak być blisko 
użytkowników i jak budować prawdziwe społeczności, zamiast się w nich rozpychać łok-
ciami na siłę. Niezależnie bowiem od przyszłości konkretnych platform społecznościo-
wych użytkownicy i tak pokażą sami, dlaczego chcą lub nie chcą używać danego kanału 
komunikacji. 

4 http://napoleoncat.com/blog/demografia-uzytkownikow-instagrama-w-polsce/
5 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marki-na-instagramie-angazuja-uzytkownikow-50-razy-bardziej-niz-na-twitterze3 http://www.adweek.com/socialtimes/twitter-user-demographics/504341
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Periscope – teraz każdy 
może mieć swoją telewizję

Wkraczająca w niemal każdą sferę naszego życia technologia wciąż stwarza 
nowe możliwości ekspresji. Liczba wykorzystujących ją osób rośnie bardzo 
szybko: w Polsce smartfony posiada już ponad 60% ludzi, a 10 milionów 
korzysta za pomocą takich urządzeń z serwisów społecznościowych. 
Towarzyszący zmianom społecznym trend w rozwoju tych mediów to wyraźne 
przejście od słów, przez obrazki, do dominujących obecnie materiałów wideo. 

Jednym z efektów zachodzących zmian jest szybko rosnąca popularność live streamingu. 
Stajemy się coraz większymi entuzjastami komunikacji instant - nie chcemy już pozostawać 
biernymi widzami, ale kreować, produkować i pokazywać innym własne materiały, tworzyć 
autorskie opowieści, dzielić się swoim życiem, relacjonować na gorąco to, co dzieje się tu 
i teraz. Chcemy być również zaangażowanymi obserwatorami i komentować wydarzenia re-
lacjonowane przez innych, a nawet wpływać na ich przebieg dzięki zamieszczanym komen-
tarzom.

Wprowadzona na rynek w marcu 2015 roku aplikacja mobilna o charakterze społecznościo-
wym Periscope z powodzeniem spełnia te wymogi. To proste w obsłudze narzędzie skutecz-
nie skraca dystans między nadawcą a odbiorcą – każdy użytkownik platformy może mieć 

Daniel Biegaj

Business Development Director w Fenomem

Od 7 lat zawodowo związany z komunikacją marketingową. Swoje doświadczenie zdoby-
wał w polskich i zagranicznych markach tj. Polkomtel, Levi’s, 5.10.15. i Netia. Odpowiadał 
za komunikacje online i performance marketing dla 5.10.15. i Netii. Aktualnie Business 
Development Director w Fenomem - agencji, która wspiera marki w rozwoju ich strategii 
komunikacji nie tylko w mediach społecznościowych. Prywatnie zapalony motocyklista  
i szczęśliwy tata.

własną telewizję, może być twórcą materiału wideo i jego nadawcą, ale także uczestnikiem 
i komentatorem wydarzeń relacjonowanych przez innych. Każdy ma możliwość zostania re-
porterem lub celebrytą. 

Dostępny w 25 językach i posiadający obecnie 10 milionów zarejestrowanych użytkowników 
Periscope wyprzedził swojego rywala, aplikację Meercat i już w kilka miesięcy po zaprojek-
towaniu został kupiony przez Twittera za 100 mln dolarów. Spójrzmy zatem, jak wygląda 
interface. Ikonka w lewym dolnym rogu (odbiornik telewizyjny) oznacza dostęp do własnych 
transmisji oraz treści promowanych przez platformę – w obu przypadkach są to materiały, 
które zostały przygotowane w ciągu ostatnich 24 godzin. Ikonka umieszczona obok umoż-
liwia dostęp do informacji na temat prowadzonych transmisji live, a kolejna - rozpoczęcie 
nadawania wideo. Ikonka w prawym dolnym rogu pozwala nam przejść do listy najpopular-
niejszych i najbardziej lubianych nadawców. Kiedy śledzimy wybrane wydarzenie, na ekra-
nie pojawiają się bieżące komentarze, a w prawym dolnym rogu znajduje się informacja na 
temat liczby osób, które właśnie oglądają transmisję. Liczbę polubień danego materiału 
widać w formie wzlatujących w górę kolorowych serduszek.

Średni czas materiałów przygotowanych przez użytkowników to aż 350 godzin dziennie. Nie-
doskonała jakość obrazu i dźwięku materiałów filmowanych za pomocą smartfona nie jest 
problemem, gdyż najważniejsza jest ich treść. Jest to treść ulotna - film żyje w sieci zaledwie 
24 godziny - nie mamy tu jednak do czynienia z ograniczeniami dotyczącymi jego długości, 
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jak w przypadku materiałów dostępnych na Snapchacie (których maksymalna długość wy-
nosi niewiele ponad 7 sekund). 

Kto wykorzystuje Periscope na co dzień? 

80% użytkowników to osoby w wieku 16-24 lat, przy czym 71% materiałów to materiały nada-
wane przez mężczyzn. Oprócz „zwykłych” użytkowników (relacjonujących najrozmaitsze tre-
ści, począwszy od pościgów policyjnych, których są przypadkowymi świadkami, po instrukcje 
dotyczące przygotowania szejka z awokado) korzystają z niego influencerzy, blogerzy oraz 
dziennikarze (u nas np. Jarosław Kuźniar), reporterzy oraz marki. 

Co mogą zrobić marki, żeby wykorzystać Periscope jak najlepiej? 

Po pierwsze: prezentować tu swoje produkty, ponieważ materiały wideo są bardziej atrakcyj-
ne niż zwykłe grafiki. Po drugie: dzielić się relacjami na żywo z dotyczących ich wydarzeń oraz 
najświeższymi informacjami na temat nowych produktów i ofert specjalnych. Platforma jest 

również pomocna w prowadzeniu interaktywnej obsługi klienta, a dzięki temu, że stwarza 
duże szanse na szybką i skuteczną reakcję, wykorzystywana do prowadzenia PR-u w sytu-
acjach kryzysowych.

Wśród tych, które wykorzystały ją z powodzeniem znalazła się m.in. bezpłatna wyszukiwarka 
lotów Skyscanner – relacje nadawane na żywo przez 21 influencerów/blogerów podróżni-
czych na 5 kontynentach wygenerowały w ciągu 24 godzin trwania akcji łącznie 16 000 serc 
od odbiorców. Turkish Airlines zdecydowały się na promocję połączeń transatlantyckich 
oraz swojego wizerunku, nadając livestream z lotu na trasie Stambuł-Nowy Jork oglądany 
z perspektywy załogi, który wygenerował 300 000 polubień i przyniósł przewoźnikowi ponad 
5 000 followersów. Producent likieru St Germain stworzył 6 materiałów promocyjnych swo-
jego sztandarowego produktu, które wygenerowały łacznie 55 000 lajków. Pomysłem Nestle 
na promocję lodów Nestle Drumstick były relacje nadawane pierwszego dnia lata z miejsc 
kojarzących się ze spędzaniem czasu wolnego, takich jak parki rozrywki, podwórka i plaże. 
Promowane na Twitterze przez wykorzystanie hashtaga #FIRSTDAYOFSUMMER wygenerowały 
aż 5000 obejrzeń.  

Co dalej  
w społecznościach?

Przyszłość mediów społecznościowych jest jednym z najgorętszych tematów  
2015 roku. Nie dziwi mnie to, w końcu właśnie mija 10 lat, odkąd Facebook wyszedł 
poza mury macierzystej uczelni, a na YouTube pojawił się pierwszy film – z zoo 
w San Diego. Ostatnie ruchy wokół społecznościówek, na przykład opuszczanie 
Facebooka na rzecz innych platform, tylko podgrzewają atmosferę.

Daril Kim

Managing Director, Cheil Poland
Daril posiada ponad 12-letnie doświadczenie w branży reklamowej. Pracował na  
poziomie globalnym z najlepszymi markami motoryzacyjnymi, elektronicznymi, FMCG  
i lotniczymi. Jako Dyrektor Zarządzający Cheil Poland Daril w ciągu trzech lat zbudował 
od podstaw agencję, która zdobyła nagrody w konkursie Cannes Lions. I nie przestaje 
walczyć o więcej.

Gdybym miał typować, co czeka nas w mediach społecznościowych na przestrzeni kolejnych 
lat, zwróciłbym uwagę na trzy sprawy:

1. Komunikacja stanie się bardziej osobista
Jak już kiedyś wspominałem, Facebook nie jest największą platformą społecznościową w Ko-
rei Południowej. Największym tego typu medium jest komunikator Kakao Talk. Koreańczycy 
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tworzą za pośrednictwem tej aplikacji mnóstwo grup zainteresowań, w których roz-
mawiają na określone tematy. Facebook jest raczej miejscem, w którym pokazujemy 
piękne (nie zawsze, ale przeważnie) momenty z życia, którymi chcemy się podzielić 
z innymi, niezależnie od tego, czy ich znamy, czy też nie. Prawdziwe konwersacje na-
tomiast, odbywają się w przestrzeniach zapewniających dużo większą prywatność, 
takich jak komunikatory. W relacjach społecznych nic nie jest tak ważne, jak odnie-
sienie do świata realnego i to właśnie dlatego social media ewoluują w kierunku ko-
munikacji bardziej osobistej i bezpośredniej 
niż kiedykolwiek.  

2. Będziemy kupować w social media

Nawet jeśli media społecznościowe wyrosły 
na sprytnym przedefiniowaniu idei „więzi” 
i „zaangażowania”, myślę, że to już najwyż-
sza pora, żeby zaczęły zarabiać na rozwią-
zaniach zakupowych, opartych na pozyska-
nych dotąd użytkownikach. Niektóre kanały 
społecznościowe już testują nowe funkcje, 
umożliwiające zakupy, a z dnia na dzień 
z pewnością będzie ich coraz więcej. Ozna-
cza to, że wszystkie marki powinny pamiętać 
o jednym: jeśli coś jest w mediach społecz-
nościowych, to można to kupić. 

Największy luksusowy dom handlowy w Ko-
rei zamknął niedawno swoją stronę inter-
netową i uruchomił platformę kontentową, 
jako swój główny kanał komunikacyjny w cyfrowym świecie. Zamiast zwyczajowej 
wycieczki: Strona główna > Kategoria > Marka > Produkty > Szczegóły produktu > 
Dodaj do koszyka, marka ta serwuje swoim klientom setki lifestylowych artykułów, 
prezentujących wiele marek, produktów i historii jednocześnie. Brand zrezygnował 
z showroomu, ale w zamian udostępnił platformę zawierającą treści przykuwające 

uwagę klientów i łatwe do podawania dalej. Był to bardzo odważny krok jak na tak 
dużą markę, ale jestem przekonany, że będziemy ich obserwować coraz więcej.  

3. Digital journalism urośnie w siłę

Jest mnóstwo treści w social media, ale niewiele z nich wartych jest czytania, oglą-
dania, słuchania, a co za tym idzie - również i podążania za nimi. Pierwszą ge-
nerację „cyfrowego dziennikarstwa” mogliśmy obserwować, kiedy sukces odnosiły 

Huffington Post, Mashable, czy Fast Compa-
ny – media, które dostarczały dobrych jako-
ściowo treści, do których ludzie po prostu 
chcieli mieć dostęp. Teraz to samo robią 
marki. Chodzi nie tylko o „szczęśliwe” filmy 
wypuszczane przez Coca-Colę (np. Video 1,  
Video 2,  Video 3), czy ekstremalne wyda-
rzenia Red Bulla (np. niedawny Red Bull 
Trans-Siberian Extreme). Dużo więcej firm 
decyduje się na założenie swoich własnych 
platform, na kształt blogów z wysokiej jako-
ści treściami (a nie produktowymi broszu-
rami!). W USA „cyfrowe dziennikarstwo” jest 
już bardzo popularne, coraz więcej spotyka 
się go również w Korei Południowej, coraz 
częściej widzę też nazwy stanowisk zaczy-
nających się od “digital journalism” albo 
“brand journalism”. Myślę, że nastał czas na 
zredefiniowanie strategii PRowych i social 
PRowych firm oraz kanałów, którymi marki 
chcę dostarczać treści konsumentom.

Mam pełną świadomość, że te trzy punkty nie są zupełnie nowe, a wręcz wszystkie 
są już po części z nami. Niemniej jestem przekonany, że to właśnie te trzy trendy 
szczególnie wpłyną na społecznościowy krajobraz w nadchodzących latach. 

Jest mnóstwo treści w social media,  
ale niewiele z nich wartych jest 

czytania, oglądania, słuchania, a co za 
tym idzie - również i podążania za nimi. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlA9tXYxD8g
https://www.youtube.com/watch?v=M0D3jKLz6sA
https://www.youtube.com/watch?v=H2gvKrfZTAU
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Czat o Social Media
Małgorzata Adamczyk, Senior Strategy Planner i Kuba Sagan, Associate 
Creative Director z agencji 180heartbeats + JUNG v. MATT postanowili przez 
chwilę posprzeczać się na temat przeszłości i przyszłości Social Mediów.  
Choć oficjalnie jest to po prostu dyskusja dwojga ludzi z różnymi poglądami.

Czy Social Media na przestrzeni lat 2010-15 bardzo się zmieniły?  
 
Gosia Adamczyk: To zależy. Bo jak patrzę na swój wall teraz i pięć lat temu, to myślę, 
że zmieniło się wszystko. Ale czasem z zaświatów przychodzi mail, że na Naszej Klasie 
Pan Gąbka przysłała mi obrazkowy tort na urodziny, a koleżanka z podstawówki zaprasza 
mnie do gry “Ocean Skarbów”. I wtedy myślę, że dla niektórych wszystko jest tak samo. Na 
pewno 6-7 lat temu jako pracownica agencji ATL (niezależnie, od tego, co o sobie pisała 
na stronie) zupełnie nie interesowała mnie marketerska perspektywa na social media 
i miałam naiwne przekonanie, że to takie spontaniczne i niewinne przyjaźnić się w sieci.

Kuba Sagan: No właśnie, niewinność. Mam wrażenie, że wejście marek, mediów, dużych 
korporacji odebrało tę wartość social mediom na przestrzeni tych 5-ciu lat. Kiedyś cho-
dziło przecież o kontakt ze znajomymi. Potem jak szaleni lajkowaliśmy wszystkie znane 
i lubiane marki i wydawało się to takie świeże - nagle marki, gazety, celebryci pokazywali 
ludzką twarz. Szybko jednak w/w postanowili tę bazę fanów wykorzystać. Co oczywiście 
samo w sobie nie jest złe, bo przecież mogliśmy tworzyć komunikaty spersonalizowane, 
zachęcające do interakcji, wpisujące się w ekosystem social mediów. Jednak w przewa-
żającej większości tę szansę zaprzepaściliśmy. Teraz konsumenci patrzą 3 razy zanim 
coś polubią, „sfollowują” itp. Są nieufni. Dlatego nasza praca staje się poniekąd z roku 
na rok coraz trudniejsza. Zresztą: na nasze własne życzenie.

GA: Kuba, mówisz jakby wcześniej złe reklamy były skuteczne. Otóż nie były. Nie wiem 
nawet, czy ten śmietnik, jaki zrobiliśmy w SM można nazywać działaniami marketingo-
wymi. To jak wywieszanie na dziko obleśnych płacht reklamowych bez pozwolenia. Jako 
marketerzy wolimy nie traktować tego jako wytwór naszej branży, więc nie traktujmy tak 
nieprzemyślanych, przypadkowych, często głupich działań marek w Social Mediach, któ-
re są bo ktoś w firmie robi je w gratisie jako referencje. SM i styl działania tam szybko się 
zmieniają. Niektóre marki potrafią odpowiedzieć na zmiany, próbują się ze Snapchatem. 
Inne zaczynają właśnie rok 2012 i strategię Social Media akceptują po prezentacji, w któ-
rej idea ATL rozpisana jest na 50 slajdów, a ostatni, 51. slajd, zatytułowany jest “360” 
i wśród opcji pojawia się “Social Media”. A co to będzie, to się przecież domyśli w trakcie. 

Jest 2015. Kolejny z rzędu rok mobile. Rok Snapchata. Rok blogerów.  
Co teraz się zmienia?

KS: Najbardziej lubię tę część z blogerami. Bo to naprawdę fascynujące. Z jednej strony 
mój partner kreatywny mawia, że “nie ufam ludziom, którym jak odłączy się internet, to 
nie istnieją”. Z drugiej jeśli blogerzy zaczynają wchodzić do programów telewizyjnych, 
to powinniśmy na bok odstawić uprzedzenia (i pewnie też szczyptę zawiści) i zacząć 
rozumieć to, że Rezigiusz ma w Polsce więcej fanów niż Doda. Powinniśmy nauczyć się 
z nimi współpracować, zrozumieć ich. Tym bardziej, że na kilku internalach słyszałem 
już pomysły w stylu “weźmy blogera X i niech coś nakręci”. Na pytanie “Co ma nakręcić?” 
zwykle słyszałem “No coś wymyśli!”. Blogerzy to takie żywe medium. I tak jak nie idziemy 

Małgorzata Adamczyk / Kuba Sagan



31

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

do TVP z prośbą „Ej, zróbcie nam reklamę piwa, tu macie brief, wartości marki… no na 
jutro skrypcik”, tak do blogerów też powinniśmy chodzić z pomysłem. A żeby to zrobić, 
trzeba ich zrozumieć. 

GA: Kuba, choć jesteśmy młodzi, to tak naprawdę jesteśmy starzy. Zaczynaliśmy swoją 
pracę w branży całkiem niedawno, ale na dzisiejsze realia jesteśmy zepsuci długimi 
timingami, procesami akceptacji, oczekiwaniem poczucia kontroli. Tak samo mają nasi 
Klienci. Mamy płacić za coś, co zniknie po 24 godzinach?!

KS: Mam Snapchata, więc czuję się młodo :D

GA: Ale pewnie archiwizujesz kontent, bo przecież szkoda jak coś zniknie za 24 godziny...

A gdybyśmy za pomocą jakiejś magicznej różdżki znaleźli się nagle  
w 2020 roku i odpalili komputer. Albo iPhone’a 8S. Co zobaczymy  
w Social Mediach?

GA: Ja tam nie wiem. Czegokolwiek nie powiemy, to za 5 lat będzie brzmiało jak rozprawka 9-latka 
pt. „Świat za sto lat”. Kuba, wypowiedz się, kreatywnym lepiej idzie stawianie horoskopów.

KS: Wenus wejdzie w układ z Merkurym. To oznacza bogactwo, szczęście i kilka wygra-
nych przetargów. A jeśli chodzi o social media, to chciałbym by było w nich więcej  
dobrego branded contentu.

GA: A ja bym chciała, żeby na świecie nie było wojen. 

Social: wierny przyjaciel 
employer brandingu

Jeszcze 5 lat temu, gdy padało hasło związane z budowaniem marki 
pracodawcy, większość pukała się lekceważąco w głowę. Rynek pracodawców 
de facto decydował o wszystkim. Podobnie było kilka lat wcześniej z social 
media… Jednak dzisiaj social media marketing jest dla employer brandingu  
jak starszy brat, bez którego nie można żyć. Ale czy tak będzie w przyszłości?

Za 10 lat w Polsce w gronie pracowników będą dominowali przedstawiciele pokolenia Y 
i Z, czyli osoby urodzone po 1980 roku, które komunizm mogą kojarzyć jedynie z nieco 
nudnymi lekcjami historii i wspomnieniami rodziców, względnie produkcjami filmowymi 
autorstwa chociażby Stanisława Barei. Dziś, coraz silniej widoczni na rynku pracowników 
przedstawiciele tych generacji dokonują cichej rewolucji, coraz bardziej odbijającej się 
nie tylko na działach HR, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczeni życia w świecie 
mówiącym językiem korzyści, dbającym o własne ja, swój rozwój – zawodowy i pozazawo-
dowy – patrzą na pracę zdecydowanie inaczej niż X, czy pokolenie millenialsów. Owszem, 

Adam Piwek

Head of Public Relations w agencji marketingu zintegrowanego, Mind Progress Group. 
Trener biznesu, wykładowca akademicki i niezależny konsultant z zakresu zarządzania  
i komunikacji. Pasjonat efektywnego employer brandingu i skutecznej społecznej  
odpowiedzialności biznesu (CSR).
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praca jest ważna, bo zapewnia stabilizację. Jednak nie jest zawsze i wyłącznie wartością 
nadrzędną. Liczy się przecież to, aby przeżyć życie, a nie zamykać się w wąskich stereoty-
pach postrzegania swojej pracy. Oczywiście generalizacja na temat tych pokoleń, dla któ-
rych świat social media, jest tak powszednia jak konieczność zjedzenia śniadania, nie jest 
wcale łatwa. Bo chociaż Y i Z nie boją się pracy, patrzą na pracodawcę innymi kategoriami. 
Myślą o rozwoju, możliwościach godzenia pracy ze swoimi pasjami, czy chęcią aktywnego 
przeżycia swoich najlepszych lat. Na rozwój patrzą też w różnych perspektywach – krót-
ko- i długoterminowej, dzięki czemu są w sta-
nie „przemęczyć” się kilka lat w pracy, która nie 
daje im satysfakcji, kosztem zdobycia niezbęd-
nego doświadczenia, know-how, czy prestiżu.

Świat kompetencji

Social media są nieodłącznym przyjacielem 
employer brandingu. Nie tylko dlatego, że czę-
sto te dwie gałęzie związane ze współczesnym 
zarządzaniem i komunikacją, odpowiadają wza-
jemnie na swoje potrzeby. Mamy dedykowane 
media społecznościowe wspierające rozwój za-
wodowy jak LinkedIn, czy polskie GoldenLine. 
Są także narzędzia socialowe, które wspierają 
marki w lepszym rozpoznaniu kandydatów, ich 
potrzeb i oczekiwań. W kontekście employer 
brandingowym dzisiaj najszybciej rozwija się 
LinkedIn, który ewoluuje z modelu miejsca do 
poszukiwania pracy do sieci specjalistów i eks-
pertów. To właśnie tam w coraz większym stop-
niu będzie się przenosić aktywność employer 
brandingowa. Z resztą już dzisiaj LinkedIn dzię-
ki wyspecjalizowanym płatnym pakietom pomaga rekruterom, szukającym pracy, sprze-
dawcom, czy specjalistom, chcącym wspierać rozwój swojej marki osobistej. To właśnie 
kompetencje są jednym ze słów kluczy, które towarzyszą ewolucji employer brandingu 
i social media. Jeszcze 5 lat temu siła „papierowych” rekomendacji była ogromna, dzisiaj 
dzięki referencjom na GoldenLine, czy potwierdzaniu umiejętności na LinkedInie, te prze-
stają mieć tak ogromne znaczenie. Dzisiaj potwierdzeniem kompetencji są ludzie, z któ-
rymi współpracowaliśmy. Stąd nie powinny nas dziwić pytania od rekruterów dotyczące 
kompetencji naszego znajomego, czy byłego współpracownika, które dotrą do nas za po-
mocą różnych kanałów informacyjnych.

Wyzwania możliwości

Niezwykle niedocenianym obszarem social mediowym w kontekście budowania marki 
pracodawcy są dzisiaj wszelkiego rodzaju fora internetowe. Często wysoko pozycjonowa-
ne stanowią kopalnię wiedzy dotyczących warunków pracy i standardów, jakie posiada 
organizacja. Umiejętność odpowiedniej moderacji dyskusji właśnie na forach to dzisiaj 
jedno z krótkoterminowych socialowych wyzwań dla polskiego employer brandingu. Dru-

gim z całą pewnością jest właściwe wykorzy-
stywanie firmowych mediów własnych, w tym 
blogów i vlogów, które nie powinny wyglądać 
niczym tuba propagandowa, ale odzwierciedlać 
prawdziwy wymiar rzeczywistości w przedsię-
biorstwie. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki 
integrowaniu specjalistów z różnych dziedzin 
w firmie. Z całą pewnością rewolucja czeka też 
fan page kariery marek, które z mniejszym bądź 
większym sukcesem zjednują potencjalnie za-
interesowanym rozwojem kariery w danej fir-
mie. Z pewnością coraz bardziej widoczny trend 
life-stylujący przekaz nie tylko na Facebooku, 
ale także LinkedInie, wskazuje, że markę praco-
dawcy odbiorcy chcą odkrywać z różnych per-
spektyw. Coraz mniej Y i Z interesują „prężnie 
rozwijające się firmy”. Wolą wiedzieć, czy mogą 
liczyć na elastyczny czas pracy albo rozwijać 
swoje wolontariackie pasje. Ogromnym wy-
zwaniem dla employer brandingu są także we-
wnętrzne działania oparte o social media. To 
właśnie na nich najpierw powinny skupiać się 
marki przed rozległą komunikacją zewnętrzną. 

Sieciowanie pracowników, za pomocą dostępnych zamkniętych narzędzi, bądź wewnętrz-
nych social światów, z pewnością będzie zmieniać także rzeczywistość wielu działów HR, 
marketingu, PR, czy administracji. Social i employer branding idą dzisiaj w parze. Jeszcze 
kilka lat temu wszyscy patrzyli na nie z mniejszą, bądź większą rezerwą. Dzisiaj biznes 
otwiera przed nimi swoje drzwi, dostrzegając w nich wyzwanie, którego nie można prze-
gapić. 

Jeszcze 5 lat temu siła „papieowych” 
rekomendacji była ogromna, dzisiaj 
dzięki referencjom na GoldenLine, 

czy potwierdzaniu umiejętności 
na LinkedInie, te przestają mieć 
tak ogromne znaczenie. Dzisiaj 

potwierdzeniem kompetencji są ludzie, 
z którymi współpracowaliśmy.
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Każdemu inwestorowi 
(włącznie ze mną) wydaje 
się, że potrafi przewidzieć 
przyszłość O mediach społecznościowych i inwestowaniu  

w technologiczne startupy rozmawiamy z Marcinem 
Szelągiem - partnerem w funduszu Innovation Nest.

International Business Times poinformował niedawno, że najbogatszym muzykiem 
na świecie jest Bono. Zawdzięcza to posiadaniu 2,3% akcji Facebooka, które kupił 
w 2009 roku za 56 mln dolarów. Obecnie ten pakiet akcji jest warty pod 1 mld $. 
Myślisz, że te 6 lat temu ta inwestycja była obarczona dużym ryzykiem? Czy już 
wtedy można było powiedzieć, że Facebook będzie czymś tak potężnym?
Facebook owiany jest wieloma “miejskim legendami”. Swoją sławę zawdzięcza nie tylko 
szybko rosnącej platformie ale też Hollywood, który przedstawił historię jego powstania 
w filmie The Social Network. Myślę, że w ogólnym obiegu funkcjonują fakty pomieszane 
z mitami i tak naprawdę nikt poza niewielkim gronem osób nie wie, jak było naprawdę. 
To tak dla kontekstu.

Inwestycja Bono miała miejsce w 2009 roku. W tym roku Facebook miał około 300 mi-
lionów użytkowników. Było to 5 lat po powstaniu samej platformy. Dynamika wzrostu 
Facebooka była imponująca. Wiralność produktu i organiczność wizyt mogła sugerować, 
że ta platforma ma zdecydowanie większy potencjał. Zasadniczą różnicą wprowadzoną 
przez Facebooka była tożsamość użytkowników. W tym czasie było wiele innych sieci spo-

Marcin Szeląg

Partner w funduszu Innovation Nest. Z branżą internetową związany od blisko 10 lat. 
Najpierw odpowiadając za produkty w Pixelate Venture (G+J) a teraz inwestując w firmy 
technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Główny obszar zainteresowań inwestycyj-
nych to rynek Software-as-a-Service (SaaS). Mentor, początkujący bloger.

łecznościowych, ale to Facebook postawił najmocniej na budowanie “Social Graph”. Jeśli 
przeskanujemy media z tamtego czasu, to wielu sceptyków głosiło szybki koniec Facebooka 
i przejście mody. Osobiście uważam, że liczby oraz “moc rażenia” Facebooka w 2009 roku 
dawały mocny sygnał, że relacja ryzyka do potencjalnego zwrotu jest na dobrym poziomie.

O ryzyku można by było mówić przy inwestycji Petera Thiela, kiedy Facebook był jeszcze sku-
piony na studentach. Przypomnę, Thiel objął 10,2%, inwestując w spółkę 500 000 dolarów.

Myślę, że nikt nie spodziewał się, że Facebook zajdzie tak daleko. Obok Google, Apple, 
Amazon to wiodąca firma internetowa, która nadal rośnie.

Słyszy się głosy, że obecnie, jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, mamy do 
czynienia z największą bańką spekulacyjną, gdzie wartość serwisu mierzy się 
nie tyle po jego wynikach finansowych, a liczbie użytkowników i zdolności do 
gromadzenia big data. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
To chyba duża generalizacja. Faktem jest to, że w 2015 roku świat nie jest już tylko “nie-
bieski”. Oprócz Facebooka mamy co raz więcej innych serwisów społecznościowych, które 
gromadzą setki milionów użytkowników. Wiele się teraz mówi o “bańkach” i antycypacji ich 
pęknięcia, jednak ja byłbym ostrożny do przykładania tej samej miary do całego rynku. 

Prawdą może być, że rynki prywatne i publiczne różnią się (nawet znacząco) w ocenie wartości 
niektórych podmiotów internetowych. Na rynkach prywatnych to fundusze określają wartość 
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poprzez podnoszenie co raz to wyższych rund finansowania. Większość wycen na rynkach 
prywatnych bazuje na potencjale wzrostu i przyszłej wartości. Zupełnie inaczej działa rynek 
finansowy po stronie publicznej. Inwestorzy giełdowi patrzą na “bottom line” i oceniają, jak 
dana spółka sobie radzi, oczywiście dając premię za potencjał przyszłych wzrostów.

Serwisy społecznościowe, mają z reguły bardzo podobny model biznesowy. Aby były war-
tościowe muszą być spełnione dwa warunki: a) duża liczba aktywnych (zaangażowanych 
użytkowników) b) model monetyzacji. W większości przypadków, serwisy społecznościowe 
monetyzowane są poprzez produkty reklamowe (Facebook). Aby takie serwisy były atrakcyj-
ne dla reklamodawców, muszą mieć odpowiednią skalę. Budowa skali kosztuje, a przychody 
pojawiają się później, dlatego wiele serwisów przez kilka pierwszych lat traci ogromne ilości 
pieniędzy. Zaczyna je odrabiać po przekroczeniu masy krytycznej użytkowników, kiedy stają 
się atrakcyjnym medium reklamowym.

Big Data to oczywiście ogromne aktywo, które może wpływać na wycenę, nawet mimo tego 
że nie ma modelu monetyzacji tych danych. Osobiście podchodziłbym ostrożnie do premio-
wania takich biznesów za samą umiejętność gromadzenia informacji.

Jeszcze nie tak dawno temu wszyscy startupowcy chcieli stworzyć 
drugiego Facebooka, ale ostatnio moda na społecznościowe startupy jakby 
przeminęła. Zgadzasz się z tą obserwacją? Co może być przyczyną? Czemu 
ten czar prysł?
Wraz ze wzrostem liczby użytkowników internetu, tworzenie nowych serwisów społeczno-
ściowych staje się i łatwiejsze i trudniejsze. Łatwość wiąże się głównie z kanałami dystrybu-
cji - więcej ludzi stale podłączonych do sieci. Trudność wynika z otoczenia konkurencyjnego. 
Myślę, że wielu founderów czuje respekt przed Facebookiem i nie próbuje atakować go 
wprost - to byłoby bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Mamy natomiast przykłady zu-
pełnie nowych platform, jak na choćby Snapchat.

Myślę, że jest jeszcze wiele niezagospodarowanych nisz na serwisy lub produkty społecz-
nościowe. Nie sądzę jednak, aby szybko pojawiło się coś tak dużego jak Facebook. Jestem 
za to przekonany, że będziemy co jakiś czas słyszeć o nowym produkcie społecznościowym, 
z którego korzystają dziesiątki milionów użytkowników na całym świecie.

Zainwestowałbyś dziś w społecznościowy startup?
Mimo doświadczenia, nie jest to obszar, który mnie interesuje. Moja strategia inwestycyjna 
oparta jest o trend związany z softwarem.

G+, MySpace, Nasza Klasa, Epuls, Grono.net... Dlaczego społecznościówki 
umierają? Myślisz, że to samo może czekać kiedyś Facebooka? Czy wyprą 
go „nowe social media” jak Snapchat czy Periscope?

To właśnie jest ta cecha Internetu, którą lubię najbardziej. Trudno powiedzieć że coś w In-
ternecie jest stałe. Ja często powtarzam, że to dopiero początek. Patrząc na rozwój Internetu 
przeszliśmy już przez kilka faz: 1) dial-up, sporadyczne korzystanie, szczątkowe usługi 2) 
broadband, co raz dłuższy czas spędzany w sieci, wybuch usług i produktów 3) “rok mobile”, 
a na poważnie to teraz doświadczamy zmianą, jako przyniósł internet mobilny. Nieustanny 
dostęp do usługi produktów. Bardzo łatwy i tani interface (telefony z Android, aplikacje). 
Miliardy użytkowników, potencjalnych klientów.

Snapchat czy Periscope to sam początek.. Za 20 lat duża część społeczeństwa to będą “digi-
tal/mobile natives”. Być może będą to osoby, które nie mają absolutnie potrzeby korzysta-
nia w swoim codziennym życiu z tradycyjnie rozumianego komputera. Ich jedynym urządze-
niem, łączącym ich z siecią jest telefon.

Facebook już dawno postawił na mobile. Widać to po strukturze jego przychodów ale też 
strategii akwizycyjnej. Nie jestem futurologiem, ale gdybym miał przewidzieć przyszłość, to 
powiedziałbym, że będziemy mieli do czynienia z reinkarnacją starych sprawdzonych modeli 
w nowym mobilnym wydaniu.

Kiedy wspominam Epuls [Marcin Szeląg był jednym z współtwórców tego projektu - przy-
pis Red.], to teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wiele rzeczy było pod naszymi 
palcami, ale byliśmy za mało otwarci na przyszłość. Dzisiaj inni zajęli to miejsce. Podobno 
polskie nastolatki intensywnie “snapchatują”.

Jakie trendy w serwisach społecznościowych wydają Ci się dziś 
najciekawsze?
To, co mnie fascynuje najbardziej w kontekście społecznościowym, to siła “tłumu”. Crowdso-
urcing, crowdfunding, crowdcuration i wiele innych. Myślę, że najciekawsze jest skrzyżowa-
nie społeczności z innymi modelami biznesowymi. Myślę, że wiele pomysłów, które upadły 
dekadę temu, dzisiaj jest gotowych na reaktywację.

Czy inwestorzy muszą umieć przewidywać przyszłość?
Każdemu inwestorowi (włącznie ze mną) wydaje się, że potrafi przewidzieć przyszłość - przy-
najmniej do jakiegoś stopnia. Jest to niezwykle trudne i chyba najlepszymi rezultatami jak 
do tej pory może pochwalić się Ray Kurzweil. Choć nie jest stricte inwestorem, to zgadywanie 
co nas czeka idzie mu zaskakująco dobrze.

Myślę, że każdy inwestor ma pewną własną wizję świata, jaki nas czeka. Ta wizja jest od-
zwierciedlona w tezie inwestycyjnej. Podejmując decyzje inwestycyjne, robi zakład na bazie 
swoich przekonań. Wystarczy popatrzyć na zwroty z funduszy, aby wyrobić sobie zdanie, 
którzy inwestorzy są dobrzy w przewidywaniu przyszłości. 
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Klucz do serca konsumenta 
tkwi w jego obsłudze

W mediach społecznościowych chodzi o relacje, które marki budują 
z zaangażowanymi konsumentami. Takie relacje można oprzeć na emocjach. 
Można je oprzeć na nagradzaniu użytkowników. Można je oprzeć na 
wielu innych kwestiach, ale nic nie jest tak dobrym fundamentem relacji 
z konsumentem jak obsługa klienta.

Myśląc o mediach społecznościowych mamy przed oczami przede wszystkim kotki. To zdję-
cia kotów stały się symbolem nowych mediów. Ironicznie mówi się o tym, że na tych wszyst-
kich Facebookach to ciągle oglądamy fotki kotów i głupie filmiki, także jest to taka fanaberia 
niczym hipisi. Za parę lat będzie to tylko sentymentalne wspomnienie. Nic bardziej mylne-
go. Marketing w mediach społecznościowych to taki sam marketing jak w tych tradycyjnych, 
poważnych mediach. Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu 
przy pomocy serwisów społecznościowych. Social media marketing umożliwia bezpośredni 
dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. 
To najkrótsza definicja, ale nie o nią tu chodzi. Najważniejsze jest, że social media marketing 
umożliwia – jako pierwszy – komunikację dwukierunkową pomiędzy marką, a konsumen-
tem. Dotychczas bowiem mieliśmy do czynienia z relację patriarchalną – marka przema-
wiała, a konsument słuchał. Teraz relacja bardziej się wyrównała – konsument również może 
mówić, a marki raczej starają się rozmawiać, a nie przemawiać. To media społecznościowe 
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umożliwiły jako pierwsze komunikację dwukierunkową pomiędzy konsumentami, a markami. 
Jasne, wcześniej też można było wysłać list do firmy albo zadzwonić pod jakiś numer podany 
na opakowaniu czy szyldzie biura. Jednak różnica pomiędzy tamtą sytuacją, a światem mediów 
społecznościowych jest mniej więcej taka jak w wyścigu pomiędzy rowerem, a bolidem For-
muły 1. Obie maszyny niby jadą, niby nawet w tym samym kierunku, ale to jednak nie to samo. 
Zmiana jakościowa jest widoczna i tę zmianę trzeba przekuć w korzyść dla naszej marki.

Jaka powinna być taka dobra obsługa?

Medium jest przekazem. Każdej marce zależy na jak najlepszym wizerunku. To truizm. Mar-
ki dbają o monitoring internetu, o swoje profile w mediach społecznościowych, reklamy 
telewizyjne, plakaty czy wygląd swoich sklepów. Wykorzystują wszystkie media, aby popra-
wić swój wizerunek. Często jednak zapominają o tym najważniejszym – o konsumencie. To 
konsument stoi na końcu drogi zakupowej. To on czeka na produkt czy usługę. To on jest 
przecież medium, bo dziś każdy z nas jest medium. Konsument jest przekazem, a więc naj-
ważniejsze jest, aby ten konsument był dobrym wizerunkiem marki. Da się to osiągnąć tylko 
w jednej sposób – poprzez podniesienie jakości obsługi klienta. 

Ostatnio zapytano mnie, o której i w jakim dniu najlepiej napisać post na fan page’u pew-
nego sklepu, aby im dołożyć. Godzina i dzień nie mają wielkiego znaczenia. Podobnie jak na-
pisanie postu. Najważniejsze jest bowiem załatwienie sprawy. Jeśli jesteśmy klientem i po-
trzebujemy wsparcia to nie powinniśmy chcieć atakować marki, lecz współpracować z nią. 
Social media dają wiele możliwości kontaktu z marką, wśród których są np. publiczne lub 
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niepubliczne wiadomości. Czasem skuteczniejsze mogą być jedne, czasem drugie, ale istotą 
działania jest to, aby pamiętać o tym, że najważniejsze jest załatwienie sprawy. Dokładnie 
takie samo myślenie powinno przyświecać marce. Kanał obsługi klienta ma mniejsze zna-
czenie. Marka ma być tam, gdzie klient  i ma być dla niego taka, jak jest dobry znajomy:

Dostępna – na stronie www, na infolinii, na Facebooku – we wszystkich miejscach, w których 
są klienci. Ważne aby klient wiedział, że w każdym miejscu może zadać pytanie i uzyska na 
nie odpowiedź w tym samym miejscu. Nie oznacza to, że pracownicy muszą dyżurować 24/7. 
Ważne, aby wykorzystywać odpowiednie narzędzia (np. alerty w systemach monitorujących 
internet czy social media) i być dostępnym non stop, ale nie znaczy to, że w każdej sekun-
dzie musimy serwować rozwiązania problemów klientom. 

Pomocna – marka w social mediach musi być po pierwsze dostępna, ale także pomocna 
i wspierająca swoich klientów. Oznacza to, że nasi odbiorcy powinni mieć stałe przekonanie, 
że jeśli pojawi się u nich problem to marka im pomoże. Nie znaczy to, że wszyscy pracownicy 
marki muszą znać się na wszystkich tematach związanych z produktami i znać odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Kluczem jest tu komunikacja – wewnątrz firmy, aby przepływ informacji po-
między osobami kontaktującymi się z klientami, a działami technicznymi był efektywny. Rów-
nie ważna jest też komunikacja na zewnątrz, do klientów. Tu należy pamiętać, że nie zawsze 
musimy oferować im od razu gotowe rozwiązania problemu. Czasem wystarczy ich najpierw 
zrozumieć, napisać, że zajmujemy się sprawą i potem informować o postępach w procesie.

Budząca zaufanie – w obsłudze klienta chodzi bowiem o zaufanie. Marka wchodzi z klientem 
w związek, a wiadomo że każdą relację należy budować na zaufaniu. Marka, której ufamy to 
taka, której produkty są dobrej jakości, jej obsługa jest dostępna i pomocna. Takiej marce 
jesteśmy skłonni więcej wybaczyć. Każda marka bowiem popełnia błędy. Kluczowe jest, aby 
wytworzyć z klientami taki kapitał zaufania, aby był w stanie sprawić, że w przypadku popeł-
niania błędu klienci nie odejdą do konkurencji, lecz wybaczą. 

Uśmiechnięta – z pewnością łatwiej jest wybaczyć osobie miłej i uśmiechniętej. Nasza mar-
ka również musi taka być. W mediach społecznościowych luz w komunikacji jest bardzo 
istotnym elementem, gdyż użytkownicy są przyzwyczajeni do komunikacji bezpośredniej, 
takiej jak między dobrymi znajomymi. Marka również musi się komunikować w ten sposób. 
Uśmiech czy żart potrafi bowiem pomóc nawet w sytuacjach kryzysowych, gdy jeden z użyt-
kowników narzeka na nasze produkty i musimy zagrać na przeczekania warto pomyśleć nad 
trafionym żartem na temat jego wpisu. Dzięki zastosowaniu udanego dowcipu społeczność 
może stanąć po naszej stronie, a wtedy dużo łatwiej będzie nam ugasić pożar.

Czy każda marka jest dziś obecna w social mediach? Tak. Nawet jeśli nie masz tam oficjal-
nego profilu to i tak użytkownicy rozmawiają o Twoich produktach – na forach czy innych 

fan page’ach. Kluczowym elementem w obsłudze klienta jest więc odnajdywanie miejsc, 
w których trwa dyskusja o marce i angażowanie się w tych obszarach internetu. Narzę-
dziem client service’u będzie więc w pierwszej kolejności dobry system monitoringu in-
ternetu. Najlepiej gromadzić dane z kilku systemów dostępnych na rynku, aby nic nam nie 
umknęło. Oczywiście poza narzędziami potrzebujemy też ludzi, którzy dokonają analizy jako-
ściowej monitoringu. Warto również połączyć system monitoringu z systemem zarządzania 
klientami (CRM) albo na początku chociaż starać się gromadzić to, co piszą o nas użytkownicy 
internetu. Dzięki temu uda się nam uniknąć wpadek takich, jak choćby wysyłka newslettera 
z ofertą zniżki na produkt, który dany klient właśnie zareklamował. Możemy natomiast wysłać 
wtedy użytkownikowi spersonalizowany newsletter z informacją, że pamiętamy o jego spra-
wie, a przy okazji oferujemy mu taką i taką zniżkę na coś innego. Użytkownik, który otrzyma 
spersonalizowaną ofertę na pewno zwróci na nią większą uwagę niż na standardowy mail. 
A nas to nie będzie dużo kosztować, także warto zwrócić uwagę na taki szczegół. To detale 
decydują o sukcesie. Dziś wszystkie duże marki o tym wiedzą. Największy polski bank, PKO 
BP, obsługuje klientów na wielu różnych polach – w oddziałach, za pomocą infolinii, ale także 
w mediach społecznościowych. W Banku strategia obsługi klienta oparta jest na „kliento-
centryczności”, co znakomicie obrazuje obsługa w mediach społecznościowych. Poza stan-
dardowym elementami takimi jak fan page Bank uruchomił również specjalną aplikację, za 
pomocą której użytkownik Facebooka może zgłosić reklamację, która trafia bezpośrednio do 
biura obsługi klienta. Dzięki temu rozwiązaniu znacząco udało się przyspieszyć czas załatwia-
nia spraw klienckich. To jest właśnie odpowiednie podejście do mediów społecznościowych 
– najbardziej nie liczą się lajki czy share’y, ale zadowoleni klienci. 

Magdalena Lejman 

Kierownik Zespołu, Departament Komunikacji Korporacyjnej, PKO Bank Polski

Komentarz

Monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych to dość oczywisty element strategii 
komunikacji – istotne jest to, co się z wynikami monitoringu dalej dzieje. Wiele pracy wło-
żyliśmy w to, aby każdy wpis pochodzący od aktualnego lub potencjalnego klienta został 
przeanalizowany wspólnie osobami odpowiedzialnymi za dany produkt, usługę lub po 
prostu proces w naszym banku. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu i współpracy 
różnych obszarów jesteśmy w stanie nie tylko wyciągać wnioski dotyczące postrzegania 
nas przez internautów, ale przede wszystkim ulepszać nasz poziom obsługi klientów. Trak-
tujemy zgłoszenia z mediów społecznościowych na równi z tymi wpływającymi do pra-
cowników Contact Center czy oddziałów w bardziej oficjalny sposób. Również dla klientów 
coraz bardziej oczywiste staje się to, że ekspert banku kontaktuje się z nimi na Twitterze, 
Facebooku czy Wykopie i proponuje rozwiązanie ich problemu. 
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Własne platformy  
contentowe, czyli  
jak marki stają się  
wydawcami

Dynamiczny rozwój środowiska digital i swobodny dostęp do coraz większej ilości informa-
cji wpływają na zmiany w sposobie komunikacji z konsumentem. Ilość tworzonych treści, 
które docierają do konsumentów jest obecnie tak duża, że stali się oni bardzo wymagający, 
a dzięki internetowi mogą teraz świadomie wybierać tylko takie, które ich realnie intere-
sują. Marki powoli rezygnują z działań planowanych „od kampanii do kampanii” na rzecz 
długofalowych strategii opartych o dobrej jakości content potrafiący zaangażować konsu-
menta. Content marketing stał się jednym z najważniejszych trendów, a raczej standardów 
komunikacji marketingowej. Marki stają się wydawcami, a coraz więcej z nich decyduje się 
na tworzenie własnych platform dystrybucji contentu. Czym są wspomniane platformy? Jak 
zmieniła się rola social mediów i czym stają się one w tym momencie?

Gdy pięć lat temu rozpoczynał się boom na social media, obecność marek w tym obsza-
rze budowana była w oparciu o odrębne strategie dedykowane poszczególnym kanałom 
social mediowym. Przez długi czas tworzono je dość niezależnie od całościowych strategii 
komunikacji marek, chociażby dlatego, że te nie były jeszcze dostosowane do tak szybko 
zmieniających się realiów mediowych. W tym okresie na rynku pojawiło się wiele wyspecja-
lizowanych w tym zakresie agencji tworzących, zwykle badzo prosty content przeznaczony 

Maciej Kaliciński

CEO, Kalicińscy.com

stricte pod media społecznościowe. Z biegiem czasu, wraz ze zmianami samych platform 
społecznościowych (ograniczanie spamu, podnoszenie jakości treści), efektywność takich 
działań zaczęła spadać. Konsument przytłoczony zbyt dużą ilością treści  także zaczął wyma-
gać jej wyższej jakości, tym samym dając do zrozumienia, że stawia ją na pierwszym miejscu. 
Odpowiedzią marek na to zapotrzebowanie stała się idea „content first” polegająca na two-
rzeniu zintegrowanych kampanii w oparciu o content.  Obecność marek w mediach społecz-
nościowych stała się w końcu częścią strategii 360, co stworzyło zapotrzebowanie wyjścia 
poza ramy standardowej komunikacji „postami angażującymi” i dystrybucji contentu jedy-
nie pierwszoplanowymi, oczywistymi kanałami. Coraz więcej marek zaczęło konstruować 
bardziej zaawansowane strategie opierające się na własnych platformach contentowych. 
Z czasem to one zaczęły z powrotem grać pierwszoplanową rolę w ich działaniach digital, 
a social media stały się dla nich kanałem promocji: pozyskiwania ruchu, czytelnictwa czy 
obejrzeń filmów. 

Poprzez tworzenie własnych platform contentowych, do których można zaliczyć blogi fir-
mowe lub o tematyce powiązanej z marką, własne portale tematyczne, własne kanały na 
YouTube, dedykowane aplikacje mobilne, programy telewizyjne, gry czy rozbudowane stro-
ny internetowe, marki umacniają swój status jako wydawców. Wydawca myśli natomiast 
w kategorii formatu contentowego i sposobów jego dystrybucji. Do tego celu ma dzisiaj 
określone kanały (np.: Facebook, Instagram, Snapchat), które mają swoją specyfikę i do któ-
rych swój format contentowy dostosowuje. Dobór kanałów zależy od całościowej strategii 
i specyfiki grupy docelowej - te bowiem są zróżnicowane i odpowiadają różnym profilom 
konsumenta. Facebook, wraz ze swoją grupą docelową, dojrzał i stał się agregatorem con-
tentu rywalizującym bezpośrednio z Google o pierwszeństwo w dytrybucji treści (a co za 
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tym idzie, ruchu) w internecie. Instagram przejął po części rolę platformy społecznościowej, 
a Snapchat stał się medium pierwszego wyboru dla pokolenia Z.

Marki, tworząc własne platformy contentowe i opierając dystrybucję treści o social media, 
budują własne ekosystemy wydawcznicze, coraz bardziej uniezależniając się od starych, 
tradycyjnych mediów. Ekosystemy te ciągle sie rozwijają i zaczynają realizować coraz to 
bardziej zaawansowaną rolę w zintegrowanym marketingu. Nie służą już tylko budowaniu 
zaangażowania wokół komunikacji reklamowej, ale także do zbierania leadów, czy aktywnej 
sprzedaży. 

Wydaje się naturalne, prawda? Ale idea tworzenia własnych platform produkcji i dystrybucji 
contentu to tak naprawdę ogromne wyzwanie dla marketerów, wyrażające się po pierwsze 
w konieczności zmiany mindset’u - z reklamodawcy na wydawcę. Decyzje o podjęciu in-
westycji we własną platformę contentową wymagają więc naprawdę dużej odwagi. Dobry, 
ciekawy, długofalowy content wytwarza się bowiem znacznie trudniej niż kampanie rekla-
mowe. Taka deklaracja wiąże się więc z koniecznością odpowiedzialnego i długofalowego 
podejścia do budowania strategii, zarówno po stronie marki, jak i agencji z nią współpracu-
jącej. Status wydawcy często warunkuje także wewnętrzne zmiany organizacyjne, takie jak 
konieczność tworzenia własnych redakcji czy zespołów produkcyjnych. 

Jedną z pierwszych marek, która zrozumiała konieczność pójścia w stronę budowy wła-
snych platform contentowych jest znane wszystkim LEGO, gdzie właściwie poza LEGO  
Creator i LEGO Technic - każda linia produktowa posiada własne formaty dopasowane stric-
te do grupy docelowej. Są to między innymi: filmy, seriale, bajki, animacje, aplikacje czy gry. 
Dla przykładu – najważniejszym elementem strategii dotyczącej serii LEGO Ninjago jest pro-
gram telewizyjny. Patrząc na liczbę linii produktowych i dopasowane pod nie formaty można 
odnieść wrażenie, że marka zaczyna przypominać koncern mediowy. Dodatkowo wdrażana 
przez LEGO strategia branded content i multimedialnego storytellingu prowadzi do tego, 
że każda z platform tworzy swojego rodzaju społeczność. Ciekawy (i jednocześnie potwier-
dzający powyższe tezy) jest fakt, że działania w obszarze social mediów są dla LEGO jedynie 
uzupełnieniem szerszej i bardziej zaawansowanej strategii komunikacji. 

Podobne działania prezentuje RedBull, którego strategia od kilku lat opiera się głównie o pro-
dukowany własny content video. W tym celu stworzony został RedBull Media House stric-
te realizujący długoterminową strategię w oparciu o content. Strona internetowa marki jest 
platformą dystrybucji budzącego ogromne i często ekstremalne emocje contentu. Wszystkie 
działania tego brandu w obszarze social mediów mają na celu promocję tej platformy. 

Ewolucję roli social mediów bardzo dobrze pokazuje także case przepisy.pl, w którym od po-
czątku założono, że trzonem ekosystemu będzie portal contentowy, a social media będą słu-

żyły jego popularyzacji i stworzeniu społeczności wokół. W tym przypadku nie można także 
nie wspomnieć o roli dedykowanej aplikacji mobilnej - obecnie jednej z najpopularniejszych 
w kraju. Jest to przykład innowacyjnego medium własnego, które poprezez swoją specyfikę 
angażuje zupełnie inną (młodszą, nowocześniejszą) grupę docelową niż główny portal.

Podobnie jest z IKEA, której obecność w social mediach od kilku lat wspierana jest przez 
wydawanego przez markę bloga – Ty Tu Urządzisz. Treści z bloga stanowią obecnie ogromną 
część contentu dystrybuowanego przez markę przez social media, czy wręcz kanałami wła-
snymi, jak np. newslettery docierające co miesiąc do setek tysięcy konsumentów.

Jak budować brand w oparciu o zintegrowaną platformę contentową w formie kampanii 
reklamowej od kilku lat pokazuje Lidl. Idea Kuchni Lidla doskonale wyczerpuje znamio-
na formatu contentowego, w oparciu, o który planowane są działania w poszczególnych 
kanałach czy obszarach. W ostatniej odsłonie w zintegrowaną kampanię spięte były 
m.in. spoty telewizyjne, radiowe, reklamy display, outdoor, gazetki z przepisami, social 
media, akcje z blogerami czy własne wydawnictwa książkowe. W działaniach tych online 
przenikało się z offline tworząc całościową i spójną strategię komunikacji marki. Co 
ważne - strategię wychodzącą od cotentu, a nie pojedycznej idei kreatywnej. W chwili 
obecnej marka stworzyła kolejny format w ramach swojej platformy contentowej - wła-
sny program telewizyjny. Tym sposobem, formaty contentowe tworzone bazowo z myślą 
o digitalu i social media wkraczają właśnie do tradycyjnych mediów. A te już nigdy nie 
będą takie same.

Na koniec ciekawostka, ale jakże ważna dla szerokiego, przyszłościowego spojrzenia na 
ewolucję mediów w ogóle. Jednym z najbardziej aktualnych przykładów ewolucji w tym za-
kresie są siostry Kardashian. Swoją karierę rozpoczęły od mediów tradycyjnych pojawiając 
się w reality show, jednocześnie przyjmując strategię personal brandingu opartą o social 
media. Liczby fanów mówią same za siebie. Kim Kardashian na Instagramie obserwuje po-
nad 47 milionów osób, a najmłodszą z siostr Kylie Jenner ponad 37 milionów. W chwili obec-
nej jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w wykonaniu sióstr – tym razem o wymiarze 
tak globalnym, że może zatrząść całym rynkiem mediowym. Każda z nich stworzyła własną 
platformę dystrybucji contentu opartą o mobile, będącą jednocześnie totalnie innowacyj-
nym modelem biznesowym. Aplikacje te przez kilkadziesiąt godzin po premierze były hitem 
iTunes, a w samej aplikacji KYLIE mówi się o ponad 600.000 przedłużonych abonentów  
(po 2,99$) w pierwszym tygodniu działania appki.

To, czego nie udało się jeszcze w skali masowej dokonać markom (pełna odpłatność za con-
tent), właśnie weszło w fazę realizacji za pomocą amerykańskich celebrytek. Jeszcze chwila 
a blady strach padnie na koncerny medialne, które po prostu staną się nam coraz bardziej 
zbędne… 
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Trendy: media  
społecznościowe  
dla sportowców  
i ludzi aktywnych

Wraz z lawinowym wzrostem liczby osób uprawiających sport, rośnie także 
zapotrzebowanie na portale społecznościowe skupiające jego miłośników.  
Dla wielu biegaczy, rowerzystów oraz miłośników siłowni i fitness, strony  
takie jak Facebook, Twitter, Instagram, czy Snapchat, to jednak  
zdecydowanie za mało. 

Część mobilnych aplikacji sportowych umożliwia dzielenie się swoimi sportowymi 
osiągnięciami na łamach najpopularniejszych serwisów społecznościowych, ale naj-
ważniejszym miejscem, gdzie skupia się obecnie życie pasjonatów sportu są same 
aplikacje oraz dedykowane im strony. Analizując wcześniejsze lata, w przypadku 
stron internetowych o funkcjach społecznościowych dla sportowców, możemy mó-
wić o dużych zmianach. Ewoluowały one bowiem od zwykłych portali z funkcjonal-
nościami typu fora i blogi, przez strony których ruch napędzany jest przez aplikacje 
mobilne, aż do typowych portali społecznościowych nastawionych przede wszystkim 
na interakcje pomiędzy użytkownikami.

Przeszłość: portale sportowe z funkcjonalnościami społecznościowymi

Większość stron internetowych, których główna działalność opiera się na publiko-
waniu artykułów i newsów dotyczących jednej lub wielu dziedzin sportu (takich jak 

Anita Chabrowska

Specjalistka branży marketingu sportowego, strategii oraz zarządzania marką w sporcie. 
Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Marketing Sportu w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Z wieloletnim doświadczeniem w reklamie. Współwłaścicielka 
agencji marketingu sportowego MUVment MARKETING (www.muvment.pl), która wspiera 
w działaniach marketingowych firmy z branży sport, uroda i zdrowie.

na przykład Sport.pl w Polsce czy Sports.Yahoo.com w USA), od początku istnienia 
umożliwiała swoim użytkownikom interakcje za pośrednictwem systemów komenta-
rzy. Niektóre z portali prowadziły i prowadzą dodatkowo fora internetowe, umożli-
wiają tworzenie własnych blogów lub dołączanie do wydarzeń i spotkań publikowa-
nych w ich własnych kalendarzach imprez. Od czasu popularyzacji Facebooka widać 
jednak, że ruch z portali zdecydowanie przeniósł się na ich strony fanpages. To 
głównie tam prowadzone są dyskusje, wymieniane poglądy i zawierane znajomości. 

Teraźniejszość: aplikacje mobilne wraz z dedykowanymi  
platformami internetowymi

O dużej popularności aplikacji mobilnych i sprzężonych z nimi platform interne-
towych, możemy mówić  w zasadzie dopiero kontekście ostatnich 5-6 lat (w Polsce 
2-3 lat), jednak niektóre z nich powstały dużo wcześniej. Wszystkie opierają się na 
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podobnej zasadzie, czyli umożliwiają swoim użytkownikom śledzenie swoich postę-
pów treningowych, dietetycznych i zdrowotnych (np. jakości snu). Mierzą przebyty 
dystans, podają bilans spalonych i spożytych kalorii, tempo treningu. Zaawanso-
wane, płatne funkcje premium uwzględniają także np. strefy tętna, indywidualne 
plany treningowe, czy personalizowanego trenera audio. Aplikacje są dostępne na 
platformach iOS, Android, Windows Phone, czy Blackberry, ale można je w niektórych 
przypadkach połączyć także z elektronicznymi urządzeniami treningowymi (np. ze-
garki marki Garmin z aplikacją Endomondo).

W kontekście funkcji społecznościowych, 
strony i aplikacje umożliwiają użytkownikom 
kontaktowanie się ze swoimi znajomymi (do-
dawanie do znajomych, śledzenie aktywno-
ści, komentowanie i oznaczanie „lubię to”) 
oraz innymi członkami społeczności. Pozo-
stałe socialowe funkcje, to na przykład moż-
liwość dołączenia do sportowych wyzwań, 
zapisania się na sportowe imprezy lub mo-
nitorowanie i korzystanie z tras udostępnia-
nych przez innych. 

Najstarszym tego typu serwisem i aplikacją 
jest MyFitnessPal, a początki jej funkcjono-
wania to 2005 rok. Obecnie z MyFitnessPal 
korzysta ponad 80 mln osób na całym świe-
cie. Drugim znaczącym na rynku graczem, 
jest dobrze znane również w Polsce Endo-
mondo, które powstało w 2007 roku. Global-
nie z Endomondo korzysta już ponad 20 mln 
użytkowników. Obydwie aplikacje należą od lutego br. do właścicieli marki Under 
Armour (my FitnessPal został zakupiony za kwotę 457, a Endomondo 85 mln dol.). Po-
zostałe ważne aplikacje, to RunKeeper, Runtastic, Strava, S Health, Polar Beat, Nike 
Running. Aplikacji sportowych przybywa na rynku coraz więcej i budzą coraz większe 
zainteresowanie sportowych marek, producentów obuwia, odzieży oraz elektroniki. 
Platformy z pewnością będą rozwijać swoje funkcje społecznościowe umożliwiając 
użytkownikom jeszcze lepszą komunikację, interakcję, dzielenie się doświadczenia-
mi, czy wzajemne motywowanie.

Przyszłość: typowe portale społecznościowe dla aktywnych

W kolejnych latach możemy się spodziewać rozwoju oraz pojawiania się kolejnych 
portali społecznościowych, których głównym targetem będą osoby aktywnie upra-
wiające sport, dbające o zdrowie i dobre samopoczucie. Nastąpi zatem specjalizacja, 
a nadrzędnymi funkcjami portali będzie możliwość poznawania innych pasjonatów 
wybranych dziedzin sportu oraz umawianie się na wspólne gry, sparingi i treningi. 

Już teraz kilka tego typu stron funkcjonuje, 
również w Polsce, jednak nadal większość 
ruchu skupia się dookoła portali typu Face-
book i stron takich jak Endomondo. 

Jakich innych trendów można oczekiwać 
w przyszłości? Prawdopodobnie większe-
go zainteresowania podobnymi projektami 
przez producentów elektroniki, na przykład 
zegarków sportowych. Jak wspomina Krzysz-
tof Lewicki, przedstawiciel firmy Sport Kon-
sulting, dystrybutora marki Polar w Polsce: 
„W ramach aplikacji Polar Flow i strony in-
ternetowej, oferujemy użytkownikom swoich 
urządzeń możliwość dodawania innych osób 
do znajomych, przeglądania ich treningów, 
czy korzystania z ogólnodostępnych tras. 
Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem 
funkcjonalności platformy, kładąc nacisk na 
rozwój funkcji społecznościowych.”

Możliwe również, że mocniej rozwiną się 
różnego rodzaju portale, których główna działalność opiera się na udostępnianiu 
informacji o wydarzeniach sportowych. Sportowe kalendarze będą bowiem łączyć 
osoby związane z konkretną dyscypliną sportu, zainteresowane wydarzeniem w kon-
kretnym miejscu i czasie. 

W kolejnych latach możemy 
się spodziewać rozwoju oraz 

pojawiania się kolejnych portali 
społecznościowych, których głównym 

targetem będą osoby aktywnie 
uprawiające sport, dbające o zdrowie  

i dobre samopoczucie.
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Czy jeszcze żyjemy  
poza Internetem?

Pod koniec drugiego kwartału 2015 r. ponad 1,31 miliarda osób przeglądało swój facebo-
okowy News Feed na urządzeniu przenośnym, z czego 655 milionów użytkowników korzy-
stało wyłącznie z mobilnej wersji serwisu. Instagram wciąż rośnie, notując 400 milionów 
aktywnych użytkowników miesięcznie, którzy dodają ponad 80 milionów zdjęć dziennie. 
Nie sposób nie wspomnieć o przeboju ostatnich miesięcy, czyli Snapchacie, który chwali 
się 4 miliardami odsłon w ciągu jednego dnia. Od marca 2015 jest także dostępna aplika-
cja Periscope, startup zakupiony przez Twittera, przeznaczony do wideo relacji na żywo. 
Każdy użytkownik może podzielić się z innymi tym, co w danym momencie widzi. To tylko 
niektóre sygnały ogromnego rozwoju Social Media i aplikacji mobilnych, które dają moż-
liwość “bycia” online niemalże w każdej chwili życia. 

Za liczbami w skali globalnej kryją się lokalne przykłady działań użytkowników. Prezydent 
Andrzej Duda chętnie korzysta z transmisji na żywo poprzez aplikację Mentions na swoim 
fanpage’u na Facebooku. Blogerzy, którzy na Snapchacie pokazują nie tylko kulisy swojej 
pracy, ale dzielą się także różnymi momentami z życia, zdobywają z miesiąca na miesiąc 
coraz większe grono widzów. Liderkę zestawienia Hash.fm, Maffashion, śledzi maksymal-
nie 61 800 osób. 

Anna Kulpa

Social Media Manager, 180heartbeats + JUNG v. MATT

Kolejnym przejawem, że Internet i media społecznościowe stają się nieodłącznym ele-
mentem życia, jest coraz popularniejszy multiscreening. Według raportu MillwardBrown 
AdReaction z 2014 roku, Polacy: jednocześnie oglądali TV i korzystali z laptopa przez 
średnio przez 30 minut, a jednocześnie korzystali z tabletu lub telefonu - przez 32 minu-
ty. Wyniki badania IRCenter i Pollster z 2015 roku pokazują natomiast, że w top 3 najczę-
ściej wykonywanych czynności są: komunikacja ze znajomymi, aktywność w serwisach 
społecznościowych oraz granie. Przyglądając się temu jeszcze bliżej, warto przytoczyć 
case polskich seriali telewizyjnych na Twitterze, zbadany przez IRCenter w maju 2015. 
Widzowie najczęściej tweetowali  o „M jak miłość”, nie tylko przed i po, ale także w trakcie 
emisji. Najchętniej udostępniali cytaty z serialu. 

Użytkowników mediów społecznościowych niezmiennie przybywa, a ich aktywność wciąż 
wzrasta. Pojawiają się ciągle nowe aplikacje mobilne, które przyciągają nowe osoby. Lu-
dzie coraz częściej dzielą się momentami z życia i/lub je komentują w Social Media w tej 
samej chwili, w której je przeżywają. Życie offline zaczyna być jednocześnie życiem onli-
ne. Jak długo jeszcze będziemy rozróżniać offline i online? Rozwój opisanych tendencji 
warto obserwować w przyszłości. 
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Nie mamy czasu
Chociaż bardziej adekwatnie byłoby powiedzieć, że czasu mamy tyle samo,  
ale jesteśmy wręcz zalewani morzem informacji. Prasa, radio, telewizja, 
internet, media społecznościowe, billboardy, plakaty, ulotki… Szum 
informacyjny jest czasami nie do zniesienia i musieliśmy nauczyć się  
z tym radzić. 

Według badań, aż 90% informacji, które trafiają do naszego mózgu to informacje wizu-
alne, przetwarzane 60 000 razy szybciej niż tekst. W prasie przeglądamy tylko nagłówki 
i zdjęcia, słuchając muzyki najpierw zwracamy uwagę na melodię, oglądając film z napi-
sami skupiamy się najpierw na obrazie, dopiero później zwracamy uwagę na tekst. Nie 
inaczej dzieje się w Internecie: to co przykuwa naszą uwagę najbardziej to oczywiście 
zdjęcia, grafiki i duże headliny.  

Ponadto powiedzenie “jak nas widzą, tak nas piszą jest, było i będzie nieśmiertelne”. Je-
steśmy uwodzeni obrazem i kupujemy oczami. Jeżeli coś jest ładne i estetyczne od razu 
mamy z tym lepsze skojarzenia. Jeżeli ktoś jest przystojny chęć nawiązania z nim kontaktu 
jest zdecydowanie większy. Ulegamy emocjom. Kupujemy pod wpływem reklamy. Gorszy 
produkt ma dużo większe szanse na powodzenie od swojego lepszego odpowiednika, je-
żeli jego reklama była ładniejsza wizualnie i trafiła w nasze gusta. Naturalnym zatem jest 
rozwój komunikacji wizualnej w mediach społecznościowych. 

Prekursorem takiego podejścia do mediów społecznościowych zdecydowanie był serwis 
Pinterest, który zmienił sposób konsumpcji treści i ich ekspozycji. Nadal niezbyt popu-
larny w Polsce, jednak to właśnie ten portal jest jedną z najszybciej rosnących stron pod 
kątem procentowego przyrostu użytkowników. 

Anna Ledwoń

Cretive Director, click community
Obrazem zaczął mówić do nas Facebook. Nie tylko tym statycznym, ale przede wszystkim 
ruchomym. Możliwość dodawania GIFów, automatyczne odtwarzanie filmów i ich zdecy-
dowane promowanie przez portal, wprowadzenie Instagram Video - nie zapominajmy, 
że właścicielem Instagrama także jest Mark Zuckerberg - to tylko jedne z przykładów. 

Piękne sesje zdjęciowe już nie wystarczą. Ładnie, dobrze zrobiona sesja zdjęciowa czy 
złożony lookbook to podstawa. Minimum. Nie można zapomnieć o brandingu - użyt-
kownik przeglądając serwis społecznościowy musi zapamiętać nasze logo, skojarze-
nia z marką, marka musi być rozpoznawalna! Marketer musi umiejętnie osadzać swoje 
materiały graficzne i zdjęciowe we wszystkich mediach społecznościowych. Powinien 
tworzyć infogafiki bądź GIFy. Zdecydowanie lepiej przedstawić 50-stronnicowy raport 
w formie ciekawie podanej infografiki aniżeli suchego tekstu. Najlepszy typ reklamy na 
polubienia? Ta z filmem! O ile pierwsze 3 sekundy reklamowego filmu skutecznie nas 
zachęcą - tyle właśnie czasu zajmuje nam przescrollowanie materiału przez oś czasu 
na Facebooku. Nawet Twitter, portal kojarzący się nam typowo z krótkimi komunikatami 
tekstowymi, postawił na obraz uruchamiając Vine. 

Ostatnie miesiące to natomiast zdecydowana dominacja Snapchata. To właśnie na tym 
kanale przybywa dziennie około 750 mln szybko znikających filmów i zdjęć dziennie. 
Kanał w tym momencie najbardziej popularny wśród nastolatków. Którzy niebawem do-
rosną. Jaka czeka nas przyszłość? Szybka. Ruchoma. Obrazkowa. 
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Social social media 2020
Celem większości użytkowników social mediów jest kreowanie wizerunku 
pod przykrywką kontaktowania się z otoczeniem. Marki oficjalnie kreują swój 
wizerunek i dają użytkownikom wrażenie, że rozmawiają z nimi jak  
z partnerami – jak równy z równym, natomiast ludzie kreują swój prywatny 
brand, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To, co i w jakich ilościach 
publikujemy, lajkujemy czy komentujemy w social mediach ma ogromny wpływ 
na nasze życie, czasem większy niż moglibyśmy pomyśleć. Znaczenie ma także 
to, jakie kanały komunikacji wybieramy, czy mamy konto na Instagramie czy 
na Snapchacie również jest wyróżnikiem naszej tożsamości czy upodobań. 
Według mnie w kolejnych latach ten mocny obecnie trend, będzie tracił na sile. 

Skąd ten wniosek? Otóż obecnie coraz bardziej popularny jest zwrot w kierunku slow 
life. Kupujemy mniejsze ilości, ale lepszej jakości. Dotyczy to wszystkich otaczających 
nas sfer życia – codzienności takiej jak: jedzenie, odzież czy wakacje, ale też bardziej 
fundamentalnych sfer, takich jak nasza praca czy życie osobiste. Coraz częściej stawiamy 
na to, by zwolnić, jeść zdrowo, kupować u lokalnych projektantów, otaczać się przedmio-
tami wysokiej jakości – możemy za nie zapłacić więcej, w myśl zasady, że „nie stać mnie 
na tanie rzeczy”, które szybko trzeba będzie wymienić na nowe. Założenia te wdrażamy 
w nasze życie z wiekiem, zatem nie oczekujmy rewolucji w pokoleniu zafascynowanym 
Snapchatem (13-20), które żyje „tu i teraz” i wciąż szybko, szybciej, najszybciej… a ich 
wrażenia żyją tylko dziesięć sekund. Wśród nieco starszych osób (25+) można zauważyć 
już tendencje do stopniowego zwalniania, zwłaszcza, że trend na slow jest teraz modny. 
Te osoby za kilka lat będą mieć 30-35 lat i na pewno będą żyć bardziej świadomie, także 
w social mediach. Będą umiały docenić nie tylko smak powolnego posiłku jedzonego 
wczesnym wieczorem na tarasie, ale też „powolne” social media, które koncentrować się 
będą na jakości, a nie ilości. Ludzie zaczną bardziej cenić sobie swoją prywatność, która 
zastąpi powszechny mediowy ekshibicjonizm i nie będą czuli potrzeby dzielenia się ze 
światem każdą chwilą swojego dnia, bowiem będą chcieli te chwile spędzać „w realu”, 
z bliskimi, ciesząc się nimi, a nie myśląc o tym ile zdjęcie zdobędzie lajków. 

Magda Szulc

social media manager
GoldenSubmarine

Czy to oznacza koniec social mediów? Na pewno nie, bo ludzie zawsze będą mieć potrzebę 
kontaktu z innymi. Zmieni się jednak formuła – będzie bardziej slow. Świadomie ograniczy-
my sobie natłok informacji, a szansę mają te kanały, które będą umiały perfekcyjnie dopa-
sować się do naszych wymagań i będą dostarczać nam tylko tych treści, których naprawdę 
pożądamy. Wniosek ten opieram także na fakcie, że już teraz wiele kanałów (z Facebookiem 
na czele) stara się tak dostosowywać swoje mechanizmy, by nasz news feed był jak najbar-
dziej spersonalizowany. 

Tu dochodzimy do kolejnego silnego trendu – personalizacji. Każdy z nas chce czuć się wy-
jątkowy i chce, by najbliższe mu środowiska, w tym także social media, o tej wyjątkowości 
na każdym kroku mu przypominały. Marki będą musiały się do tego dostosować. Na 
pewno pojawią się nowe kanały, które będą chciały odebrać Facebookowi miano kró-
la social mediów. Niektórzy prorokują nawet, że do 2020 r. król umrze (badania Johna 
Cannarella i Joshua Spechlera z wydziału mechaniki i inżynierii lotniczej z Princeton 
University). Stanie się tak jednak tylko jeśli pojawi się inna platforma, gdzie użytkownicy 
będą mogli się realizować. Ze względu na rosnącą popularność slow life (i w efekcie: 
slow social media), obszary takie jak storytelling będą zyskiwać na popularności. Wierzę, 
że w tym całym pędzie zrozumiemy, że social media i kolejne pojawiające się co jakiś 
czas nowości techniczne i rozwiązania to tylko narzędzie, a nie cel sam w sobie. W końcu 
technologia jest dla ludzi, a nie na odwrót 
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Facebook się starzeje

Jak podaje Adweek, w 2016 roku Facebook zachowa pozycję lidera w świecie Social Media. 
Wszystkie znaki na ziemi i niebie to potwierdzają i nie jest to nic zaskakującego. To co 
może zaciekawić, to szacunkowy wzrost użytkowników powyżej 65 lat. Portal wyliczył, że 
udział użytkowników z tej grupy będzie wyższy o 7,6 %. Ponadto z danych można odczytać, 
że odsetek 13-24 latków spadnie, biorąc pod uwagę, że grupa ta niegdyś była jedną z naj-
liczniejszych pod względem użytkowników serwisów, rodzi się pytanie, czy jej „spadek” 
powinien nas martwić?

Użytkownicy Facebooka w wieku 13-24 nie wydają za wiele w ecommerce’ach biorąc pod 
uwagę, że większość z nich uczęszcza do szkoły, studiuje lub dopiero rozpoczęło pracę. 
Oczywistym jest, że będą bardziej skłonni do dokonywania zakupów online – mimo, że 
ich możliwości portfelowe są znacznie ograniczone. To, co sprawia, że grupa ta stała się 
ważną dla marketerów to fakt, że jest bardziej bezpośrednia. Chętniej wchodzi w interak-
cje, zabiera głos w dyskusjach i tworzy różnego rodzaju treści – co dla wielu marek jest 

Michał Dunin

Managing Director WebTalk

sensem obecności w mediach społecznościowych. Jednak patrząc pod kątem sprzeda-
żowym, już w 2013 roku  to grupa 25+ dokonywała 90% wydatków online. W mojej opinii, 
przy uwzględnieniu demografii na Facebooku, spadek odsetki osób poniżej 25 roku życia 
wyjdzie na plus. Po co marnować działania na grupę, która ma najmniejszy potencjał za-
kupowy?

A jak wygląda sytuacja w przypadku starszych użytkowników, czyli rosnącej grupy 65+ tak 
chętnie pomijanej przy targetowaniu reklam? Badania wykonane przez firmę $2$3 The 
Bronto and Magento pokazują, że 47% konsumentów powyżej 65 roku życia aktywnie ko-
rzysta z Internetu i robi zakupy online, co najmniej raz w miesiącu. Co równie ciekawe, 
w przypadku rynku amerykańskiego popularne wśród tej grupy są tablety (35% konsu-
mentów w wieku 65+ posiada tablet vs 26% smartphone). Należy pamiętać, że jest to samo 
wykluczająca się grupa. Oznacza to, że jeżeli ktoś z grupy 65+ nie potrafi posługiwać się so-
cial media, czy platformami e-commerce – to nie będzie z nich korzystał. Zatem nasze re-
klamy nie będą miały jak dotrzeć do takich osób, a wydatki reklamowe zostają w kieszeni.

Niestety nadal wiele marek wyklucza tę grupę ze swoich kampanii reklamowych, kiedy co-
raz chętniej dokonuje ona zakupów online. W dodatku jest coraz lepiej rozeznana w tech-
nologiach e-commerce. Dlatego nie powinno się pomijać tej rosnącej siły nabywczej i war-
to uwzględnić jej rozeznanie online w swoich planach komunikacyjnych. 
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Formaty video  
w social media

Wszyscy twórcy kanałów mediowych i serwisów społecznościowych mówią 
jednym głosem:  „Video angażuje lepiej, bardziej, dłużej i efektywniej.” Dlatego 
też, zgodnie wprowadzają do swojej oferty formy video lub tworzą zupełnie 
nowe serwisy bazujące wyłącznie na tej formie. Dla marketerów to dobrze, 
bo możliwości komunikacji stają się naprawdę szerokie, a odrębne serwisy 
służą precyzyjnej segmentacji grup docelowych. Stąd próba podsumowania 
dostępnych obecnie form video w kanałach społecznościowych. Próba, bo jest 
to bardzo dynamiczne środowisko, w którym nawet w momencie publikacji 
tego tekstu mogą pojawić się jakieś nowości. 

Twitter

Twitter dość mocno skupił się na zbudowaniu dobrej oferty usług video w swoim serwisie. 
W ramach programu rozwojowego został stworzony nowy układ Twita - Twitter Video Card, 
który zawiera format video. Usługa ta udostępnia analitykę video, funkcję play za przyci-
śnięciem palca i oznaczenie takiego Twita odpowiednią ikonką.

Kolejną usługą jest Twitter Aplify mający za zadanie amplifikować działania marki na żywo 
lub w innych mediach. W ramach Twitter Aplify przygotowywane są specjalne dedykowane 
materiały, publikowane w serwisie, np.: podczas meczu piłkarskiego, w którego zaangażo-
wana jest marka.

Twitter Video Twits
Video Twity to nic innego, jak krótkie filmiki, które bezpośrednio z naszego telefonu może-
my wrzucić na własny kanał wewnątrz serwisu. Największą rewolucją jest to, że możemy je 
również bezpośrednio przez aplikację mobilną nagrywać i edytować. Edycja jest wyjątko-
wo prosta, polega na przeciąganiu nagranych klipów, ustawiając ich kolejność.  Aplikacja 

Kuba Kaliciński

CEO Fog Content Agency

oczywiście daje też możliwość wykorzystania video zewnętrznego. Video Tweet może mieć 
maksymalną długość 30 sekund, co zbliża go do reklamy TV.

Budowa silnego kanału na Twitterze nabiera nowego sensu, z darmowym trzydziestosekun-
dowym video. Dzięki tej usłudze pojawia się możliwość darmowego wykorzystania reklam 
telewizyjnych  i „recyklingu” starych bez konieczności inwestycji w media, niejednokrotnie 
droższych od samej produkcji spotu.

Video Twitty generują również link do embedowania ich w artykułach.

Twitter o Video Twittach 

Twitter Promoted Video
Wewnętrzy serwis reklamowy Twittera został wzbogacony o reklamę video. Treści te w prze-
ciwieństwie do Video Twittów mogą mieć większą długość i przekazywać specyficzne wiado-
mości istotne dla marek.

https://twitter.com/twitter/status/560070183650213889?ref_src=twsrc%5Etfw
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Promoted Video jest oferowane w modelu CPV – Cost Per View, to oznacza, że marketer 
płaci jedynie za wyświetlone video. Warto jednak zauważyć, że opłata jest naliczana 
za każde rozpoczęcie wyświetlania, wiec Twitter zlicza nawet tych użytkowników, którzy 
oglądali video przez jedną sekundę. W ramach tej usługi udostępniona jest analityka, 
która między innymi pokazuje jak długo film był oglądany, oraz porównuje wyświetlenia 
organiczne i płatne. Dzięki temu marketer ma możliwość optymalizacji treści w kierunku 
zwiększania ich konwersji. 

Vine I Persicope

Te dwa serwisy, a właściwie aplikacje występują razem z dwóch powodów. Oba należą do 
Twittera, i oba zakładają podobną strategię - nie wprowadzania płatnej reklamy, przynaj-
mniej w najbliższym czasie. Być może do czasu, aż zbudują widownię na tyle dużą, żeby 
opłacało się ją zmonetyzować. Vine i Periscope to dwa społecznościowe kanały komunika-
cji video aspirujące do służenia markom, jako narzędzia w strategii videomarketingowej.  

Wróćmy jeszcze do pytania czy materiały na Vine lub Periscope da się płatnie promo-
wać? Otóż odpowiedź na to pytanie przewrotnie do tego, co napisałem wcześniej jest 
twierdząca.  Udowodniły to takie marki, jak chociażby GE.  Klucz tkwi w Twitterze, który 
oferuje usługi kupna zasięgu. W ten sposób w ramach jednego ekosystemu poprzez 
Promoted Twits, Twitter promuje treści w swoich podserwisach. Jest to argument prze-
mawiający za rozważeniem obecności marki na Twitterze. 

Vine
Za jego pomocą użytkownicy mogą dzielić się maksymalnie sześciosekundowymi fil-
mikami. Można powiedzieć, że jest to aplikacja do mikrovlogowania. Część ekspertów 
branży twierdzi, że format sześciosekundowy będzie internetowym odpowiednikiem te-
lewizyjnej trzydziestki. Jedne z najlepiej wykorzystujących możliwości Vinea  marek to 
GE oraz OREO. 

W Polsce serwis ten nie jest jeszcze zbyt popularny, ale powoli rośnie rzesza polskich 
Vinersów takich jak: Agata Indyka, Arlena Witt czy Paweł Orzech. Jeżeli uda im się wraz 
z pozostałymi polskimi vinersami zbudować odpowiednią widownię i co za tym idzie - 
zasięg, będzie można rozważać kooperację na podobnej zasadzie jak z youtuberami. Na 
zachodzie vinersi oznaczają materiały tworzone na zlecenie hashtagiem #ad. 

Marki, które posiadają dobrze zbudowane profile na Twitterze mogą rozważać sześcio-
sekundowy format, jako dodatkowe wsparcie, np. explainer videos lub formaty czysto 
rozrywkowe. Można powiedzieć, że komunikaja na Vine na ten moment jest w większości 
oparta o lolcontent.

Periscope
Ta aplikacja przenosi znaną od lat usługę live streamingu bezpośrednio do i z telefonu. 
Dzięki niemu wystarczy smartfon by zacząć nadawać swój kanał na żywo, kiedykolwiek 
i gdziekolwiek. Ale to nie wszystko - funkcje tej aplikacji przekształcają stream w prawdziwie 
interaktywny event poprzez notyfikacje, możliwość dyskusji, wymiany zdań i zbierania fe-
edbacku. Po zakończeniu nadawania, stream zostaje zapisany i można odtworzyć go jeszcze 
maksymalnie przez dwadzieścia cztery godziny. 

Wbrew pozorom Periscope przedstawia bardzo ciekawe możliwości dla marek – szczególnie, 
jeżeli nie myślimy o nim wyłącznie, jak o formie standardowej reklamy, czy jednokierunko-
wego komunikatu. Jedną z lepszych koncepcji jest wykorzystanie go do natychmiastowych 
sesji Q&A z konsumentami na żywo. Takie rozwiązanie nie tylko pokazuje, że marce zależy 
na dialogu z konsumentem, ale równocześnie pozwala na weryfikację założeń i zbieranie 
feedbacku dotyczącego produktu, kampanii lub długofalowych planów. Dzięki tego rodzaju 
materiałom marka może zbudować chyba najbardziej dotąd personalną relację z konsu-
mentami.  Na koniec warto nadmienić, iż Twitter rozważa większą integrację Periscope (oraz 
Vine) w swój podstawowy serwis. Ma się to odbyć w ramach Project Lightning, który ma stać 
się hubem do nadawania wydarzeń na żywo i organizacji treści video pożądanych przez 
użytkowników.

Twitter doradza markom, aby promowały swoje streamy na żywo przed emisją poprzez Pro-
moted Twits, oraz po ich zakończeniu, zamykając dystrybucję materiałów wewnątrz główne-
go serwisu i przedłużając ich żywotność ponad 24 godziny.

Meerkat

Meerkat to główny konkurent Persicope w walce o streaming video na żywo. Walka o do-
minację wybrzmiała szczególnie mocno, gdy Twitter odciął Meerkatowi dostęp do swojego 
API. Odpowiedzią Meerkata było wypuszczenie Cameo - nowej funkcjonalności pozwalają-
cej nagrywającemu wybrać oglądającego, który przejmie stream na czas do sześćdziesięciu 
sekund i w nim wystąpi ze swojego telefonu.  Żeby to zrobić wystarczy kliknąć na avatar 
oglądającego. Jak Meerkat to robi? Od kiedy nie ma dostępu do API Twittera zaczął wykorzy-
stywać Facebook Permissons. W ten sposób łączy profil Facebooka z Meerkatem i za jego 
pośrednictwem daje dostęp do streamu.  Na bazie tej kooperacji pojawiły się spekulacje 
o możliwym przejęciu Meerkata przez FB. Nie jest to informacja potwierdzona, ani oficjalna. 
Ostatnią funkcjonalnością odróżniającą Meerkat jest usługa zapamiętywania nagrań, dzięki 
czemu nie znikną po dwudziestu czterech godzinach, jak w przypadku Periscope.

Porównując obie aplikacje do nadawania na żywo - Meerkat i Periscopę, warto przypomnieć 
eksperyment, który przeprowadziła marka Bolthouse Farms.  W ramach swojej serii video 
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Bar Rescue With Joseph Broke nadawali program na żywo równocześnie przez obie aplika-
cje. Łącznie program na żywo obejrzało 650 osób, gdzie widzowie Meerkata rośli 25 do 205, 
natomiast Periscope zaliczył spadek z 119 do 62. Może to dawać pewne sugestie na temat 
przyjazności UX i zaangażowania generowanego przez interfejs obu z aplikacji.

Facebook

Facebook to król social media, którego nie trze-
ba przedstawiać. Warto natomiast zapoznać się 
z kilkoma projektami angażującymi video, które 
są już dostępne lub za chwilę będą. Zanim jed-
nak do nich przejdę, kilka słów o „standardo-
wych” możliwościach video wewnątrz serwisu.

W przypadku komunikacji w Facebooku zawsze 
chodzi o zasięg. Organiczny jest kontrolowany 
przez wiecznie zmieniający się i enigmatyczny 
algorytm.  Istotnym faktem jest to, iż zasięg or-
ganiczny na Facebooku jest płynny i zależy od 
bardzo wielu czynników, jak chociażby jakość 
materiałów, czy ilość fanów, etc.  Zmienia się on 
też w zależności od tego, jaki rodzaj materiałów 
jest publikowany Według badań przeprowa-
dzonych przez Socialbarkers posty zwierające 
zdjęcia zaczęły generować najniższy zasięg organiczny. To oznacza 135% wzrost w zasięgu 
organicznym w przypadku publikacji video zamiast fotografii. Zasięg organiczny postów ze 
zdjęciami jest w tym momencie nawet niższy niż statusów i linków.

Te dane nie dotyczą jednak fanów marek, czy mówiąc wprost fanpagey marek. W tym wypad-
ku różnica jest jeszcze większa i wynosi aż 148%, a publikacje zawierające zdjęcia generują 
jedynie 2.3% zasięgu organicznego.

Ten stan rzeczy jest prawdopodobnie między innymi powodowany coraz silniejszym ukie-
runkowaniem Facebooka w stronę video i wielkiego planu dominacji nad YouTube w przy-
szłości.  W tym momencie najlepszym sposobem na dominację na Facebooku jest mocna 
strategia oparta o video.

Takie zasięgi w przypadku video na Facebooku są oczywiście osiągalne wyłącznie dla Native 
Facebook Videos, czyli materiałów umieszczanych bezpośrednio w serwisie, a nie przekie-
rowywanych czy „repostowanych” z pozostałych mediów internetowych. Ponadto Facebook 

zaznacza, że najlepszy zasięg gwarantuje tak zwany RAW content. Część algorytmu sprawdza 
czy dany materiał video nie powtarza się w innych serwisach i następnie uwzględnia ten 
fakt w edge ranku.

Video w Facebooku standardowo odpala się w funkcji autoplay w wersji niemej, po kliknię-
ciu oglądamy je od początku z dźwiękiem. 

Facebook Promoted Posts 
W ramach tej usługi możemy promować posty 
zawierające video, z pomocą standardowego 
panelu reklamowego Facebooka. Bardzo cie-
kawym rozwiązaniem jest możliwość dodania 
Call To Action Buttons, które po wyświetle-
niu filmu motywują użytkownika do jednego 
z siedmiu możliwych działań: zakupu, ścią-
gnięcia aplikacji, zagrania w grę, rezerwacji, 
zapisu, kontaktu, oglądania  video.

Premium Video Ads
Ta usługa nie jest w tym momencie dostępna 
na naszym rynku. Jest natomiast próbą się-
gnięcia po zasięgi, a co za tym idzie - budżety 
telewizyjne. Z zapożyczonymi z tego rynku mo-
delami zakupowymi i ratingowymi materiałów.

Facebook rozwija swoją ofertę o kolejne usługi, które już się pojawiły lub niebawem się 
pojawią.

Suggested Video
Facebook doskonale zdaje sobie sprawę, że nie przyciągnie do siebie twórców video, je-
żeli nie zaoferuje im solidnego programu monetyzacji treści. Stąd pojawienie się usługi 
Suggested Video, która po kliknięciu w materiał wyświetla video i sugeruje oglądanie 
kolejnych materiałów tego twórcy, w międzyczasie wyświetlając pomiędzy nimi reklamy. 
Zakładany model podziału przychodu to 55% dla twórcy i 45% dla Facebooka, rozliczany 
w zależności od czasu spędzonego na oglądaniu treści.  Aktualnie ta opcja dostępna jest 
jedynie z poziomu aplikacji mobilnej na IOS.

Mentions
Mentions to usługa dostępna jedynie i dosłownie dla sławnych ludzi. W Polsce zasłynęła 
wykorzystaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas kampanii wyborczej.  Men-
tions to dedykowane kanały dla celebrytów i osób publicznych. Interfejs jest podobny 

Facebook to król social media, którego 
nie trzeba przedstawiać. Warto 

natomiast zapoznać się z kilkoma 
projektami angażującymi video, które 

są już dostępne lub za chwilę będą.
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do standardowego Facebooka, ale podzielony na zakładki Following i Trending. Główną 
zaletą tego rozwiązania ma być możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i inte-
rakcji z gwiazdami. Jedną z pierwszych gwiazd, które zostały zaangażowane jest Dwayne 
The Rock Johnson. Aplikacja aktualnie dostępna jest jedynie z poziomu IOS.

Slingshot
Na pierwszy rzut oka wygląda na klon snapchata, ale nim nie jest. Slingshot to aplikacja 
do komunikacji video na zasadzie wysyłania krótkich wiadomości video – analogicz-
nie do smsów.  Jednak aplikacja ta zawiera jedną ultra ciekawą cechę, mianowicie nie 
pozwala na odczytanie otrzymanej wiadomości, dopóki się na nią nie odpowie, w ten 
sposób wymuszając ruch wewnątrz swojego ekosystemu. Aplikacja jest dostępna zarówno 
na IOS jak i na Androida.

Instagram

Instagram do niedawna był królem formy w proporcji 1:1, czyli kwadratu. Ostatnio otworzył 
się na treści horyzontalne czy, jak kto woli – panoramiczne lub  vertykalne - w zależności od 
tego, jak trzymamy w ręku telefon. Jako, że aplikacja ta należy do Facebooka mocno widać 
tutaj wpływ starszego brata w dzieleniu się rozwiązaniami. W reklamach pojawiły się przyci-
ski CTA, a same posty sponsorowane pojawiają się w feedzie w analogiczny sposób, jak tak 
zwane dark posty z małym podpisem sugerujące, że to reklama. Formy video na Instagramie 
mogą mieć długość od trzech do piętnastu sekund i również zostały uwolnione z proporcji 
kwadratowej. Instagram zaznacza, że nie jest to tylko otwarcie się na formę horyzontalną, 
ale również o ułatwienie marketerom integracji ich treści w serwisie bez zbędnej konwersji. 
Oznacza to łatwiejsze przedłużenie życia kampanii facebookowych na Instagramie. Ten ruch 
Instagrama stawia go w pozycji otwartej na video w pionie, które powoli staje się widocznym 
trendem wśród konsumentów.

Snapchat

Snapchat jest już dość popularną aplikacją w Polsce, także wśród marek i marketerów. Na 
naszym rynku istnieje coraz silniejsza scena snapchaterów. Pojawiają się także agencje 
wyspecjalizowane w komunikacji w obrębie tej aplikacji. Snapchat pozwala wysyłać video 
wiadomości do znajomych, ale można z założenia odtworzyć je tyko raz, po czym ulegają 
usunięciu.  Z początku aplikacja ta miała złą sławę ze względu na sexting. Teraz okazuje się 
jednym z najlepszych kanałów dotarcia do młodszych pokoleń konsumentów.  Aktualnie 
coraz więcej marek inwestuje w swoją obecność na snapchacie. Przykładowo - McDonalds 
wypuszcza kontrolowane przecieki z życia gwiazd, z którymi współpracuje. Honda wprowa-
dzenie marki Acura na rynek USA zainaugurowała przez snapchata, gdzie pokazała pierwsze 
ujęcia nowego modelu NSX.  System reklamowy snapchata to tak zwany 3V – Vertical Video 

Views. W skrócie polega on na tym, że użytkownik dostaje snapa, za którego ktoś zapłacił 
żeby do niego dotarł. Marka jest w stanie uzyskać dane o tym, kiedy przestał oglądać, bo re-
klama jak i zwykle snapy wymaga trzymania palca na ekranie żeby była wyświetlana. Zdania 
są podzielone czy ten system nie zaszkodzi aplikacji, ale na pewno w tym momencie oferuje 
jeden z większych engagementów. Może się to zmienić, gdy reklam przybędzie. 

Vervid

Vervid jest pierwszą na świecie aplikacją skupioną na promowaniu i najlepszym możliwym 
wykorzystaniu video emitowanego pionowo. Cały interfejs jest zaprojektowany w taki spo-
sób, aby pionowe video dawało największą przyjemność i łatwość oglądania. Aplikacja jest 
maksymalnie dopracowana, zawiera takie smaczki, jak animowane zdjęcia profilowe, super 
łatwą i intuicyjną nawigację, pięknie zaimplementowane opisy i wiele więcej. Aktualnie do-
stępna jedynie na IOS, ale jest zdecydowanie warta obejrzenia.  

Na koniec warto wspomnieć, że dla pokolenia Z ekrany pionowe są bardziej naturalne niż 
poziome, a wielu specjalistów zwiastuje nadejście pionowego video. Pojawiły się nawet 
przecieki pionowego interfejsu Youtube, ale nigdy nie zostały potwierdzone jako oficjalne.

Pinterest

Reklama Video w Pintereście nie jest jeszcze dostępna w Europie, a na rynku zachodnim 
mają do niej dostęp jedynie największe marki. Jednak i tak umieszczam ją w zestawieniu, 
jako element, który może niebawem będzie opcją na naszym rynku.

Cinematic Pin 
Jest to format inny od większości pozostałych. Jego nazwa jest nieco myląca, bo nie jest to 
wprost forma filmowa. Sam Pinterest określa ją jako „bazowaną na ruchu”  (Motion Based 
Format).  Jest to animowany „Pin” poruszający się jedynie wtedy, kiedy użytkownik przewija 
stronę w dół. Ruch strony wywołuje animację, ale kiedy przestaniemy przesuwać stronę, 
animacja również się zatrzymuje. Po kliknięciu, reklama powiększa się i wywołuje zapętloną 
animację. 

Tim Kendall odpowiedzialny za monetyzację w Pintereście stwierdził, że świadomie zrezy-
gnowali z formatów video odpalanych automatycznie. Z punktu widzenia serwisu mogą one 
zbytnio przeszkadzać w odbiorze. Zresztą łatwo sobie wyobrazić, że Pinteresta, w którym 
wszystkie „Piny” mają zapętloną animację nie dałby się oglądać.

Pinterest razem z nowymi formami reklamowymi wprowadza nowe narzędzia do wyboru 
grupy docelowej bazujące na zainteresowaniach.
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Nowe rozwiązania są wprowadzane standardowo z zewnętrznymi partnerami takimi jak GAP 
czy Wendy’s.

Serwis wprowadza również nowe modele rozliczeń za reklamę pozwalające na płatności 
za promowane Piny w odniesieniu do zaangażowania, jakie generują - czyli ilości re-pinów 
i wyświetleń w powiększeniu. Ostatnią zmianą jest model CPA Promoted Pins  ( Cost Per 
Action ), w którym marketer nie płaci za reklamę dopóki użytkownik nie wejdzie z nią inte-
rakcję, np. ściągnie aplikację.

W ramach tych zmian Pinterest otworzył też własne studio kreatywne Pin Factory, w którym 
marketerzy będą mogli bezpośrednio zamawiać nowe formy reklamowe.

Dla marek inwestujących w reklamę w Pintereście został stworzony Marekting Developer 
Program udostępniający narzędzia do planowania redakcyjnego, optymalizacji efektywno-
ści i zbierania, danych z wyświetlanych reklam. Te narzędzia będą dostępne za darmo, ale 
jedynie dla wybranych partnerów serwisu.

Warto dodać na koniec, że Pinterest generalnie pielęgnuje specyfikę swoich widzów i udo-
stępnia tak zwane Rich Pins dedykowane konkretnym sześciu treściom i zdaniom. Czyli pro-
mocji: aplikacji, filmów, przepisów kulinarnych, artykułów, produktów i miejsc. Movie Rich 
Pin nie jest formą video, a jedynie Pinem zawierającym w sobie informacje dotyczące filmu, 
jego recenzji, ocen, wykonawców itc. Podobnie pozostałe na przykład Recipe Pin od razu 
zawiera w sobie kompletny przepis kulinarny.

Linkedin

Linkedin do tego stopnia mocno rozwija się w naszym kraju, że może już być rozważany nie 
tylko, jako platforma do poszukiwania specjalistów i wymiany wiedzy w branży, ale również 
jako platforma skupiająca w sobie bardzo specyficzną, i często zamożniejszą grupę ludzi. 
Patrząc pod tym kątem jest to jedyny serwis dający taką możliwość. Na Linkedinie możemy 
prowadzić profil prywatny lub naszej firmy i to ten drugi otwiera pełnię możliwości reklamo-
wych. W przypadku video są dwie. Możemy promować posty firmowe, które zawierają treści 
video, tak zwane sponsored updates.

Druga opcja to po prostu reklamy, które będą wyświetlać się w układzie strony i mogą być 
wzbogacone o treści video. 

Obie opcje dostępne są w dość standardowych modelach CPC i CPM, oraz budżecie od 10$ 
dziennie. 

Jeżeli Linkedin przepracowałby swój model reklamowy w kierunku poszukania nowych form 
i modeli, oraz usprawnił interfejs, moim zdaniem mógłby stać się wyjątkowo silnym graczem 
branży profesjonalnej.

Dubsmash

Na koniec aplikacja video, która jest absolutnym hitem I aktualnie podbija internet - Dub-
smash. W skrócie umożliwia ona podłożenie dowolnego głosu pod swoją twarz. W ten spo-
sób możemy mówić głosem i interpretacją dowolnej osoby, postaci, śpiewać jak minionki 
czy rapować jak Jay Z. Aplikacja daje przekomiczny efekt, a współpraca z Facebookiem oraz 
Whatsuppem umożliwia szybkie przesyłanie DUBów do znajomych i rozprzestrzenianie się 
tej apki. Ponadto, na ten moment dysponuje już ogromna ilością dźwięków i kategorii do 
wyboru.  Jak dotąd z aplikacji skorzystało 750 000 000 osób na całym świecie i statystyki ro-
sną w coraz szybszym tempie. Na pewno wkrótce zobaczymy, jak została wykorzystana przez 
marki, które chociażby mogą dodać zestawy własnych dźwięków.

Podsumowanie

Najdroższym zasobem internetu jest uwaga użytkowników, a szeroka i ciągle poszerzają-
ca się oferta angażujących możliwości dotarcia do nich jest na to najlepszym dowodem. 
Aktualnie najlepiej angażujące treści to video. Jego rynek rośnie, a jego wartość według 
różnych prognoz sięga miliardów dolarów, choć nadal na video w internecie nie wydaje się 
tyle, ile na reklamę w telewizji. Może dlatego wiele serwisów jak Youtube, Snapchat stara 
się przykleić sobie metkę prawdziwiej internetowej telewizji. Ja przez współczesną telewizję 
rozumiem cały internet, a poszczególne programy telewizyjne, to dla mnie oddzielne serwi-
sy, usługi i aplikacje społecznościowe, które w podobny sposób jak  kanały TV, segmentują 
odbiorców. 
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(Social) Medium 
jest przekazem

Czym są social media? “Koń jaki jest, każdy widzi”. Tak myślą millenialsi, 
dla których świat cyfrowy od lat jest naturalnym przedłużeniem świata 
rzeczywistego. Podobnie organizacje, dla których standardem jest dziś 
włączanie strategii “sołszalowej” w szerszą strategię marketingową.  
Ale czy na pewno każdy widzi tego samego konia?

Mały eksperyment. Co pierwsze przychodzi nam do głowy, gdy pomyślimy o social media? Więk-
szości z nas zapewne niebiesko-biały landing page Facebooka. To kolejna pułapka myślowa.

A gdyby tak wyjść poza schemat i spojrzeć na social media nie przez lupkę, w skali mikro: jak na 
narzędzie, strategię, czy nawet filozofię, ale w skali makro: na ich rolę w kontekście Świata 2.0?

Spróbujmy.

Przez dekady fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza była sztuką dla wybranych, jak 
i dochodowym biznesem. Dobre zdjęcie wiązało się z drogim sprzętem fotograficznym, wy-
magającym procesem wywoływania, obróbki, edycji i publikacji w prasie czy telewizji. Docho-
dowy biznes był jednocześnie kosztownym biznesem, biorąc pod uwagę koszt jednostkowy 
przemierzenia przez zdjęcie takiej drogi oraz liczbę zaangażowanych w proceder specjalistów. 
Dziś? Masowo robimy zdjęcia swoimi telefonami, udostępniając fotki w mgnieniu oka tysiąc-
om ludzi za pośrednictwem kilku platform jednocześnie. Za darmo. A niektórzy z nas zarabiają 
na tym niemałe pieniądze. Wykładniczy postęp technologiczny umożliwił nam zabawę w do-
morosłego fotografa i producenta, ale to social media pomogły zdemokratyzować tę dziedzi-
nę. I przy okazji rozbić w pył takie potęgi jak Polaroid i Eastman Kodak.

CROWDthinks

Bartosz Filip Malinowski, Gosia Sołtysiak, Monika Palma,  
Marcin Giełzak 

Dodajmy teraz do siebie: aplikację Periscope, która pozwala prowadzić relację filmową live z uży-
ciem smartfona, platformy streamingowe, YouTube i Tłum ludzi tworzących setki godzin materia-
łu filmowego. Weźmy na warsztat jedno wydarzenie, prezentowane na żywo z wielu perspektyw 
i jeszcze większy Tłum śledzący te relacje. Kolejny zdemokratyzowany proces i kolejna rewolucja, 
która może wywrócić do góry nogami cały rynek telewizji… albo wzmocnić go jak nigdy dotąd, 
podobnie jak dziennikarstwo obywatelskie wzmacnia dziennikarstwo tradycyjne.

Chyba więc warto zapytać raz jeszcze: czym są social media?

Po pierwsze: social media to nie tylko social networks. Media społecznościowe to znacznie 
więcej niż Facebook, Snapchat, Instagram i LinkedIn. To bezgraniczna przestrzeń cyfrowa, która 
umożliwia ludziom komunikowanie się, dyskusję, dzielenie się i współtworzenie treści – tek-
stu, audio, wideo, obrazów, idei.

  Platformy agregacji treści, takie jak Reddit, Digg, StumbleUpon, Flickr, Pinterest, YouTube, 
czy Vimeo;

  Fora i grupy dyskusyjne;
  Portale gromadzące oceny i opinie (Filmweb, Rotten Tomatoes, Metacritic);
  Blogi i blogosfery, w tym Wordpress, Blogger, Ghost;
  Podcasty, które nie stanowią wyłącznie formatu, a również kategorię medium samą w so-
bie (Apple iTunes, SoundCloud, Podomatic);

  Platformy mikroblogerskie, jak Twitter, Tumbler, Blip i inne;
  Wikis, powstałe w toku rozwoju nurtu open source, w tym Wikipedia i Wikia;
  Gry MMORPG, rodzaju World of Warcraft, Guild Wars;
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  I wreszcie, wspomniane wcześniej i najczęściej kojarzone z nazwą social media tzw. social 
networks, czyli Facebook, LinkedIn, Snapchat, Google+, które – jak widać – stanowią wy-
łącznie wycinek tego imponującego krajobrazu platform, portali, serwisów.

Po drugie: social media to nie żadna rewolucja. To spoiwo i pas transmisyjny dla procesów 
kształtujących się w krajobrazie Świata 2.0. To pod tym pojęciem rozumiemy rzeczywistą re-
wolucję technologiczno-kulturową i ekonomiczną, która trwa nieprzerwanie, przyspiesza wy-
kładniczo i która może działać na korzyść wszystkich, jeżeli tylko zechcą do niej dołączyć. Jak 
każde inne disruption to nie bezmyślnie destruktywne tsunami – raczej nieuchronna fala, na 
którą każdy, przy odrobinie wysiłku, może wskoczyć i surfować.

Pojęcie Świata 2.0 jest oczywiście dużym uproszczeniem, jednak zupełnie celowym. Podobnie 
jak jego cztery wzajemnie oddziałujące na siebie składowe. Takie uporządkowanie pomaga 
nam uniknąć nadużywania wielu nie zawsze zrozumiałych pojęć, rodzaju: prosumeryzm, kul-
tura uczestnictwa, open source, kolektywna inteligencja, efekt wirusowy, długi ogon, mobile, 
big data, crowdsourcing, open innovation, co-creation.

Mając z tyłu głowy dwa powyższe założenia, możemy pozwolić sobie na postawienie tezy. Sto-
sunkowo prostą, choć może kontrowersyjną: większość z nas kompletnie nie rozumie social 
media, nie doceniając lub przeceniając ich znaczenie. Social media mają sens wyłącznie, jak 
już podkreśliliśmy, w ujęciu kontekstowym. A dla uproszczenia założyliśmy, że ten kontekst 
stanowi Świat 2.0, a ściślej – jego składowe, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Web 2.0 

Web 2.0 jest dla social media tym, czym woda dla naszej planety. Media społecznościowe nie 
mogłyby istnieć, gdyby nie ewolucja filozofii wykorzystania technologii internetowych i spo-
sobu, w jaki się komunikujemy. W opinii twórcy tego pojęcia, przedsiębiorcy i techno-filozofa 
Tima O’Reilly’ego, Web 2.0 to nie “łatka” nałożona na poprzednią wersję – to przeobrażenie in-
ternetu w wielostronną platformę, która zastąpiła “dystrybutor” treści tworzonej przez garstkę 
dla wielu. Web 2.0 to demokratyzacja komunikacji i zatarcie granicy między twórcą a odbiorcą, 
oddanie prawdziwej władzy w ręce użytkowników Sieci.

Internet w tej postaci obniżył bariery wejścia do wielu obszarów aktywności wcześniej za-
rezerwowanych dla wybranych, a przy tym dał dostęp do narzędzi, które pozostawały poza 
zasięgiem większości. Tak narodziła się kultura uczestnictwa (participatory culture), w której 
ekspresja i wkład mają wartość w kontekście głębszych relacji cyfrowych społeczności. Każdy 
wpis na Facebooku, edycja hasła na Wikipedii, czy nagranie podcastu i udostępnienie go na iTu-
nes niosą przyjemność tworzenia, dzielenia się i interakcji. Także dzięki Web 2.0 jest to intuicyjne 
i skuteczne – poprzez konwergencję różnych platform, mechanizmy wirusowe, otwarte licencje, 

przejrzyste interfejsy, czy wielopoziomowe kanały dystrybucji (RSS, Atom, mail itd.). Słowem, ni-
gdy wcześniej nie mieliśmy tak nieograniczonych możliwości ekspresji. A korzystamy z nich nad 
wyraz chętnie – wystarczy zastanowić się nad swoją ostatnią aktywnością online.

Web 2.0 > Konsument 2.0

Ta swoboda także kształtuje nas jako konsumentów w zupełnie nowym wymiarze. Web 2.0, 
z social media na czele, dały nam wybór, informację i alternatywy. Ale przede wszystkim głos, 
z którym marki muszą się liczyć. Chcemy mieć władzę i kontrolę nad tym, co, jak i w jakim celu 
konsumujemy. A że przy okazji – chcemy wszystkiego i od razu.

Konsumpcja nam nie wystarcza. Alvin Toffler powiedziałby, że na własny użytek chcemy peł-
nić jednocześnie rolę producenta i konsumenta – prosumenta. I miałby rację. Ale w Świecie 
2.0 kultura uczestnictwa zachęca nas do wykonania kilku kroków więcej. Tworzymy na pokaz 
przed innymi.

  Remiksujemy utwory ulubionego artysty, ale nie po to, aby odtwarzać je w kółko na swoim 
audiofilskim sprzęcie, ale po to, by wrzucić je na SoundCloud, iTunes, YouTube, a potem 
jeszcze promować na swoim blogu, na Facebooku, na forum producentów muzycznych. 
Chcemy, aby ktoś z nich napisał o nas “prawdziwy talent”.

  Przez 5 miesięcy budujemy własną konstrukcję w Minecraft, ale nie po to, by zwiedziła ją 
nasza rodzina, a setki tysięcy innych graczy. Chcemy zobaczyć nasze nazwisko w rankingu 
najlepszych twórców.

  Tworzymy własny zestaw LEGO, ale już dawno go sobie po swojemu złożyliśmy na dywanie 
małego pokoju. Teraz chcemy, aby złożyli go też inni i poczuli tę samą satysfakcję co my, 
układając ten ostatni element.

Jesteśmy więc – w różnym stopniu – twórcami i odbiorcami zarazem. Nie tylko mamy moż-
liwość wyboru treści i wartości, która do nas dociera. My mamy na nią wpływ. Możemy ją 
współdzielić i współtworzyć.

Web 2.0 > Konsument 2.0 > Tłum 2.0

2+2=5. To nie próba podważenia niekwestionowanych praw matematyki, tylko obrazowa me-
tafora efektu synergii. Jeżeli pojedynczy Konsument 2.0 ma dziś głos, to ich miliony jest w sta-
nie usłyszeć każdy. I wszyscy. Tłum 2.0 to świadomy byt, będący czymś więcej niż tylko sumą 
jednostek. Kolektywna inteligencja i fenomen mądrości tłumu sprawiają, że zagregowane 
oceny filmu od użytkowników w serwisach recenzenckich są często bardziej miarodajne niż 
opinie ekspertów. Podobnie opinie o produktach czy mierniki wiarygodności sprzedawców 
na platformach e-commerce typu C2C (Consumer to Consumer).    W bardziej złożonej formie 
masowe uczestnictwo to oddolnie współtworzone wpisy Wikipedyczne, zawiłe labirynty pod-
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stron wortali dedykowane serialom i książkom, blogosfery, aplikacje open source, wtyczki do 
Wordpressa i wypełniony contentem Reddit, nazywany “stroną główną internetu”. Do tego 
społeczności moderskie dekonstruujące gry komputerowe i nadające im nowej wartości, czy 
dydaktycy oraz eksperci demokratyzujący edukację za pośrednictwem otwartych platform 
e-lerningowych i skill sharingowych. Tłum 2.0 (czy CROWD) to samoorganizująca się inteli-
gentna i twórcza bestia, która rośnie wraz z Web 2.0 i dzięki dalszemu rozwojowi paradygmatu 
konsumenta. CROWD pod lupę wzięło już kilku prominentnych naukowców i myślicieli cyfro-
wej epoki, takich jak Don Tapscott (Wikinomia), Yochai Bankler (Bogactwo Sieci), Lawrence 
Lessig (Remiks), Clay Shirky (Here Comes Everybody) i James Surowiecki (Mądrość Tłumu). 
Pośród wielu zaprezentowanych przez nich fascynujących wniosków, jeden jest banalnie 
oczywisty. Nie ma social media bez Tłumu 2.0, bo napędza je nasza interakcja i kolektywna 
twórczość. Logika podpowiada więc pytanie: jeżeli marki nie mogą dziś funkcjonować na ryn-
ku bez social media, to czy mogą funkcjonować bez współpracy z Tłumem 2.0?

Web 2.0 > Konsument 2.0 > Tłum 2.0 > Organizacja 2.0

Każdy z opisanych wcześniej elementów krajobrazu Świata 2.0 tworzy autonomiczny eko-
system. Organizacja 2.0 może, ale wcale nie musi być dodatkowym jego ogniwem.

  Organizacja 2.0 powinna rozumieć realia Web 2.0 i korzystać z bogactwa jego narzędzi (po-
nownie: social media to nie wyłącznie social networks!);

  Organizacja 2.0 powinna słuchać Konsumenta 2.0, nie traktować relacji z nim w sposób 
transakcyjny i umieć wyprzedzać jego potrzeby;

  Organizacja 2.0 powinna włączać w swoją aktywność Tłum 2.0, czyli społeczeństwo Kon-
sumentów 2.0, współtworząc z nimi wartość na bardzo wielu poziomach z korzyścią dla 
obydwu stron.

Nie oszukujmy się. Niemal każda marka konsumencka ma dziś orientację marketingową, 
tzn. uczy się rynku i klientów, reaguje na ich preferencje i zmiany w otoczeniu. Social 
media odgrywają w tym procesie bardzo ważną rolę – badawczą, komunikacyjną, dystry-
bucyjną, agregującą treści i procesy. Można więc uznać, że większość marek to dziś Orga-
nizacje 2.0, zajmujące jakiś punkt na rozległej skali pomiaru tej „dwuzerowości”.

Niektóre z nich zadowalają się wykorzystaniem kilku podstawowych narzędzi Web 2.0, regular-
nie wysyłając newsletter, od czasu do czasu nawet zadając jakieś otwarte pytanie Tłumowi 2.0 
za pośrednictwem Facebooka. Inne budują własne social media i oddają część kompetencji 
w ręce Tłumu 2.0.

Przykładowo?
  Starbucks i jego platforma My Starbucks Idea, która pozwala klientom zgłaszać pomysły na 
usprawnienie obsługi i oferty, a następnie opiniować je przez pozostałych użytkowników; 

najlepsze i najpopularniejsze zgłoszenia są implementowane przez kawiarnię.
  LEGO, które umożliwia miłośnikom swoich klocków prezentowanie autorskich konstrukcji na 

LEGO Ideas; te cieszące się największym zainteresowaniem Tłumu 2.0 trafiają do sprzedaży.
  Procter & Gamble wykorzystujący platformę crowdsourcingową Gigwalk, która w za-
mian za niewielkie wynagrodzenie zachęca kilka tysięcy Konsumentów 2.0 do spraw-
dzenia układu i cen produktów P&G na półkach Wallmartu – szybciej i sprawniej niż 
jakakolwiek kontrola firmowa.

To przykłady kilku marek, które narodziły się jeszcze w Świecie 1.0, a które sprawnie odnajdują 
się w nowych realiach i raczej uczą surfingu, zamiast czekać na tsunami. Korzystają z możli-
wości crowdsourcingu, user innovation, co-creation, podpierając się w zaawansowany sposób 
social media.

Możemy też mówić o takich Organizacjach 2.0, które powstały stosunkowo niedawno. Pozosta-
łe trzy składowe krajobrazu Świata 2.0 w naturalny sposób stanowią część ich DNA.

  Threadless to sklep oferujący t-shirty z ciekawymi wzorami w formie nadruku. Wszystkie 
produkty na portalu są tworzone, ulepszane, sprawdzane i opiniowane przez społeczność, 
zanim trafią do sprzedaży. Słowem, to ona decyduje o losie produktu, a sam portal stanowi 
dla nich wyłącznie medium.

  Z kolei społeczność kierowców w San Francisco oferuje dostawy zakupów do domu, za po-
średnictwem platformy i aplikacji Instacart. To trochę taki Uber od zakupów spożywczych.

REWOLUCJA TRWA. I TRWA. I TRWA

Aby zaprezentować ciągłą ewolucję wykorzystania social media przez marki w Świecie 2.0 – za-
równo tych, które powstały stosunkowo niedawno, jak i tych, które zaczynały jeszcze jako Or-
ganizacje 1.0 – przygotowaliśmy nietypową ilustrację. Wybraliśmy po trzy marki konsumenckie 
z każdej grupy i spróbowaliśmy przeprowadzić je przez trzy okresy czasu:

  2005-2010
  2011-2015
  2016-2020

Dwa pierwsze okresy to w przypadku marek powstałych w Świecie 2.0 rzeczywiste dane liczbowe, 
a w przypadku marek powstałych jeszcze w Świecie 1.0 – prawdziwe przykłady ich przedsięwzięć.

Ostatni okres to już nasza fantazja, oparta o możliwe kierunki rozwoju Organizacji 2.0 i uwzględ-
niająca tempo, w jakim zachodzi ta zmiana (w sposób znacznie bardziej naukowy niż my przy-
gląda się temu Salim Ismail w znakomitej książce Exponential Organizations).

Czytaj całość ▶

http://nowymarketing.pl/i/fmfiles/crowdthinks-raport.pdf
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Bliska przyszłość mediów 
społecznościowych

Marta Samsonov

W branży reklamowo-marketingowej od ponad 15 lat. Specjalistka w usługach 
marketingowo-reklamowych dla branży finansowej. Współtworzyła głośne kampanie: 
m.in. LUKAS Banku, eurobanku czy Etopiryny. Pracowała dla takich klientów jak: Henkel 
(Pattex, Ceresit), Hochland (Almette), Telekomunikacja Polska (Sponsoring Sportowy), 
Agros (Fortuna, Karotka), Xelion, empik, Nestle, Wirtualna Polska, PZU, Selena, Plannja, 
Unillever (Algida), Lotos, LOT, Philips, Provident, Kredobank (Ukraina), TBC Bank 
(Gruzja). Obecnie razem z Piotrem Tarankiem tworzy call-to-research.

Piotrek Taranek

Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim, laureat Grasz o Staż w 2011 roku i freelance researcher od tego mniej 
więcej czasu. Obecnie partner Marty Samsonov w call-to-research, firmie świadczącej 
usługi desk research założonej razem z Bartkiem Załęckim na początku 2014 roku. 

Media społecznościowe, w takim stanie w jakim je znamy dzisiaj, jeszcze 10 lat temu znaj-
dowały się w powijakach. Facebook na początku 2005 roku nazywał się The Facebook 
i dostępny był tylko jako platforma działająca na kampusach wybranych uczelni, YouTube 
dopiero zaczynał swoją działalność, Twitter czy Nasza-Klasa jeszcze nie istniały a triumfy 
popularności święcił MySpace oraz zapomniany już Friendster. Warto o tym wspomnieć 
zanim zanurzymy się w przypuszczeniach i prognozach na kolejne 5 lat – może się w końcu 
okazać, że Facebook imploduje pod wpływem procesów cywilnych wytoczonych przez oso-
by które dostaną PTSD po wprowadzeniu długo oczekiwanego buttonu „dislike”, a YouTube 
rozszerzy swoją działalność i zdominuje rynek pornografii w internecie. Chociaż powyższe 
wydarzenia są skrajnie nieprawdopodobne, w 2005 roku informacja o tym że za 5 lat Face-
book będzie miał pół miliarda użytkowników mogłaby spotkać się z podobnym niedowie-
rzaniem. W tym specjalnym raporcie o stanie mediów społecznościowych ograniczymy się 
jednak do wydarzeń, które można prognozować na podstawie obecnych trendów i rozwoju 
technologii, zostawiając wróżenie z fusów kolegom i koleżankom z bardziej ezoterycznych 
branż.

Zmiany w funkcjonalnościach portali społecznościowych

W przypadku mediów społecznościowych stagnacja oznacza najczęściej śmierć, nic dziw-
nego więc że co kilka lat wprowadzane są dodatkowe funkcje, mniej lub bardziej przydat-
ne użytkownikom, ale zawsze mające na celu wzbudzenie nowej fali zainteresowania da-
nym portalem. W przypadku Facebooka było to m.in. wprowadzenie w 2009 roku buttonu 
„like”, co dało firmom i agencjom prowadzącym komercyjne profile dodatkowy wskaźnik 
mierzenia zaangażowania użytkowników, a samym użytkownikom – możliwość dania fe-

http://call-to-research.com/
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edbacku bez konieczności pisania komentarza. Obecnie prowadzone są prace nad wpro-
wadzeniem buttonu „dislike”, oficjalnie potwierdzone przez Marka Zuckerberga. Chociaż 
nie została jeszcze ogłoszona data wprowadzenia tej funkcji, już wzbudziła ona dyskusje 
na temat możliwości jej wykorzystania. Przeciwnicy wskazują na potencjał wykorzystania 
tego buttonu przez trolli, do gnębienia swoich ofiar, zwolennicy natomiast wspominają 
o tym, że głupio jest dać „like” pod wiadomością o czyjejś śmierci. Dla komercyjnych pro-
filów oznacza to dodatkowy wskaźnik zaangażowania, dzięki któremu będzie można ła-
twiej ocenić, czy zamieszczana treść odpowiada 
gustom fanów, i odpowiednio ją moderować. 
Sama jego obecność może sprawić, że prowa-
dzący profile komercyjne zastanowią się pięć 
razy przed wrzuceniem generycznego wypeł-
niacza, żeby tylko profil wydawał się aktywny. 
Chociaż wprowadzenie jednego buttonu ciężko 
nazwać rewolucyjną zmianą w funkcjonalności, 
na pewno wpłynie on na sposób, w jaki mie-
rzona jest skuteczność w prowadzeniu profilów, 
czyli pośrednio również na jakość zamieszcza-
nej treści.

O wiele większą zmianą jest natomiast wpro-
wadzenie przez Facebooka, Instagrama i Pinte-
resta przycisków umożliwiających kupowanie 
produktów bezpośrednio po kliknięciu w spon-
sorowany post czy reklamę display. Rozwiąza-
nie to zostało już wprowadzone w ograniczo-
nym zakresie przez wszystkie z powyższych firm 
i dotyczy, na razie, głównie aplikacji mobilnych. 
Chociaż na obecną chwilę lista firm których produkty można kupić w taki sposób jest sto-
sunkowo niewielka, ich liczba oraz zasięg usługi zdecydowanie wzrośnie w najbliższych 
latach. Najbardziej skorzystają na tym rozwiązaniu marki odzieżowe i kosmetyczne, dla 
których prowadzenie profili na Instagramie i Pintereście było do tej pory standardowym 
sposobem na zaprezentowanie oferty i budowanie zasięgu przez udostępnienia. Posia-
dają one aktywne profile o dużej bazie followerów, które obecnie stają się także plat-
formami sprzedażowymi. Rozbudowa funkcji zakupowych w mediach społecznościowych 
może być jednym z najważniejszych trendów w bliskiej przyszłości.

Również YouTube szykuje zmiany – w lutym 2015 roku zaczęto testować technologię umoż-
liwiającą użytkownikom wybór ujęcia, w którym chcą oglądać dany film. Nie jest to nowy 

ani rewolucyjny pomysł, próby jego wprowadzenia były jednak do tej pory nieskuteczne. 
Chociaż główny wymóg stworzenia takiego filmu, czyli nagranie materiału z kilku źródeł 
jednocześnie, nie stanowi większego problemu, jest nim jednak płynne przechodzenie 
pomiędzy ujęciami, bez przerwy na buforowanie lub zbyt długich czasów ładowania 
filmów (których jest tak naprawdę nie jeden, ale np. cztery). Chociaż nie udało się 
nikomu do tej pory satysfakcjonująco rozwiązać tego problemu, YouTube ma na to 
zdecydowanie największą szansę. Poza „zwykłą” możliwością obejrzenia filmu z róż-

nych ujęć, rozwiązanie to otwiera nowe drzwi 
dla twórców reklam, producentów teledy-
sków czy innych przedstawicieli kreatywnych 
branż, udostępniając więcej opcji w zabawie 
formą i strukturą filmów. 

Kolejną nowością która została wprowadzona 
w marcu 2015 roku na YouTube są filmy 360°, 
szumnie nazywane „virtual reality”, umoźli-
wiające rozglądanie się dookoła za pomocą 
kliknięcia i przeciągnięcia obrazu, lub - w przy-
padku smartfonów oraz Oculus Rift – za pomo-
cą ruchów wykonywanych tymi urządzeniami. 
Wśród filmów demonstrujących tą technologię 
znalazły się m.in. filmy przedstawiające jazdę 
bolidem F1 czy filmy promujące nową odsłonę 
Gwiezdnych Wojen, ale ich liczba jest już dosyć 
duża i można wśród nich znaleźć także filmy 
POV znanych sportowców, timelapse’y zjawisk 
przyrodniczych, czy różnego rodzaju kreatywne 
reklamy, jak np. ta promująca reboot serialu 

Heroes. Chociaż powstaje coraz większa ich ilość, ich jakość pozostawia jeszcze wiele 
do życzenia. W domyślnej rozdzielczości obraz jest rozpikselowany, kiedy natomiast ją 
podwyższymy – czas buforowania jest kilkukrotnie dłuższy niż w przypadku normal-
nych filmów. Technologia ta z pewnością będzie chętnie wykorzystywana zarówno przez 
twórców reklam jak i „zwykłych” użytkowników YouTube’a posiadających kamery 360°, 
jednak minie jeszcze trochę czasu, zanim ich jakość czy czas buforowania zostaną 
usprawnione. Filmy 360° pojawiły się także na Facebooku, borykają się jednak z podob-
nymi ograniczeniami. 

Według informacji Business Insider,  
w pierwszym kwartale 2015 roku liczba 

użytkowników Facebook Messenger, 
WhatsApp, Viber oraz WeChat wynosiła 
globalnie 2.125 miliarda – do- kładnie 

tyle samo, ile wyniosła w tym kwartale 
liczba użytkowników Facebooka, 

Twittera, LinkedIna oraz Instagrama. 

https://www.youtube.com/watch?v=ClAuhgFQpLo
https://www.youtube.com/watch?v=ClAuhgFQpLo
https://www.youtube.com/watch?v=6uG9vtckp1U
https://www.youtube.com/watch?v=6uG9vtckp1U
https://www.youtube.com/watch?v=oiojqF-60MU
https://www.youtube.com/watch?v=oiojqF-60MU
https://www.facebook.com/StarWars/videos/1030579940326940/
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Zmiany w zachowaniach użytkowników

Liczba użytkowników mobilnych wersji najpopularniejszych portali społecznościowych 
została doścignięta już przez liczbę użytkowników komunikatorów mobilnych. Według 
informacji Business Insider, w pierwszym kwartale 2015 roku liczba użytkowników Face-
book Messenger, WhatsApp, Viber oraz WeChat wynosiła globalnie 2.125 miliarda – do-
kładnie tyle samo, ile wyniosła w tym kwartale liczba użytkowników Facebooka, Twittera, 
LinkedIna oraz Instagrama. Warto tutaj wspomnieć także o komunikatorze Snapchat, 
który nie pojawił się w zestawieniu Business Insider, ale z którego codziennie korzy-
sta ponad 100 milionów użytkowników, a 65% z nich każdego dnia dostarcza wizualny 
content. Jeśli wzrost popularności komunikatorów mobilnych utrzyma się na poziomie 
zbliżonym do obecnego, w przeciągu kilku lat mogą one wyprzeć mobilne wersje portali 
społecznościowych, takie jakie znamy dzisiaj – przejście na nowy model będzie zresztą 
naturalnym krokiem dla tych portali, które zauważą spadek odwiedzin z urządzeń mo-
bilnych. W przypadku Facebook Messenger, uruchomiony został także portal dostępny 
z poziomu komputerów osobistych, sygnalizując że Messenger jest osobną od „normal-
nego” Facebooka platformą, która zawiera jednak również funkcje typowe dla mediów 
społecznościowych. W najbliższych latach można spodziewać się więc stworzenia po-
działu na mobilne i „stacjonarne” media społecznościowe, czyli na komunikatory oraz 
„tradycyjne” portale social media.     

Kolejnym trendem, który jest już widoczny i z całą pewnością będzie obowiązującym 
standardem przez przynajmniej 5 najbliższych lat, jest zwiększanie ilości wizualnego 
contentu na profilach komercyjnych. Wiąże się to także ze zmianą sposobu wyszuki-
wania informacji przez użytkowników – coraz częściej po wpisaniu hasła, użytkownicy 
przechodzą od razu do zakładek „Grafika” i „Filmy”. O ile Pinterest czy Instagram opierają 
się głównie na treściach wizualnych, rozwój tego trendu jest doskonale widoczny także 
na profilach firmowych prowadzonych choćby na Facebooku. Epoka pytań do publicz-
ności, mających na celu aktywizowanie fanów, czy komunikatów produktowych którym 
towarzyszy tylko zdjęcie produktu, mija bezpowrotnie. Liczy się teraz atrakcyjny i uni-
kalny content, bo tylko taki wzbudza jakiekolwiek zainteresowanie. Działania takie jak 
współpraca z vlogerami czy konkursy opierające się na dostarczeniu przez użytkowników 
treści wizualnych staną się standardem, nie wyjątkiem czy przykładem best practice. 
Obecnie takie treści tworzy np. Avon w swoim programie MakeUpTV, w którym zaproszo-
ne do współpracy vlogerki modowe dostarczają codziennie nowy materiał filmowy do 
wykorzystania w mediach społecznościowych. Dedykowany tej inicjatywie kanał YouTu-
be (https://www.youtube.com/user/AvonMakeupTV) ma 20x więcej wyświetleń niż kanał 
Avon Polska – w ciągu roku zyskał on ponad 36 tysięcy subskrybentów. 

„Mądre” akcesoria i social media

Smart wearables nie dokonały, przynajmniej do tej pory, zapowiadanej rewolucji, i nie zapowia-
da się, żeby zmieniło się to w ciągu najbliższych 5 lat. Nie oferują one żadnych unikalnych funkcji 
względem smartfonów, a w najlepszych przypadkach stanowią dla nich przedłużenie, umożli-
wiające np. przeczytanie sms-a czy odebranie połączenia bez wyciągania telefonu z kieszeni. 
Wraz ze spadkiem ceny tych urządzeń, prawdopodobnie wzrośnie również zainteresowanie nimi 
– jeśli można mówić tutaj o rewolucji, będzie to raczej rewolucja pełzająca i wynikająca bardziej 
z wygody, niż z unikalnych możliwości oferowanych przez te urządzenia. W kontekście mediów 
społecznościowych oraz komunikatorów, użytkownicy i tak będą zmuszeni odpowiadać na wia-
domości za pomocą klawiatury telefonów – systemy rozpoznawania głosu w smartakcesoriach 
są zbyt niedoskonałe i zbyt zależne od poprawnej dykcji, żeby im w pełni zaufać. Ostatecznie, 
jeszcze przez długi czas nie będą one niczym więcej niż tylko bajerem technologicznym. Ich naj-
większy potencjał leży w stworzeniu synergii pomiędzy urządzeniami mobilnymi, w tym innymi 
smart-akcesoriami, jednak jest to perspektywa raczej na najbliższe 15 lat, nie 5.    

Rok 2015 jest rokiem przełomowym dla mediów społecznościowych. Są one już na tyle zinte-
growane ze stylem życia współczesnych pokoleń, że pewnym jest iż nigdzie się nie wybierają 
i zostaną z nami na stałe. Drugą stroną tej monety jest jednak stagnacja, na którą poszcze-
gólne portale narażają się bez wprowadzania usprawnień i nowych funkcji (choćby kosme-
tycznych), co z kolei prowadzić może do exodusu użytkowników do innych, „świeższych” por-
tali. Jesteśmy więc świadkami walki o użytkowników, zarówno na poziomie samych platform, 
jak i na poziomie profilów komercyjnych które na nich funkcjonują. W ciągu najbliższych 
pięciu lat czeka nas więc rozwój e-commerce w mediach społecznościowych,  poszukiwanie 
przez marki sposobów na regularne pozyskiwanie i dostarczanie unikalnego contentu wi-
zualnego oraz powiększający się podział na komunikatory mobilne oraz „tradycyjne” media 
społecznościowe. Prawdopodobnie stanie się również coś absolutnie niespodziewanego, 
pięć lat w mediach społecznościowych to w końcu niemal wieczność.  
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oczami marketerów
Które serwisy społecznościowe cieszą się największym zainteresowaniem  
marketerów? Jakie są wobec nich ich oczekiwania? Które trendy wydają się  
im najciekawsze? Jakie trudności dostrzegają i do jakich szykują się wyzwań? 
Jak to wpływa na ich budżety i kto konkretnie odpowiada za ich obecność  
w social media?

To pytania, które zadaliśmy przedstawicielom kilkudziesięciu marek, które 
działania w mediach społecznościowych na stałe wpisały do swoich strategii 
marketingowych.

Wśród przepytanych przez nas marketerów są zarówno przedstawiciele 
dużych korporacji, jak i mniejszych marek, startupów, a także e-sklepów. ▶
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WOJCIECH LATOSZEK

właściciel 4gift.pl

4GIFT

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Staramy się być obecni w praktycznie wszystkich topowych serwisach (Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest czy ostatnio Snapchat), ale przy tym nie zaniedbujemy niszowych, 
sprawdzonych społeczności. Kierujemy się zasadą, iż należy podążać za naszym klientem 
i być obecnym tam,  gdzie on spędza czas.

Korzystamy z większości możliwości, które oferuje dany serwis. Testujemy też oczywiście 
różne formaty. Jeżeli jest opcja zaprezentowania video, staramy się to zrobić. Spraw-
dzamy, jak działają krótsze lub dłuższe posty, jak wyświetlają się i jak są angażujące 
posty ze zdjęciem lub galerią.

Oczywiście korzystamy też z działań płatnych, jeżeli tylko dany serwis je oferuje. Testu-
jemy różnego rodzaju kampanie reklamowe, posty sponsorowane czy współpracę 
z influencerami. Każdą z takich form promocji rzecz jasna oceniamy pod względem sku-
teczności. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Prowadzimy sklep internetowy, więc najprościej byłoby odpowiedzieć, że najważniejsza 
jest dla nas sprzedaż. Oczywiście jest to prawda, ale równie istotne jest budowanie wize-
runku i świadomości marki, utrzymywanie stałych relacji z klientami i coraz szersze docie-
ranie do odbiorców. Co ciekawe w ostatnim czasie bardzo mocno widać trend, że social 
media stają się kanałem, przez który klienci chcą komunikować się w sprawach bezpo-
średnio związanych z zakupem. Przez co doradzenie lub sprawna odpowiedź na pytanie 
stają się jednym z kluczowych czynników obecności w mediach społecznościowych.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w social media zaczęliśmy jeszcze przed oficjalnym startem firmy. Prowadzili-
śmy wtedy kampanię zapowiadającą pojawienie się sklepu, która miała na celu zgroma-
dzenie społeczności oraz budowę świadomości pojawienia się nowej marki. Taka forma 
promocji okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż w momencie startu sklepu mieliśmy 
wokół siebie społeczność zainteresowaną naszymi produktami. Skupiliśmy się wtedy 
głównie na Facebooku ze względu na jego silny potencjał angażowania społeczności 
i budowania interakcji, by z czasem rozszerzać działania na inne serwisy jak na przykład 
Pinterest, na którym działamy niemal od początku jego istnienia. 

Z najważniejszych wydarzeń warto wymienić bardzo fajną współpracę z serwisem Kody-
Rabatowe.pl, dzięki czemu mieliśmy możliwość pojawienia z naszymi produktami na 
blogu Kominka (wtedy jeszcze nie Jasona Hunta ;)). Był to świetny „strzał” pod względem 
wizerunkowym oraz sprzedażowym.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Coraz częściej widać, że kanały social media są wykorzystywane przez konsumentów jako 
miejsce, w którym mogą się oni dowiedzieć czegoś więcej o danym produkcie lub firmie. 
Facebook zmienia się trochę w coś pokroju social help desku.

Obecnie odchodzi się już od wrzucania banneru z informacją o sezonowej promocji, 
raczej marki kładą nacisk na bezpośrednią komunikację opartą o transparentność. 

Kierujemy się zasadą, iż należy 
podążać za naszym klientem i być 
obecnym tam, gdzie on spędza czas. 
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Zdjęcia produktów bez retuszu, robione tuż przed sekundą albo umożliwiające obej-
rzenie firmy od kuchni. To buduje zaufanie oraz niesamowitą więź z odbiorcami. Marki 
odzieżowe jak Risk mają to opracowane do perfekcji. Warto postawić na autentyczność 
i szczerość, dlatego też np. u nas obecnie najczęściej korzystamy z aparatu w smartfo-
nie. Może nie robi idealnych zdjęć, coś wejdzie w kadr, a jakość naszych snapów pozo-
stawia wiele do życzenia, ale to jest prawdziwe i naturalne. A dzięki temu zdobywamy 
zaufanie naszych odbiorców.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Kluczowa w dzisiejszych czasach jest spójność komunikacji w różnych kanałach, ale 
także branie pod uwagę specyfiki danego kanału. Zupełnie inaczej wygląda komunika-
cja na Snapchacie, Twitterze czy Facebooku, a jednak wszystko to ze sobą musi razem 
grać. W naszym przypadku wygląda to tak, że na przykład na Facebooku można zobaczyć 
gotową obrobioną sesję zdjęciową danego produktu, na Instagramie są zdjęcia pre-
zentujące, jak ta sesja wyglądała (taki backstage), a na Snapchacie luźniejsze wycinki 
zmontowane w całość.

Bardzo istotna jest też szybkość odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania kierowane 
przez klientów. Dzisiaj nikt nie chce czekać aż coś sprawdzimy, każdy chce znać odpo-
wiedź od razu. Czas i precyzja odpowiedzi grają kluczową rolę. Dlatego dokładna wiedza 
o produkcie oraz sposobie działania firmy jest taka ważna.

I do tego wspomniana wcześniej naturalność i szczerość. Łatwo udawać kogoś innego, 
ale to wcześniej czy później wyjdzie na jaw i kryzys wizerunku gotowy. Internet nie zapo-
mina, więc mamy jedną naczelną zasadę: niczego nie udajemy. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Nie przypominam sobie jakichś szczególnych trudności. Internet ma to do siebie, że 
jest żywym organizmem, który zmienia się i ewoluuje w każdej chwili. Jedne serwisy się 
zamykają a w nich miejsce powstają kolejne. Tak jak było z klonami Pinteresta. Prze-
testowaliśmy kilka (w tym polskie), ale poza oryginałem… żaden nie miał pomysłu na 
siebie, ani nie generował ruchu. Generalnie przez ostatnie 5 lat staraliśmy się sprawdzić 
większość dostępnych kanałów komunikacji. Regularnie korzystamy z tych, które są nie 
tylko przyjazne dla użytkownika, ale przede wszystkim są dla nas jako firmy wartościowe. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Śledzimy branżowe blogi oraz serwisy i w miarę możliwości staramy się pojawiać na kon-
ferencjach. Oczywiście mamy też na oku marki, które robią na nas największe wrażenie 
i inspirujemy się ich działaniami. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social media? 

Wszystkie działania związane z social media prowadzimy wewnątrz firmy. Staramy się 
przez to pokazać, jak rzeczywiście wyglądamy i co w danym czasie robimy. Wydaje nam 
się, że taka forma szczerego przekazu jest bardziej doceniana przez konsumentów.

Bardzo istotne dla klientów jest to, że mamy dokładną wiedzę o produkcie i możemy 
błyskawicznie udzielić naprawdę szczegółowej odpowiedzi na pytania. A dla klienta 
ważne jest np. to czy kubeczek ma 13 cm czy 13,5 cm wysokości. Jeżeli na tak postawione 
pytanie klient dostaje szczegółową odpowiedź w ciągu kilku minut, a my nawet jesteśmy 
w stanie wysłać mu zdjęcie produktu zrobione tuż przed chwilą, to przekłada się na nasz 
pozytywny wizerunek w jego oczach.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet jest bardzo płynny i zależy on silnie od sezonowości, która jest typowa dla naszej 
branży. W szczycie zakupowym większość pieniędzy przeznaczamy zakup ruchu, poza 
szczytem testujemy nowe kanały lub formaty reklam i zdecydowanie zmniejszamy wydatki. 
 
Mimo wszystko spodziewamy się, że w najbliższym czasie budżet przeznaczany na social 
media będzie zdecydowanie rósł. 

Zdjęcia produktów bez retuszu, 
robione tuż przed sekundą albo 
umożliwiające obejrzenie firmy  
od kuchni. To buduje zaufanie oraz 
niesamowitą więź z odbiorcami.
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ADIDAS

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Facebook, Twitter, Instagram – profile lokalne (mix globalnego kontentu z lokalnym).

Na stałe współpracujemy z influencerami z kategorii fashion (m.in. Maffashion, Piotr 
Kędzierski, Margaret, Diox itp.) oraz running (Julita Kotecka, Warszawski Biegacz) i fitness 
(Ewa Chodakowska).

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Social media są przede wszystkim kanałem działań wizerunkowych i informacyjnych. 
Dbamy jednak o to, aby tam, gdzie jest to kontekstowo odpowiednie pojawiało się rów-
nież przekierowanie do e-commerce. 

Nie traktujemy social media jako kanału obsługi klienta ze względu na charakter dzia-
łalności biznesowej oparty na sprzedaży hurtowej.

Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Kampania “all in or nothing” przy okazji piłkarskich Mistrzostw Świata 2014 - lokalizo-
wany real time content prosto z MŚ - pierwszy case z Polski wyróżniony przez Twittera i 
umieszczony na ich stronie jako best case.

adidas jako jedna z dwóch pierwszych marek w CEE zaproszonych przez Facebooka do 
korzystania z narzędzi reklamowych na Instagramie.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

  Większe wykorzystanie moving content (video, gify) kosztem statycznych kreacji.
  Przygotowywanie kampanii wyłącznie pod media społecznościowe.
  Uproszczenie consumer journey (od kreacji do e-commerce).

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo obecnie  
za najważniejsze?

Maksymalne wykorzystanie potencjału medium poprzez dostarczenie dedykowanego 
pod to medium kontentu. Nie ma miejsca na myślenie „zrobimy jedną kopie digital  
i będziemy wycinać”.

Budowanie społeczności i ich moderacja.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych?

  Z obserwacji tego, co dzieje się na wiodących rynkach (media, społeczności).
  Ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social 
media? 

  Piotr Szeleszczuk, Brand Activation Manager (+ zespół).
  Tailor Made PR (przygotowanie kontentu, prowadzenie profili, moderacja, wsparcie 

przy planowaniu kampanii).
  Carat Polska i Isobar (planowanie i zakup mediów).

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet social media stanowi znaczącą część wydatków kampanijnych krótkotermino-
wych i najważniejszą część w wypadku długofalowych działań marketingowych. 

https://biz.twitter.com/success-stories/adidas-poland
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 ALEKSANDRA CHOJNACKA

KAROLINA KOBIELA ▶

New Media Specialist w Amrest Sp. z o.o.,  
odpowiada za komunikację digital wszystkich 
marek: KFC, Pizza Hut i Starbucks w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech.

Senior New Media Manager CE  
w Amrest Sp. z o.o., odpowiada  

za całość działań z zakresu digital dla 
wszystkich marek: KFC, Pizza Hut 
 i Starbucks w Polsce, Czechach  

i na Węgrzech.

AMREST

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka? Jakie 
działania są tam prowadzone?

Marki AmRest obecne są we wszystkich głównych (w Polsce) kanałach SoMe – Facebook, 
Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter. Prowadzimy również działania z blogosferą 
oraz influencerami. Kanały umożliwiające dotarcie do większych grup użytkowników, 
jak np. Facebook, często wykorzystywane są do rozszerzania zasięgu komunikacji ATL 
w młodszej grupie celu. Ponadto SoMe to miejsce, gdzie prowadzimy codzienny dialog 
z naszymi użytkownikami.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Marki AmRest są bardzo różne, mają różne strategie i każda ma swój indywidualny 
plan na wykorzystanie SoMe. W przypadku każdej z nich bierzemy pod uwagę działa-
nia wpływające na cele zarówno wizerunkowe, jak i sprzedażowe, natomiast z różnym 

natężeniem. Dla Starbucks na przykład bardzo ważne są efekty wizerunkowe. Marka 
ma silną pozycję, jest ‘love brandem’, toteż dominują tam tematy lifestylowe i około-
brandowe. Elementy prosprzedażowe natomiast schodzą na dalszy plan. Z kolei w przy-
padku marek działających w oparciu o kalendarz ofert limitowanych (KFC, Pizza Hut), 
dużo częściej stosujemy dedykowane mechaniki sprzedażowe, komunikowane szeroko 
w Internecie z uwzględnieniem SoMe.

Niezależnie od specyfiki marki dla każdej z nich ważne jest wsparcie obsługi klienta 
poprzez media społecznościowe. Jest to naturalne następstwo rozwoju SoMe, a co za 
tym idzie wzrostu ilości użytkowników, z którymi mamy na co dzień bezpośredni kontakt.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Działania w mediach społecznościowych rozpoczęliśmy kilka lat temu, wraz z ‘facebo-
okowym boomem’, od którego dla nas rozpoczęła się era SoMe. Początkowo cała aktyw-
ność skupiała się właśnie na Facebooku i stopniowo rozbudowywała się o inne kanały. 
Kierunki obierane były w zależności od grupy celu działań marketingowych oraz tren-
dów rynkowych. Obecnie z miesiąca na miesiąc dzieje się coraz więcej i również naszym 
markom przybywa cyfrowych kanałów komunikacji. Facebook zaczyna powoli pełnić rolę 
medium displayowego, coraz mniejszy nacisk kładziemy tam na zaangażowanie, coraz 
większy na zasięg. Zaangażowanie w SoMe wciąż jest jednak ważne, dlatego decydujemy 
się działać w innych miejscach oraz testować nowe rozwiązania. Staramy się, aby nasze 
marki prowadziły dialog z użytkownikami w ich naturalnym środowisku, a to jest coraz 
bardziej rozproszone.

Ważne wydarzenia związane z naszą obecnością w mediach społecznościowych łączą 
się z tymi zmianami. Od dawna staramy się prowadzić nasze działania w taki sposób, 
aby móc łączyć online z offlinem, rozbudowywać cyfrowy kontakt o ten, który w przy-
padku branży restauracyjnej liczy się najbardziej – realny. Coraz większa ilość narzędzi 
bardzo to ułatwia, aczkolwiek planowanie poszczególnych akcji czy całych strategii staje 
się bardzo wymagające.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Z ogromnym zainteresowaniem patrzymy na dywersyfikację środowiska SoMe i wie-
lość opcji komunikacyjnych. Liczą się nie tylko super kreatywne kampanie, ale rów-
nież takie, które wykorzystują coraz to nowe narzędzia w sposób naturalny dla ich 
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użytkowników. Bardzo podoba się nam możliwość równoczesnego budowania wielu 
różnych komunikatów, personalizowania ich, a co za tym idzie – poprawy jakości kon-
taktu z odbiorcą. Marki w mediach społecznościowych nie chcą mówić, chcą rozma-
wiać i mają do tego wachlarz możliwości. Jednocześnie ogromnym i wartościowym 
dla jakości komunikacji trendem jest według nas rozwój mobile. Jeśli marka potrafi 
dobrze to wykorzystać, ma możliwość dołączać do codziennego świata użytkowników 
w bardzo naturalny sposób, na nieskończenie wiele sposobów, pojawiając się podczas 
mikromomentów, w których użytkownik nieświadomie sięga po smartfona.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Bardzo ważna jest szybka, dwubiegunowa komunikacja. Tylko gdy ten, higieniczny 
wręcz warunek, jest spełniony, można mówić o budowaniu marki w SoMe. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Trudności jako takie nie istnieją, gdy proces pracy z kontentem w social mediach 
mamy już ułożony. Oczywiście zawsze pojawiają się pytania oraz sytuacje nieprzewi-
dzianie, ale nie są to problemy, z którymi nie można sobie poradzić. Ważne jest, aby 
włożyć wysiłek w ułożenie procesu w taki sposób, by dział się on naturalnie w dość 
zautomatyzowany sposób i nie absorbował dużej ilości zasobów. Dobrze też jest mieć 
narzędzie, które pokaże widok na całą komunikację, a jednocześnie pozwoli na szyb-
kie przejście do poziomu poszczególnego komunikatu. Ważne jest to szczególnie przy 
tej ilości kanałów/marek, z którą pracujemy w AmRest.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Na bieżąco monitorujemy media pod kątem tematów interesujących dla naszych 
marek, słów kluczy i fraz, dodatkowo słuchamy naszych partnerów agencji interak-
tywnych oraz domów mediowych w kontekście trendów, podejścia i tematów, na 
które potencjalnie warto zwrócić uwagę. Wyjeżdżamy na szkolenia, konferencje, roz-
mawiamy z ludźmi z branży, testujemy różne pomysły i rozwiązania. W kawiarniach 
i restauracjach mamy wiele młodych osób, które interesują się tematyką nowych 
mediów i często podrzucają nam inspiracje, które niejednokrotnie wykorzystujemy 
w komunikacji. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Mamy zespół, który zajmuje się nowymi mediami a także agencje interaktywne, które 
wspierają nas w egzekucji zarówno komunikacji codziennej jak i działań typu real time 
oraz większych kampanii internetowych.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet stale rośnie, szczególnie jeśli chodzi o budowanie zasięgu. Dodatkowo budżety 
testowe coraz częściej przeznaczane są na testowanie nowych rozwiązań. 

Bardzo ważna jest szybka, 
dwubiegunowa komunikacja.  

Tylko gdy ten, higieniczny wręcz 
warunek, jest spełniony, można  

mówić o budowaniu marki w SoMe. 
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MARCIN CZECH

Digital Marketing Specialist
ASUS Polska

ASUS

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Obecnie działamy na czterech platformach social media. Firmę ASUS można spotkać 
w serwisach takich jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Na tych platformach 
nie tylko promujemy markę, ale także aktywnie uczestniczymy w życiu naszych fanów, 
którym pomagamy oraz doradzamy w sprawach technicznych. 

Doceniamy najbardziej lojalnych fanów marki, np. składamy życzenia najwierniejszym 
z nich, pomagamy w zdobyciu niedostępnych akcesoriów, pożyczamy urządzenia. Chęt-
nie także wspieramy osoby aktywne w social media. 
   
Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Najistotniejszą kwestią jest tworzenie wizerunku ASUS jako firmy przyjaznej, motywują-
cej do robienia  niesamowitych rzeczy oraz otwartej na potrzeby zarówno pasjonatów 
technologii jak i tzw „laików”. Takie postrzeganie marki tworzymy poprzez promowanie 
najlepszych rozwiązań poprawiających codzienne życie oraz wspieranie obsługi klienta. 
Liczymy, że dzięki tego typu działaniom będzie poszerzać się grono osób biorących 
aktywny udział w tworzeniu oraz w promowaniu produktów naszej marki.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w mediach społecznościowych prowadzone są nieprzerwanie od 2010 roku.  
Ciężko wybrać jedno konkretne najważniejsze wydarzenie. Najważniejszy jest codzienny 
kontakt z fanami. Rozmawiamy nie tylko o urządzeniach ASUS, bardzo często fani trak-
tują nas jak kumpli i piszą również o swoim problemach lub dylematach. Doceniamy 

to. Przeprowadziliśmy wiele kampanii, które zakończyły się dużą ilością nowych fanów, 
tysiącem prac konkursowych lub olbrzymim zasięgiem, jednak największą frajdę spra-
wiają nam lojalni fani i codzienne dyskusje. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Obecnie wkroczyliśmy w erę „nowych” social mediów, czyli kanałach komunikacji takich 
jak Snapchat, Tinder, czy Periscope. Te media społecznościowe stają się coraz bardziej 
popularne chociaż spora rzesza specjalistów wróżyła im rychły koniec. Wszystkie te 
aplikacje wiążą się bezpośrednio z pojęciem chwili, do której nie można wrócić tak jak 
w przypadku np. Facebooka. Jest to bardzo ciekawy fenomen, który na bieżąco jest przez 
nas monitorowany.  

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Jak wiadomo sprzęt elektroniczny, w tym ten oferowany przez ASUS, jest częścią życia 
wielu ludzi. Ciężko jest zdefiniować tzw. target, ponieważ proponujemy szeroką ofertę 
rozwiązań, które trafiają do klientów z różnych branż, czy przedziału wiekowego. Naj-
ważniejszym wyzwaniem social mediów w naszym przypadku jest dotarcie do każdej 
z tych grup w sposób przejrzysty i zrozumiały. Nasza komunikacja jest odpowiednio 
dostosowana dla każdej grupy odbiorców. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Nigdy nie rezygnujemy z naszych profili, przede wszystkim dlatego, że staramy się nie 
tworzyć ich ad hoc na każdej aktualnie popularnej platformie, gdyż jak wiemy część 
z nich nie utrzymuje się zbyt długo na topowej pozycji. Odpowiednio dostosowujemy 
naszą strategię pod każdą z nich, a treści komunikujemy tak, by dotarły do użytkowni-
ków danego portalu. Stale też dostosowujemy się do dynamicznych zmian zachodzą-
cych w obrębie poszczególnych platform. Dlatego też nie spotykamy się z większymi 
trudnościami w social mediach.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Social media fascynują pracowników działu marketingu ASUS oraz agencji. Właśnie 
poprzez SM czerpiemy inspiracje na dalsze działania ASUS oraz wiedzę potrzebną do 
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efektywnych działań. Platformy oraz same trendy zmieniają się błyskawicznie. Jesteśmy 
przygotowani na wszystkie nowinki, a taką wiedzę zdobywamy  poprzez obserwowanie 
platform social media,  zagranicznych mediów, obecność w grupach tematycznych oraz 
na konferencjach. Centrala ASUS jest także doskonałym źródłem wiedzy.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Nasz dział Marketingu i PR działa wspólnie z agencją Social Media oraz PR. Doceniamy 
to, że zewnętrzna agencja ma świeższe spojrzenie i dystans do marki. Cieszy nas nie-
zmiernie możliwość posiadania dwóch poglądów na pewne sprawy. Warto wspomnieć, 
że dział Social Media i dział PR stacjonują w jednej agencji. Owocuje to spójnością 
działań i szybkim przekazem informacji. Content tworzony jest pod okiem doświad-
czonych PRowców. Moderatorzy doskonale znają Fanów oraz produkty ASUS, ponieważ 
współpracują z nami od lat. Dzięki czemu skutecznie budują relację z Fanami, pomagają 
i doradzają, gdy pojawi się wątpliwość przy wyborze urządzenia. Osoby moderujące są 
również sympatykami marki i fanami nowych technologii. Agencja SM zajmuje się rów-
nież optymalizacją reklam, ponieważ zna doskonale markę oraz mechanizmy i możliwo-
ści mediów społecznościowych. Staramy się także dbać o jakość i charakter publikowa-
nych treści video – w tym celu nawiązaliśmy stałą współpracę z domem produkcyjnym 
stworzonym przez jednego z bardziej rozpoznawalnych influencerów technologicznych 
w kraju. Myślę, że wszystkie powyższe to klucze do sukcesu w budowaniu zaangażowa-
nia społeczności i przywiązania do marki.   

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet planujemy kwartalnie. Staramy się rozsądnie i efektywnie rozdzielać środki na 
każdą platformę. Finansowa strona social mediów jest podobna do samych platform – 
należy być elastycznym w obu przypadkach.   

W social media nie tylko promujemy markę,  
ale także aktywnie uczestniczymy w życiu  
naszych fanów, którym pomagamy oraz doradzamy  
w sprawach technicznych. 

MAREK SKRĘTNY

Browar AMBER
dyrektor ds. marketingu

BROWAR
AMBER

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

  Browar Amber obecny jest w serwisach:
  Facebook (profil, konkursy, aplikacje)
  Twitter (bieżąca komunikacja, content graficzny, tekstowy, relacje na żywo)
  Instagram (profil, bieżąca komunikacja) 
  Youtube (wybrane treści video)
  Periscope (relacje na żywo z warzenia piwa, produkcji,( przygotowywanych eventów)
  Google + (konto, bieżące informacje)
  LinkedIn

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W przypadku naszych marek i ze względu na specyfikę branży, efekty naszych działań 
w social media są dość łatwo mierzalne i możliwe do zaplanowania. Social media to sku-
teczne narzędzie komunikacji marek z konsumentami. Żadne inne narzędzia i metody 
nie dają tak dużych możliwości bezpośredniej konfrontacji z rynkiem i konsumentem. 
Możliwości analityczne, przystępność i dostępność pozwalają nam na planowanie i osią-
ganie w krótkim czasie zamierzonych efektów.

Social media nie zastępują jednak dotychczasowych narzędzi, a jedynie dopełniają komu-
nikację, wpisując się jednak, a nawet niekiedy stanowiąc niemalże istotę „consumer 
experience”. Najważniejsze efekty, jakie osiągamy za pomocą social media to interakcja z 
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konsumentami, wspólne z nimi budowanie strategii i nadawanie dalszego kierunku dla 
rozwoju marki. Konsumenci dzięki możliwości otwartej rozmowy mają wpływ na decyzje 
podejmowane przez nas. Dzięki temu współtworzymy i budujemy nasze wartości.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w social mediach zaczynaliśmy w 2010 roku. Social media wówczas w dużej mierze 
utożsamiane były z Facebookiem tylko i wyłącznie. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. 

Najważniejszym momentem dla naszej komunikacji było spięcie komunikacji wszystkich 
produktów pod jedną marką Browar Amber. Dopiero wtedy udało nam się zbudować spójną 
i skuteczną strategię komunikacji i nawiązywać właściwe interakcje z konsumentami.

Dużym krokiem w dobrą stronę było również uruchomienie profilu na Twitterze. Od 
początku zastanawialiśmy się, jakie oprócz Facebooka narzędzie sprawdzi się w nawią-
zywaniu bezpośredniego kontaktu konsumenta z marką i marki z konsumentem. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Najciekawsza perspektywa to coraz większy nacisk na aktywności “real time”.

Zarówno Twitter jak i chociażby Periscope wymagają od nas błyskawicznej reakcji i natu-
ralności przekazu. Z jednej strony daje to możliwość w sposób pozornie amatorski ale 
bardzo skuteczny prowadzenia komunikacji, z drugiej strony wymaga jednak czujności 
i odpowiedzialności osoby obsługującej dane narzędzie.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Największym wyzwaniem w social media jest umiejętność słuchania zarówno pochwał 
jak i głosów krytyki pod adresem marki. Uświadomienie sobie, że każdy głos, a w szcze-
gólności ten krytyczny, dowodzi tego, że komuś na nas zależy, jest pierwszym krokiem 
do budowania naturalnych i trwałych więzi z konsumentami.

Świadomość faktu, że po drugiej stronie są bardzo różni odbiorcy. W danym momencie 
przeżywający silne emocje związane niekoniecznie z naszą marką lub tacy, którzy po 
prostu chcą z kimś porozmawiać. Naturalność i szczerość w tych kontaktach jest wyczu-
walna i buduje wartość nie tylko dla marki ale przede wszystkim dla nas samych.

Social media to tylko narzędzia, które z założenia ułatwiać mają kontakt między ludźmi. 
Wyzwaniem natomiast są treści przekazywane za ich pośrednictwem. Powinny one mieć 
swoje źródło głęboko w strategii marki i jej naturze.
 
Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Każde takie narzędzie ma nieco inny profil i gromadzi określony typ użytkowników. Mając 
szeroki wybór, warto wybrać te najbardziej pasujące do marki i takie, które czujemy. Jeśli 
jakieś medium sprawia trudności i nie potrafimy się w nim odnaleźć, czasami warto 
z niego zrezygnować i przekierować energię w stronę, gdzie możemy zaangażować użyt-
kowników i gdzie potrafimy w sposób naturalny funkcjonować w zastanym środowisku.

Zdarzało nam się rezygnować z aktywności w niektórych mediach, jeśli zauważaliśmy,  
że nie generują one oczekiwanego ruchu i nie pasują do profilu marki

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Najwięcej inspiracji dostarczają nam obserwacje tego, co dzieje się wokół nas. Rzadko 
czerpiemy z działań konkurencji, staramy się myśleć w sposób otwarty i obserwować 
naturalne zachowania konsumentów. Oczywiście intuicja niekiedy zawodzi, ale i tak 
warto eksperymentować. Media społecznościowe dają możliwość podejmowania wielu 
prób, które ostatecznie pozwolą na wyciągnięcie właściwych wniosków.
 
Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Za działania związane z naszą obecnością w mediach społecznościowych odpowie-
dzialny jest zarówno wewnętrzny zespół jak i firmy zewnętrzne. Takie rozwiązanie daje 
nam dużą elastyczność i możliwość czerpania od siebie wiedzy i pomysłów. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Social media, mimo iż zajmują coraz więcej miejsca w komunikacji marki, nie pochłaniają 
proporcjonalnie większego budżetu. Efektywne wykorzystanie tych narzędzi wychodzi 
nam coraz lepiej. Wydatki contentowe we wszystkich mediach społecznościowych łącz-
nie nie przekraczają wydatków reklamowych aczkolwiek udział wydatków reklamowych 
w ostatnim roku wzrósł o blisko 20%. 
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ANNA SOLAREK

Kierownik ds. komunikacji  
i kontaktów zewnętrznych
Coca-Cola

COCA-COLA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Obecnie w Polsce Coca-Cola obecna jest aktywnie w serwisach Facebook, Instagram, 
Twitter oraz Snapchat. Posiadamy także globalny kanał w serwisie YouTube. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Staramy się być tam, gdzie nasi konsumenci i komunikować się z nimi w odpowiedni 
dla nich sposób. Social Media są dla nas sposobem na bezpośrednią i bliską komu-
nikację, zarówno odpowiadając na pytania od fanów jak i wchodząc proaktywnie  
w interakcje.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Social media traktujemy jako platformę komunikacji z konsumentami, działającą 24h 
na dobę i 7 dni w tygodniu, a aktywności w mediach społecznościowych są zawsze 
jednymi z kluczowych elementów strategii każdej kampanii czy wydarzenia, w którym 
uczestniczymy.

Z ostatnich wydarzeń wartych zwrócenia uwagi jest rozpoczęcie komunikacji na plat-
formie Snapchat (maj 2015) oraz wakacyjna aktywacja i konkurs #DajCalusa przepro-
wadzona przy współpracy największych twórców polskiego YouTube’a (lipiec-sierpień 
2015). Jednym z efektow tej współpracy jest między innymi reklama video z udziałem 
Youtuberów (Maffashion, Masterczułek, JDabrowsky, MultiGameplayGuy oraz Ajgor), 
która spotkała się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem wśród naszych konsumentów 
(video).

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jednym z największych i zdecydowanie najciekawszych trendów widocznych coraz 
mocniej w ostatnich latach jest rosnąca liczba twórców treści, również wśród zwykłych 
konsumentów. Częściowo dzięki zmianom kulturowym, a cześciowo dzięki zwiększeniu 
dostępu do technologii, obecnie w zasadzie każdy z nas stał się twórcą i generujemy 
ogromne ilości różnego rodzaju treści każdego dnia – robiąc i publikując zdjęcia lub 
video, opisując nasze doświadczenia i myśli czy nawet komentując działania innych. 
Jest to widoczne szczególnie wśród młodszej widowni, gdzie popularne osobistości 
z YouTube’ czy Instagrama urosły już do rangi rozpoznawanych celebrytów, co jeszcze 
do niedawna było zarezerwowane dla osobistości telewizyjnych czy też gwiazd muzyki.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Największym wyzwaniem jest komunikacja w naturalny i dostosowany do 
grupy docelowej sposób (szczególnie mając niejednorodnych konsumentów). Kolejnym 
wyzwaniem jest tempo rozwoju social mediów – sprawienie, aby komunikacja była nadal 
innowacyjna i wyprzedzała działalność konkurencyjnych marek.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Budując obecność w każdym nowym medium społecznościowym, traktujemy to jako 
inwestycję w przyszłość, licząc się zawsze z koniecznością nauki nowej platformy czy 
przejściowymi trudnościami w prowadzeniu kanału. Nie zrezygnowaliśmy jak dotąd 
z żadnego kanału lub profilu w social media.

Jednym z największych i zdecydowanie najciekawszych 
trendów widocznych coraz mocniej w ostatnich latach  
jest rosnąca liczba twórców treści, również wśród  
zwykłych konsumentów.

https://www.youtube.com/watch?v=oB2JF7OLt_s
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Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Media społecznościowe są dla nas jedną z kluczowych platform komunikacji i tak 
naprawdę finalnie na naszą obecność w social składa się wspólna praca wszystkich 
osób pracujących w firmie oraz współpracujących z nami podmiotów – każdy dostar-
cza unikalnego wkładu.

W codziennej pracy social media dla marki Coca-Cola zajmuje się wewnętrzy dział 
social (CIC – Citizen Interaction Center) wspierany przez Agencję SMVG Next.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

W tym przypadku budżet należałoby rozpatrywać w 2 kategoriach – budżet mediowy dotyczący 
płatnej amplifikacji (Facebook, Twitter oraz wkrótce Instagram) oraz budżet produkcyjny na 
przygotowanie materiałów, bieżącą obsługę i, przede wszystkim, interakcje z użytkownikami.

Chociaż mix zaangażowania i strategie promocji zmieniają się w zależności od danej kam-
panii i aktywności, nie będzie zaskoczeniem, że największą część budżetu mediowego 
pochłania obecność na Facebooku. Po drugiej stronie natomiast mamy Snapchat, gdzie 
możliwości reklamowe są na tą chwilę jeszcze bardzo ograniczone i na kanale tym naj-
większy nacisk kładziemy na unikalne treści i interakcje z fanami. 

KAROLINA KOSNO

PR Manager, Coffeedesk.pl

COFFEEDESK

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Nasze działania skupiamy na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Facebook jest dla nas 
świetnym źródłem bezpośrednich wejść do sklepu dzięki reklamom. Twitter daje nam 
szybki kontakt z klientami, zwiększa świadomość istnienia marki, a nawet generuje rela-
cje B2B. Instagram kreauje natomiast świadomość produktową, poprzez zdjęcia z kawo-
wym designem, także dzięki współpracy z blogerami. 

Nasze działania są często całkowicie spontaniczne. Social media są dla nas naturalną 
formą komunikacji, nie zaś zaplanowanym cyklem postów. Takie podejście odzwier-
ciedla filozofię marki i sposób, w jaki pracujemy. Będąc niewielką firmą, nie chcemy 

udawać korporacji, a pokazać się od strony marki bliskiej klientom. Efektywność tych 
działań pokazuje, że także małe firmy o niewielkim budżecie reklamowym są w stanie 
skutecznie funkcjonować w social media. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie obsługi klienta, ponieważ „Supreme Service” to 
nasza dewiza. Chcemy, aby nasi klienci mogli kontaktować się z nami tak, jak im wygod-
nie i otrzymywali pełne wsparcie przed, w trakcie i po zakupach. 

Nie ma co ukrywać, we wszelkich działaniach w e-commerce chodzi o sprzedaż. Mamy 
jednak na tyle dobry produkt, że nie musimy stosować typowych zabiegów sprzedażo-
wych. Skupiamy się raczej na dotarciu do coraz szerszego grona potencjalnych klien-
tów i świadomości produktowej. Skuteczność na tych polach daje nam odpowiednią  
konwersję.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Profile zostały założone z początkiem stworzenia sklepu, jednak poza Facebookiem 
żadne nie były na bieżąco aktualizowane. Właściwie to Twitter i Instagram są regularnie 
prowadzone dopiero od początku tego roku. Okazało się, że wprowadzenie regularności 
w publikacjach zwiększyły z miesiąca na miesiąc kilkukrotnie liczbę obserwujących. Obec-
nie wciąż testujemy różne rozwiązania i formy komunikacji i mimo braku pełnej systema-
tyczności i strategii widzimy zadowalające efekty. 
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Paradoksalnie krokiem milowym w social mediach były dla nas działania offline, 
a dokładnie wprowadzenie nowych opakowań na zamówienia. Kartony zostały zapro-
jektowane w taki sposób, aby każda paczka dostarczała wiele pozytywnych emocji od 
pierwszego wejrzenia. Od tego czasu najwięcej zdjęć na Instagramie (ale także na Face-
booku i Twitterze) tworzą nasi klienci sami! Codziennie zasypują nas zdjęciami paczek, 
kotów i kawy. I ten content cieszy nas najbardziej!

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Nie możemy doczekać się przetestowania możliwości reklamowych Instagramu i Twittera.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Nie dysponujemy wielomilionowymi budżetami na działania marketingowie, więc 
wyzwaniem staje się wybrać działania, które będą najbardziej efektywne. Na szczęście 
nie jesteśmy marką kryzysogenną, nie mamy hejterów, social media nie są dla nas 
problematyczne. Dajemy dużo pozytywnej, kofeinowej energii i otrzymujemy w zamian 
mnóstwo zadowolonych klientów. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

W naszym przypadku, prowadząc bardzo specjalistyczną działalność, wymagającą 
dogłębnej znajomości produktów, nie chcemy delegować prowadzenia social media 
zewnętrznie. Zapewne w pełni nie wykorzystujemy potencjału mediów społecznościo-
wych, jednak dotychczasowe próby podjęcia współpracy z firmami zewnętrznymi sku-
piały się na naprawianiu nieporozumień, wynikających z nieznajomości specyfiki pro-
duktu. Skupiamy się na merytorycznym kontencie, którego nikt inny nie wyprodukuje, 
a co więcej, każde potknięcie w kwestii produktowej na pewno zostałoby nam mocno 
wytknięte. Wraz ze wzrostem budżetu na działania w social media będziemy tworzyć 
wyspecjalizowany zespół wewnętrzny. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Obecnie ilość mediów, blogów czy chociażby specjalistycznych grup na Facebooku jest 
tak duża, że nie ma problemu z dotarciem do nowości i inspiracji w social media, na 
tyle na ile potrzebujemy. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Nasz dział marketingu to kilkuosobowy zespół, którego praca nie ogranicza się do social 
media. Każda z tych osób ma bardzo dużą wiedzę produktową i pasję do kawy, co powo-
duje, że doskonale się rozumiemy i znamy potrzeby naszej marki. Wewnętrznie jesteśmy 
w stanie wyprodukować serię postów, strategię reklamową wraz z uruchomieniem kam-
panii, szybki konkurs czy post typu real time marketing w bardzo krótkim czasie. Czę-
sto nam się zdarza taka spontaniczność, co o wiele ciężej jest osiągnąć tworząc social 
media zewnętrznie.

Zdecydowaliśmy się natomiast na podjęcie współpracy ze specjalistami w kwestii reklam 
na Facebooku, ponieważ widzimy w nich ogromny potencjał sprzedażowy, którego sami 
w pełni nie wykorzystywaliśmy. Jest to jednak współpraca, którą rozpoczynamy od wpro-
wadzenia agencji w życie marki, nasz styl i produkty. Chcemy, aby osoby dedykowane 
do naszego projektu stały się częścią naszej ekipy, nie zaś „ludźmi z agencji”, na których 
się denerwuje, bo nie rozumieją idei marki. Można powiedzieć, że staramy się by relacje 
z zewnętrzną firmą nie różniły się od tych wewnętrznych i co ciekawe obecnie udaje nam 
się to osiągnąć. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

W związku z tym, że cały content tworzymy wewnętrznie i wykorzystujemy go nie tylko 
w social media, to jego produkcja nie generuje dużych wydatków. Budżet przeznaczamy 
jedynie na reklamy i wsparcie postów na Facebooku. W związku z tym, że dotychczasowe 
działania były zawsze bardzo korzystne i tworzyły bezpośrednią sprzedaż na kilkukrotnie 
większym poziomie niż inwestycja, to budżet reklamowy cały czas się zwiększa, na razie 
nie przekracza jednak kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Udaje nam się produkować angażujący content, którego organiczne zasięgi potrafią 
przewyższać liczbę fanów, czasem wielokrotnie. Na co dzień jednak mierzymy się także 
z minimalnymi zasięgami, ale wsparcie ich minimalnym budżetem wystarcza, by posty 
odzyskały możliwość dotarcia do fanów. 
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KASIA KOWALSKA

Relationship Manager
Cooklet

COOKLET

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jako aplikacja Cooklet jesteśmy dostępni na portalach Facebook, Instagram, Twitter. 
Wchodzimy tam w interakcję z fanami, influencerami, blogerami. Informujemy też 
o nowościach w aplikacji lub wszystkim, co jest związane z jej tworzeniem. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Wizerunkowe plus wsparcie obsługi klienta – chcemy by Cooklet kojarzył się z marką 
otwartą na rozmowy o jedzeniu. Tworzymy miejsce przyjazne dla każdego kto kocha 
gotować. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
 Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania prowadzone są od powstania aplikacji Cooklet. Jest to dla nas ważne medium 
podczas imprez takich jak m.in. Gourmand World Cookbook Awards, gdy możemy na 
bieżąco dzielić się osiągnięciami, które nie byłyby możliwe bez naszych użytkowni-
ków. Jest to też idealne miejsce do nawiązywania nowych kontaktów z influencerami 
z branży – dzięki konwersacjom na Facebooku poznaliśmy osoby, z którymi dzisiaj 
współpracujemy przy akcjach marketingowych dla naszych klientów. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Możliwość przekazywania informacji na bieżąco z każdego zakątka świata. Możemy 
dzielić nasze sukcesy razem z czytelnikami dokładnie w tym momencie, w którym się 
one dzieją. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy, nawet w obliczu kryzysu, który potrafi 
szybko rozprzestrzenić się po sieci. Wyjście z niego w kreatywny sposób. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Nie zdarzyła nam się taka sytuacja. Jedyną trudnością jest odpowiadanie 24/dobę na 
pytania fanów, zwłaszcza gdy w grę wchodzą problemy, do których rozwiązania potrze-
bujemy programistów (czyli kogoś więcej niż osobę obsługującą SM).

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Zdecydowanie największą inspiracją są media społecznościowe podobnych aplikacji/
platform z innych krajów. Jednak, jako że wszyscy musimy jeść, inspirację możemy 
brać z każdej innej branży. Jeśli uważamy, że któreś rozwiązanie sprawdzi się u nas 
–  próbujemy :)

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Osoby z naszego zespołu. Jeśli znajdziemy coś, czym chcemy się z nimi podzielić – 
wrzucamy to na odpowiedni kanał. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Inwestujemy tylko w Facebooka i tylko, gdy chcemy wypromować konkretne działanie 
lub akcję. Budżet na pewno będzie się zwiększał w kolejnych latach. 
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WOJCIECH KAPELUSZ

online marketing manager 
w PPG Architectural Coatings EMEA 
(m.in. marka Dekoral)

DEKORAL

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Marka Dekoral jest bardzo aktywna w digitalu, zarówno w tym dużym czyli internecie, jak 
również w małym, czyli mobile. W socialu obecna jest na Facebooku i od niedawna na 
Instagramie. Zintensyfikowaliśmy też działania na YouTube, który nie jest kwalifikowany 
bezpośrednio do serwisów społecznościowych, ale niewątpliwie ma taki charakter. 
Prężnie działamy we wszystkich serwisach społecznościowych, budując skrupulatnie 
wizerunek naszej marki.
 
Tegoroczna formuła komunikacji Dekoral w social media polega na odpowiadaniu użyt-
kownikom internetu przez Eksperta Dekoral na ich pytania dotyczące kolorów i łączenia 
kolorów w zakresie designu wnętrz. Odpowiadamy zarówno wiadomościami tekstowymi 
jak i filmami dedykowanymi poszczególnym użytkownikom.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Bardzo ważnym elementem jest dla nas utrzymanie odpowiedniego wizerunku, jako 
eksperta w dziedzinie farb oraz dobierania i łączenia kolorów. Tak też prowadzona jest 
kampania Kolorowa Polska, gdzie jako ekspert – przyjazny konsumentowi, odpowiadamy 
na jego potrzeby indywidualną poradą - przygotowaną specjalnie dla niego. Użytkownik 
poprzez dodanie #kolorowapolska zadaje nam pytanie w sieci, a eksperci Dekoral na 
nie odpowiadają. Takie działania przekładają się na większe zainteresowanie marką. 
Oczywiście nie jest to łatwo mierzalne, ale nasze dotychczasowe obserwacje wskazują 
na pozytywny wydźwięk naszych działań, które mocno wspierają dział obsługi klienta.

Zarówno w tym jak i w zeszłym roku elementem kampanii było badanie preferencji 
kolorystycznych Polaków. Wielka praca włożona w to badanie, które jest jednocześnie 

kampanią reklamową, setki publikacji wygenerowane w trakcie tego działania, pozwalają 
nam skutecznie kształtować wizerunek eksperta w dziedzinie kolorów.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w social media prowadzimy od roku 2011. W ubiegłym roku ważnym dla nas 
wydarzeniem była odpowiedź na niekorzystne wizerunkowo video vlogera AdBustera, 
który nagrał test porównawczy farb, w tym farby marki Dekoral Fashion. Wykorzystując 
Facebooka przygotowaliśmy złożoną wypowiedź na prezentowany film. Dzięki przytom-
ności, refleksowi i umiejętnemu wykorzystaniu narzędzi nasza odpowiedź została bardzo 
pozytywnie odebrana przez użytkowników (1 200 naturalnych wykopów, 2 000 polubień 
na Facebooku). Jednocześnie została przedstawiana jako wzór odpowiedzi marki w kry-
zysowych momentach. Odparliśmy zarzuty, nie obrażając autora filmu. W późniejszym 
czasie zaskutkowało to także nagrodą Pióro Roku. 

W zeszłym roku bardzo ważne było dla nas badanie Kolorowa Polska, w którym wzięło 
udział ponad 3 000 osób i ono pochłaniało dużą część naszej socialowej aktywności. 
W tym roku social media w dużej mierze wykorzystujemy jako platformę do zadawa-
nia pytań ekspertom Dekoral, którzy odpowiadają użytkownikom na pytania związane 
z doborem kolorów w ich mieszkaniu, tworząc jednocześnie kompendium wiedzy 
o łączeniu kolorów. Nasza komunikacja postowa w dużej mierze opiera się na inspira-
cjach związanych z łączeniem kolorów w mieszkaniach oraz na komunikowaniu bene-
fitów naszych produktów. Ważnym elementem pozostaje też badanie Kolorowa Polska 
– w tym roku poświęcone tematowi łączenia kolorów wśród Polaków. 

Bardzo ważnym elementem jest dla nas utrzymanie 
odpowiedniego wizerunku, jako eksperta w dziedzinie  
farb oraz dobierania i łączenia kolorów. Tak też  
prowadzona jest kampania Kolorowa Polska.
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Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Dzisiejsi konsumenci wybierają produkty i usługi, które spełniają ich głębszą potrzebę 
kreatywności, idealizmu i integracji ze społecznością. Dlatego my staramy się spełniać 
te założenia wpisujące się ze swoimi działaniami społecznościowymi w ideę marke-
tingu 3.0 poprzez działania mające na celu inspirowanie naszych klientów, odzwier-
ciedlanie ich wartości i odpowiadanie na ich problemy.  Do działań tych należą głów-
nie darmowe porady ekspertów, którzy przeszukują social media i fora pomagając 
w sprawach związanych z farbami, czy doborem kolorów. Odpowiadają w formie wypo-
wiedzi tekstowej oraz poprzez dedykowane video zamieszczone na naszym kanale na 
YouTube. Same odpowiedzi video wpisują się w ciekawy trend dotyczący zróżnicowa-
nia mediów i ich łączenia. Odbiorcy naszych komunikatów to pokolenie obrazu, sam 
tekst nie dostarcza takich emocji jak film i dlatego nasze odpowiedzi video, pomimo 
eksperckiej zawartości merytorycznej, charakteryzują się luźną i humorystyczną formą 
przekazu. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Social media mają dużą dynamikę więc ważny jest monitoring zarówno działań, uczest-
nictwo w planowaniu kolejnych, akceptacje jak i monitoring KPI. Jeśli chce się to robić 
dobrze, to zajmuje to czas. Kolejnym wyzwaniem jest samo dotarcie do użytkowników. 
Nie jest łatwo przebić się z treścią, gdyż użytkownicy są zmęczeni obrandowanymi 
postami marek, które nie wnoszą nic nowego do ich życia. My staramy się dostarczyć 
użytkownikom coś więcej, nie rezygnując przy tym z promocji marki i chyba nam się to 
udaje. Uzyskujemy to poprzez zdjęcia wnętrz, pełne inspiracji i ciekawych zestawień 
kolorystycznych, odpowiadając tym samym na potrzeby Polaków w dziedzinie łącznia 
kolorów. Elementem naszej komunikacji stały się też konkursy, te mniejsze i większe, 
które wzmagają aktywność naszej społeczności.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?  
Czy zetknęli się z nimi Państwo bezpośrednio?

Pewnym wyzwaniem dla marek jest Instagram. Myśląc social media, marki myślą 
przede wszystkim o Facebooku. A co z Instagramem? Wydawać by się mogło, że jego 
potencjał nie zostanie wykorzystany tak samo jak Pinterest, który nie cieszy się wśród 
marketerów zbyt dużą popularnością. Odpowiednio prowadzony Instagram może opo-
wiedzieć pewną historię o marce, o jej działaniach. Nie trzeba do tego dużych nakła-
dów finansowych. Jego plusem jest to, że nie ma tam na razie zbyt dużo konkurencji. 
Instagram wprawdzie to tylko i aż 30% użytkowników Facebooka w Polsce. Warto o to 

powalczyć, warto budować nowy przyczółek w socialu, bo kto wie, jaka może być przyszłość  
Facebooka.

W tym roku wyjątkowo dużo uwagi poświęciliśmy YouTube. Od wiosny tego roku zreali-
zowaliśmy ponad 50 video. Realizacja takiego planu była sporym wyzwaniem, zwłaszcza 
dla agencji. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wiedzę czerpiemy przed wszystkim ze specjalistycznych blogów i stron branżowych. 
Lubimy również inspirować się zagranicznymi case’ami, do poszukiwań nowych metod 
komunikacji zachęcają nas nowatorskie rozwiązania i odważne działania. Nasza komuni-
kacja ma jednak zawsze spójną formę, nie możemy zapomnieć, że działamy w dość spe-
cjalistycznej branży i nie chcemy zawieść zaufania konsumentów poprzez chaotyczne 
działania, dlatego przygotowana kampania została uszyta na miarę potrzeb naszej spo-
łeczności, poprzedzona rocznymi obserwacjami.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Za działania związane z obecnością marki Dekoral w social media ale także za digitalową 
strategię i obsługę marki odpowiada agencja Biuro Podróży Reklamy.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Zdecydowanie większość naszego budżetu przeznaczonego na social media pochłania 
u nas YouTube i Facebook, na którym nasza społeczność jest największa i cały czas 
rośnie. Instagram jest na razie tylko dopełnieniem tego krajobrazu. Jeżeli chodzi o Snap-
chat to w chwili obecnej nie widzę miejsca dla naszej marki w tym serwisie. Ale wszystko 
może się zmienić. Nie mówię nie i póki co bacznie obserwuję jego proces rozwoju. Z utę-
sknieniem czekamy na opcję postów sponsorowanych na Instagramie. 
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KAMILA KIERSZNOWSKA

w branży web od 2009 roku. Zawodowo związana 
z firmą DrTusz jako PR & Social Media Manager, 
sercem z EastCamp Białystok.

Interesuje się środowiskiem startupowym oraz tren-
dami, jakie zachodzą w mediach społecznościo-
wych. Kobieta energia, zawsze z uśmiechem na 
twarzy! Uzależniona od smartfona i kawy.

DrTusz

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Markę DrTusz spotkać można na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Snapchacie oraz Vine.

Każdy z kanałów prowadzony jest w inny sposób, ponieważ każdy z nich ma inny profil 
odbiorów.

Facebook to jedno z tych miejsc w sieci, gdzie lubimy sobie pożartować, jednak gdy 
trzeba – stajemy się też bardziej poważni. W działaniach pomagają nam również kon-
kursy, które organizujemy cyklicznie.

Komunikację wspieramy reklamami promującymi wybrane posty z wall’a, dodatkowo 
prowadzimy kampanie sprzedażowe przy wykorzystaniu takich narzędzi jak remarketing 
dynamiczny produktowy, reklamy custom audience, multi product ads.

Nasz brand hero doskonale wie, jak zmieścić się w 140 znakach. :) Kanał na Twitterze 
prowadzony jest bardzo luźno. DrTusz pozwala sobie na więcej humoru, a nawet odro-
binę kontrowersji czy erotyki. 

Kanał Instagram oraz Snapchat wykorzystujemy do pokazywania zdjęć i krótkich filmów 
z życia firmy, pracowników czy też samego brand hero DrTusza.

Kanał Vine dopiero raczkuje.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Jak już wspomniałam w punkcie pierwszym, każdy z naszych kanałów prowadzony jest 
w inny sposób.

Facebooka i Twittera wykorzystujemy zarówno do osiągnięcia efektu wizerunkowego, 
sprzedażowego jak i wsparcia obsługi klienta.

Jeśli chodzi o obecność na Instagramie najważniejszym efektem jest przedstawienie 
naszego brandu oraz informacji o firmie. Snapchat jest jeszcze w Polsce raczkującym 
kanałem komunikacji, dlatego wykorzystujemy go raczej wizerunkowo. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w social mediach prowadzimy praktycznie odkąd stały się modne w Polsce.

Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie naszego brand hero – DrTusza 
w kwietniu 2012.

Pozytywnie wspominamy kampanię z czerwca 2015 #UrodzinyDrTusza, podczas której dla 
zaprzyjaźnionych firm oraz wybranych klientów wysłaliśmy wina wraz z ręcznie napisa-
nymi listami z informacją, że nasz bohater DrTusz obchodzi swoje 34 urodziny i zachę-
camy do wspólnego świętowania.

Szczerze mówiąc, każdy dzień obecności w social mediach traktujemy jak nasz mały 
sukces – DrTusz utrzymuje interakcję z użytkowanymi, wykorzystujemy również real time 
marketing – szybko reagujemy na pojawiające się okoliczności i wydarzenia, np. ostatnie 
zaćmienie Księżyca, awaria Facebooka, czy odkrycie wody na Marsie.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Takimi trendami są jeszcze mało popularne w Polsce serwisy społecznościowe jak  
Snapchat, Vine i Periscope i wykorzystanie ich do lokowania produktów. 

Ciekawie wypada korzystanie z Instagrama jako narzędzia sprzedażowego. W tym przy-
padku pole do popisu ma branża, która sprzedaje wzrokiem. ;)
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Polacy zaczynają rozumieć działanie hashtagów na Twitterze i Instagramie – dzięki nim 
możemy wyszukać interesujące nas treści dotyczące konkretnego wydarzenia lub akcji. 
Właściwie żadne większe wydarzenie nie może obyć się bez dedykowanego #hashtagu.

Śledzimy również bieżące trend za oceanu, jakim jest jak najdłuższe zatrzymanie użyt-
kownika w aplikacjach poprzez:

  Możliwość publikacji pełnych artykułów (Facebook).
  Wyszukiwarka w treści artykułów (Facebook).
  Większe wsparcie dla video (Facebook).
  Realizowanie zakupów poprzez przycisk „buy now” nie opuszczając aplikacji (Face-

book, Instagram, Twitter).

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Tu bardzo krótka odpowiedź – zwiększanie świadomości marki. :) Dodatkowo takim 
wyzwaniem jest stworzenie ciekawej otoczki wokół  naszej oferty i sprawianie, że pro-
dukty, które oferujemy staną się bardziej interesujące. Oczywiście nie zapominamy 
o kampaniach sprzedażowych, tam gdzie jest to możliwe.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Główną trudnością jest to, że branża tuszów i tonerów jest trudna w prowadzeniu 
w mediach społecznościowych. Naszym głównym wyzwaniem jest aktywizowanie użyt-
kowników w niszowych kanałach. DrTusz istnieje również na YouTube, jednak jeszcze 
nie mamy pomysłu na ten kanał, dlatego obecnie zrezygnowaliśmy z prowadzenia tam 
działań.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wiedzę i inspiracje czerpiemy z konferencji, spotkań i artykułów branżowych oraz analizy 
własnych działań. Nie ukrywam, że obserwujemy także inne marki, które świetnie odnaj-
dują się w mediach społecznościowych. :) Staramy się wypróbować większość rodza-
jów dostępnych działań marketingowych. Testujemy, testujemy i jeszcze raz testujemy. 
W każdej branży sprawdza się inny rodzaj promocji i dobieramy rozwiązania najlepsze 
dla naszej.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? (np. własny zespół, własny zespół + zewnętrzna firma, 
zewnętrzna firma etc.)

Za działania DrTusza w mediach społecznościowych odpowiada własny dział marke-
tingu, aczkolwiek inspiracje i pomysły wychodzą również od każdego pracownika z firmy.
Wspiera nas również nasz #Rudy. ;)

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Nie jesteśmy wielką korporacją, więc budżety marketingowe nie są liczone w 6 cyfrowych 
sumach. :) Nasze działania muszą być wybiórcze i przemyślane.

Reklamy wykupujemy głównie na Facebooku, jednak wydajemy także znaczne budżety 
na różne kampanie, które wspieramy poprzez nasze kanały społecznościowe, np. wspo-
mniane wcześniej #UrodzinyDrTusza, czy też wyjazd drużyny Torfowy DrTusz na Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Błotnej w Turcji 2015. 

Polacy zaczynają rozumieć działanie hashtagów  
na Twitterze i Instagramie. Właściwie żadne większe 
wydarzenie nie może obyć się bez dedykowanego 
#hashtagu. 
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WOJTEK BOROWICZ

Community Evangelist w Estimote. 

Estimote

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jesteśmy obecni na Twitterze, Facebooku, LinkedInie, Instagramie i Pintereście 
przede wszystkim po to, by komunikować się z użytkownikami Estimote. Zbieramy 
od nich feedback i rozwiązujemy problemy, ale też nawiązujemy relacje oraz inspi-
rujemy ludzi. Oczywiście każde medium to trochę inna grupa docelowa i format.

Estimote tworzy rozwiązania dla deweloperów, więc siłą rzeczy jesteśmy też aktywni 
na Stack Overflow i Quorze. To miejsca gdzie programiści chętnie udzielają się, by 
zdobyć wiedzę lub się nią dzielić – chcemy w tym uczestniczyć, być tam gdzie są nasi 
użytkownicy.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W pierwszej kolejności obsługa klienta, budowanie relacji z użytkownikami oraz 
informowanie o produktach Estimote.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Od 2013 roku. Nie patrzymy na swoją działalność przez pryzmat popularności w 
serwisach społecznościowych. Naturalnie największy ruch pojawiał się kiedy odpa-
laliśmy nowe produkty lub publikowaliśmy jakiegoś świetnego posta: na przykład o 
blog post driven development. Porządne treści zawsze przyciągają ludzi, czy to przez 
Facebooka, Twittera czy Hacker News. Oczywiście pomagają też influencerzy i media. 
To zawsze fajna sprawa kiedy Paul Graham albo Y Combinator tweetują o Estimote 
albo artykuł o nowym produkcie pojawia się na TechCrunch i Wired.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jest sporo ciekawych trendów w mediach społecznościowych: Snapchat, Vine czy 
Periscope. My korzystamy raczej ze standardowych metod i kanałów, bo dobrze 
sprawdzają się w komunikowaniu z deweloperami.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za 
najważniejsze?

Kiedy jesteś obecny w mediach społecznościowych nie ma świąt, urlopu czy dni 
wolnych. Zawsze trzeba monitorować co się dzieje, bo szybkość reakcji to podstawa. 
Co pomyślisz o marce, jeśli ktoś zgłasza problem na Twitterze i przez 24 godziny nie 
ma odpowiedzi? Pewnie nic miłego.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Korzystając z wielu kanałów jednocześnie trzeba umieć dostosować komunikację do 
każdego z nich: zarówno ton jak i publikowane treści. Na LinkedInie „chwytają” inne 
posty niż na Facebooku. Na Twitterze rozmawia się z ludźmi zupełnie inaczej niż na 
Stack Overflow. To niby truizm, ale teoria swoją drogą, a praktyka swoją. Do wprawy 
dochodzi się metodą prób i błędów.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych  
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Zewsząd. W sieci pełno jest źródeł i inspiracji. Ludziom zajmującym się mediami spo-
łecznościowymi i community managementem na pewno można polecić blogi Hootsuite, 
HubSpot i Simply Measured. Neil Patel to kopalnia wiedzy. Warto też zapoznać się z mate-
riałami z CMX Hub i Feverbee. Subskrypcja HBR również nie zaszkodzi.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w 
social media? 

W Estimote jest zespół Community odpowiedzialny za relacje ze społecznością 
deweloperów, w tym także za social media.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Dużo bardziej skupiamy się na relacjach z klientami i organicznym wzroście. Reklamy 
to dla nas sprawa drugorzędna i póki co nie inwestujemy w nie wiele. 
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ARTUR JABŁOŃSKI

Events & Communication,  
Exea Smart Space

Exea Smart Space

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jako Exea Smart Space – przestrzeń dla startupów, e-biznesu i freelancerów - pro-
wadzimy obecnie działania w 3 kanałach społecznościowych: Facebook, Twitter, 
Instagram. Z naciskiem na dwa pierwsze. 

Prowadzimy tam bieżącą komunikację, informującą o inicjatywach, które podej-
mujemy w inkubatorze. Poza moderacją, inwestujemy w reklamę displayową oraz 
od czasu do czasu wychodzimy do influencerów z niskokosztowymi działaniami – 
w ubiegłym roku np. na otwarcie Exea Smart Space 26 czerwca wysyłaliśmy wybra-
nym branżowym ekspertom i cewebrytom ręcznie robione lalki przygotowane na 
podstawie ich własnych zdjęć. 

W branży  nowych technologii i startupów dużą wartość miejsca budują ludzie, któ-
rzy je tworzą, dlatego duży nacisk kładziemy również na osobiste angażowanie się 
w komunikację – każdy członek zespołu jest aktywny w społecznościówkach i wyko-
rzystuje je również do promowania Exea Smart Space. 

Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania nowego planu działań. W chwili, gdy raport 
ujrzy światło dzienne najprawdopodobniej będziemy już obecni w kanałach „profesjo-
nalnych”: LinkedIn, Quora oraz Slideshare to miejsca, w które celujemy. Obok własnego 
firmowego bloga to miejsca, w którym zamierzamy dzielić się wiedzą z zakresu budowa-
nia i rozwijania startupów – uważamy to za najkorzystniejsze narzędzia do budowania 
wizerunku miejsca idealnego do rozwijania własnego projektu biznesowego. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Zależy od aktualnie prowadzonej kampanii. Czysto sprzedażowe cele mają u nas 
jedynie ogłoszenia o wolnej powierzchni biurowej oraz informacje o organizowanych 
przez nas konferencjach i wydarzeniach. Z uwagi na naszą grupę docelową, osoby 
mocno zainteresowane mediami społecznościowymi i światem nowych technologii, 
Facebook jest naszym głównym i bardzo dobrze konwertującym kanałem sprzeda-
żowym. Przynajmniej jeśli chodzi o media społecznościowe, bowiem szerzej pojęte 
działania komunikacyjne koncentrują się również wokół szeregu innych kanałów.

Główny nacisk w mediach społecznościowych kładziemy  na budowanie społeczności 
i nawiązywanie relacji, ponieważ do tego zostaliśmy stworzeni „offline” - tworzymy 
toruńską przestrzeń dla startupów i szeroko pojętego e-biznesu.

Wierzymy w inicjowanie dyskusji, dlatego nieustannie monitorujemy kluczowe frazy 
związane z naszą branżą i staramy się nawiązywać kontakty z osobami, które dysku-
tują na dane tematy. W ten sposób daliśmy się poznać w środowisku i pokazaliśmy, 
że jesteśmy otwarci. 

Otrzymujemy bardzo pozytywny feedback, co widać po zaangażowaniu ludzi na 
naszym fanpage’u, opiniach, które zbieramy w badaniach ankietowych czy po głosach 
w zamkniętej facebookowej grupie dedykowanej firmom i „przyjaciołom” inkubatora. 
Poza suchymi statystykami, to właśnie różnego rodzaju pozytywne, niestandardowe 
akcje, które realizują dla nas firmy i freelancerzy związani z Exea Smart Space po 
prostu z czystej sympatii są dla nas najlepszym KPI. Przysyłają nam kartki z zagra-
nicy, publikują na wallu biurowe dowcipy, które sobie nawzajem robią, itd. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania na Facebooku i Twitterze rozpoczęły się w sierpniu 2013, czyli rok przed otwar-
ciem inkubatora. Relacjonowaliśmy przygotowania, budowaliśmy zainteresowanie nową 
inicjatywą na rynku, pokazywaliśmy od kuchni jak powstaje tego typu infrastruktura. 

Najważniejsze wydarzenia dla profilu zawsze powiązane są z wydarzeniami offline. 
Bez wątpienia numerem jeden był moment otwarcia i poprzedzająca go kampania 
(w tym działania z influencerami). Do tego dochodzą liczne konferencje (Copernicus 
Interactive Camp, Startup Toruń), cykliczne wydarzenia jak Startup Weekend Toruń 
czy autorski program akceleracji SCALE. 
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Dla części z tych wydarzeń prowadzimy osobne kanały, inne rozwiązujemy komu-
nikacyjnie w obrębie głównego profilu Exea Smart Space. Zawsze jednak kładziemy 
nacisk na wyróżniający się branding, by dać do zrozumienia społeczności, że mamy 
do czynienia z oryginalną inicjatywą. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Efemeryczne media społecznościowe, czyli treści, które znikają. Częścią naszej pracy 
jest to, że często dla firm i startupów z inkubatora organizujemy zamknięte szkolenia 
i warsztaty. Chcemy dzielić się wiedzą również z publicznością w mediach społecz-
nościowych, ale społeczność na Facebooku kiepsko reagowałaby na tak  dużą czę-
stotliwość wpisów. Stąd możliwość prowadzenia relacji na Snapchacie czy transmisji 
na Periscope powitaliśmy z radością. Doceniamy też w tym zakresie Twittera, który 
ma w zespole wiernych fanów, a poza tym jest popularny w branży technologicznej 
i doskonale się w tego typu sytuacjach sprawdza. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za 
najważniejsze?

1) Generowanie odpowiedniej ilości wysokiej jakości treści – jednoosobowa armia 
ma swoje granice. Jeżeli potrzebujemy dobrych grafik, zróżnicowanych pomysłów na 
komunikację i obecności w wielu kanałach jednocześnie przy utrzymaniu odpowied-
niej częstotliwości, to potrzebujemy kilkuosobowego zespołu.

2) Utrzymanie spójnego Tone of Voice w różnych mediach społecznościowych – każdy 
portal ma swoją specyfikę, przyzwyczajenia użytkowników, ustalone trendy w komu-
nikacji. Część marek popełnia błąd, idąc o krok za daleko w dostosowywaniu języka 
do platformy, przez co traci na tym spójność komunikacji. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Nie zrezygnowaliśmy jeszcze z żadnego kanału, ponieważ decyzję o założeniu pro-
filu w konkretnym serwisie podejmujemy zawsze po długim namyśle potencjalnych 
zysków i strat, nigdy ad hoc. Co do trudności –  odpowiedź wyżej. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Przede wszystkim zagraniczne blogi i serwisy, nie tylko z działki mediów społeczno-
ściowych. Począwszy więc od Trendwatchera i PSFK, przez Adweek po Social Media 
Examiner. W zasadzie Feedly pęka w szwach od case’ów. Nie jesteśmy przywiązani do 
jednego źródła. Obserwujemy też oczywiście jak działają miejsca o podobnym profilu 
i staramy się wyciągać wnioski z ich akcji. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media? 

Wszystkie działania prowadzimy wewnętrznie, nie korzystamy z usług agencji. Nad 
strategią pracujemy wspólnie w zespole, a całość działań koordynuję i egzekwuję ja. 

Facebook jest naszym głównym  
i bardzo dobrze konwertującym  
kanałem sprzedażowym. 
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KAROL JURGA

social media manager w Agorze

Pasjonat social media oraz baczny obserwator 
nowinek technologicznych i startupów. Prywatnie 
dawkuje sobie media społecznościowe, zawodowo 
mieszka w Internecie. Ceni kreatywność i poczucie 
humoru. Uczulony na koty z Facebooka i social 
media ninje.

GAZETA.PL

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Gazeta.pl jest obecna na wielu platformach społecznościowych. To dość oczywiste, 
że największe zaangażowanie generują nasze profile na Facebooku oraz Twitterze, bo 
istnieją najdłużej i są dość naturalnym środowiskiem do przekazywania wiadomości 
z serwisu internetowego. Ale… są też inne kanały, te nowsze, gdzie tekst ma mniejsze 
znaczenie, a królują grafiki oraz wideo, i tam też jesteśmy. Cieszymy się z coraz 
większej liczby młodych użytkowników, którzy prowadzą z nami aktywną komunikację 
na Instagramie, Periscope i Snapchatcie. Ekstra jest to, że możemy uczyć się tej formy 
dialogu od najmłodszych, dla których ona jest czymś naturalnym. Poza angażowaniem 
się w prowadzenie naszych profili staramy się też docierać do nowych użytkowników, 
wykorzystując przy tym narzędzia reklamowe, które dostarcza nam Facebook i Twitter. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Dzięki obecności w mediach społecznościowych możemy być bliżej użytkowników, 
którzy zaglądają na nasz portal, tutaj te granice na linii redakcja - czytelnik bardziej 
się zacierają i to jest fajne, bo dialog z czytelnikiem wkracza na zupełnie nowy 
poziom. Oczywiście prowadzimy też działania wizerunkowe, bo głównie dzięki mediom 
społecznościowym możemy trafiać do młodych ludzi, którzy coraz częściej szukają 
informacji nie w konkretnych portalach, a właśnie w serwisach społecznościowych.  

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Historycy datują pierwsze wpisy z fanpage’u Gazeta.pl na 2009 rok. Od tego czasu Gazeta.pl 
bardzo się zmieniła i to dobrze widać choćby na przykładzie tego, jak wyglądają 
aktualnie posty, a jak wyglądały te z początków naszej obecności na Facebooku. Wiele się 
nauczyliśmy i z pewnością potrafimy tworzyć bardziej angażujące posty, które docierają 
do większej liczby użytkowników. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Najciekawsze jest to, że coraz łatwiej i coraz szybciej można przekazać użytkownikom 
fajne treści z miejsca, w którym jesteśmy. Można nagrać ciekawy materiał za pomocą 
komórki i pokazać go na żywo tysiącom odbiorców – bez ekipy filmowej, montażu 
w studiu lub wozu transmisyjnego. To wszystko sprawia, że sami użytkownicy, którzy są 
na miejscu zdarzenia, mogą przesyłać nam swoje relacje, które podamy dalej. Żyjemy 
w świecie, gdzie każda osoba, którą mijamy na ulicy, może za chwilę transmitować ważne 
informacje dla całego kraju lub świata, i to jest niesamowite. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Wyzwaniem, które było, jest i będzie obecne w social media, jest umiejętność dostosowywanie 
się do zmian. Tak samo jak ewoluują pewne trendy i oczekiwania użytkowników, tak samo 
ewoluować muszą media oraz marki obecne w mediach społecznościowych. Umiejętne 
dostosowywanie się do zmian jest chyba kluczowym wyzwaniem, bo łatwo przyspać lub 
wejść w coś na siłę i wtedy widać tę całą sztuczność, i to nie jest fajne. 

Żyjemy w świecie, gdzie każda osoba,  
którą mijamy na ulicy, może za chwilę  
transmitować ważne informacje dla całego  
kraju lub świata, i to jest niesamowite. 
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Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Trudności pojawiają się wraz z nowymi platformami społecznościowymi, gdy trzeba 
przystosować się do zupełnie innego rodzaju prowadzenia dialogu, ale to chyba 
normalne. Pomocne są wówczas wiadomości od użytkowników, którzy często piszą do 
nas, czego chcieliby więcej, a czego mniej, i wtedy jesteśmy w stanie szybko reagować 
oraz szybciej wyciągać wnioski. Jeśli chodzi o wycofywanie się z jakichś mediów 
społecznościowych, to nie przypominam sobie takiej sytuacji.  

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Obserwujemy to, co dzieje się na rynku światowym i często dzięki temu jesteśmy 
w stanie wyłapać trendy / zachowania, które u nas jeszcze nie są popularne. Ważną 
rolę odgrywają też użytkownicy, bo to często ich zachowanie wskazuje kierunki, w jakich 
powinniśmy iść. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

W tym roku powstał zespół odpowiedzialny za social media. Poza prowadzeniem 
niestandardowych akcji, szkoleń oraz kampanii reklamowych jest on bardziej wsparciem 
dla redakcji, które po wejściu na platformy społecznościowe prowadzą dialog ze swoimi 
użytkownikami. Takie rozdzielenie kompetencji jest o tyle dobre, że redakcje jak nikt inny 
znają swoich użytkowników i są przez to autentyczne w komunikacji, a wiedzę bardziej 
techniczną czy też bardziej teoretyczną mogą czerpać od działu, który jest skupiskiem 
doświadczeń wszystkich redaktorów. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet przeznaczony na działania w mediach społecznościowych jest większy niż 
w latach poprzednich. Wzrosty wydatków widać zarówno w kampaniach, które mają 
na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów, promocję aplikacji mobilnych 
czy docieranie do nowych odbiorców z serwisami, które są już na rynku obecne 
od dłuższego czasu. To wydaje się być naturalne, bo narzędzia dostarczane przez 
Facebooka czy Twittera często okazują się być najbardziej efektywne w marketingu 
internetowym. 

BEATA TELEGA

Senior Brand Manager,  
Colian Sp. z o.o.

GRZEŚKI

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka? Jakie 
działania są tam prowadzone?

Marka Grześki realizuje działania komunikacyjne w kanałach social media. Jej aktywno-
ści można na bieżąco śledzić na portalu społecznościowym Facebook. Profil marki na 
Facebooku cieszy się dużą popularnością, aktualnie ma ponad 431 tys. fanów. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Obecność w social media stanowi nieodłączną część strategii marketingowej marki 
Grześki. Przyświeca nam cel biznesowy, czyli zwiększenie sprzedaży naszego produktu 
oraz wizerunkowy. Realizowane aktywności umacniają postrzeganie Grześków jako 
nowoczesnej marki, zapewniającej krótkie chwile codziennej przyjemności i beztroski. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

W social media nie wystarczy „być”, nie wystarczy też „coś robić”.  Obecność w mediach 
społecznościowych ma sens, jeśli marka potrafi wejść w interakcje z użytkownikami. 
Efektywność działań należy mierzyć przede wszystkim ich zaangażowaniem. To zaanga-
żowanie jest dla nas największym wyzwaniem. Kolejnym, równie ważnym, jest utrzyma-
nie tego zaangażowania. Istotny jest sposób komunikacji -  język, jakim się porozumie-
wamy, jak i szybkość reakcji. Użytkownik social media musi mieć poczucie, że po drugiej 
stronie faktycznie jest „marka”, która reaguje, odpowiada, wchodzi w interakcje oraz jest 
wiarygodna. Język komunikacji, powinien być spójny z charakterem marki. 
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Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Social media pozwalają na interaktywną komunikację z grupą docelową, gdzie obie strony 
mają możliwość bezpośredniej komunikacji. Dzięki bardziej bezpośredniej komunikacji kon-
sument angażuje się w życie marki, staje się jej częścią. Można więc wysunąć wniosek, że 
taki kontakt jest często bardziej wartościowy niż ten, z którym mamy do czynienia w przy-
padku tradycyjnych mediów. W mediach społecznościowych stawiamy przede wszystkim 
na interakcje z konsumentami. Wywołanie i podtrzymanie zaangażowania jest znacznie 
prostsze w przypadku młodej grupy docelowej. Trudniej jest zaangażować osoby powyżej 
30. roku życia, które korzystają z social media w innym stopniu, zakresie i w inny sposób. Nie 
jest łatwo „przelać” komunikację prowadzoną w kanałach tradycyjnych do starszych grup 
na kanały social media. Nawet wartościowy kontent przynosi słabsze rezultaty wśród tych 
odbiorców. Marki, które prowadzą komunikację do nastolatków, z założenia mają łatwiej.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Najlepszym źródłem wiedzy o social media są same social media. Warto je obserwować 
oraz warto patrzeć na tych, którzy radzą sobie z nimi najlepiej. I tak, w przypadku Facebooka, 
pomocny jest raport Fanpage Trends z Sotrendera, który m.in. daje możliwość porównania 
fanpage’y o zróżnicowanej licznie fanów. Same kanały social media umożliwiają analizę 
efektywności kontentu, grupy docelowej i jej zachowań, a co za tym idzie – optymalizację 
budżetu. Taka analiza jest konieczna, ponieważ kanały mediów społeczniościowych bronią 
się przed zalewaniem użytkowników reklamami oraz mało interesującymi czy niedopasowa-
nymi treściami. Ważne jest nie tylko to, co publikujemy, ale w jaki sposób i kiedy. Najlepiej 
skorzystać z wiedzy, którą oferują twórcy tych kanałów, ponieważ nikt nie wie lepiej od nich 
samych, jak te kanały się zmieniają i co się z tym wiąże dla ich użytkowników. Jeśli cho-
dzi o inspirację –  w świecie social media najlepiej kreować, wymyślać samemu. Inspiracją 
może być praktycznie wszystko, wystarczy pomysł i umiejętność przekucia go w świat marki. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social media? 

Aktywności w mediach społecznościowych realizujemy we współpracy z agencją social media.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Większość budżetu dedykowanego social media przeznaczamy na aktywności na Face-
booku, z czego dużo uwagi i kosztów pochłania zarówno kontent, jak i wsparcie rekla-
mowe. Szacujemy, że w najbliższych latach budżet ten będzie wzrastał i będziemy korzy-
stać z nowych kanałów social media. 

GRZEGORZ CHYŁA

Brand Manager - House

HOUSE

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?
Jakie działania są tam prowadzone?

Główna aktywność marki House odbywa się na Facebooku. Ten portal wykorzystujemy 
do prezentowania wszystkiego, co w House tworzymy lub w czym bierzemy udział. To 
także główny elektroniczny kanał prezentacji naszej oferty handlowej i komunikacji  
z klientami. Publikujemy także treści na Instagramie i Pintereście. Te kanały służą nam 
głównie do budowania świata marki, staramy się nie prezentować tam informacji stricte 
handlowych.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Kładziemy nacisk na działania służące do zwiększenia rozpoznawalności marki i zbudo-
wania jej pożądanego przez nas wizerunku u klientów. Nie możemy jednak zapominać 
o dużym potencjale sprzedażowym, który też staramy się wykorzystywać. To najszybsza 
droga od prezentacji kolekcji do zakupu w naszym sklepie internetowym. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością
Państwa marki w social media?

Aktywność na Facebooku prowadzimy od 2009 roku. Przez ten czas prezentowaliśmy 
wszystkie kampanie, materiały z sesji zdjęciowych, kolekcje promocje itp. Jak to w życiu 
- jedne rzeczy bardziej się podobają, inne mniej. Przechodziliśmy też przez różnego 
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rodzaju kryzysy, które staraliśmy się zażegnywać. Myślę, że sukcesem jest zgromadzenie 
tak licznej rzeczy fanów, których ciągle przybywa. Tym bardziej, że profil prowadzimy  
w opcji in-house, nie posiłkując się agencjami zewnętrznymi.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Z dużą uwagą przyglądam się zmianom, jakie nadchodzą do FB i Instagrama. Otwarcie 
tej drugiej platformy na działania reklamowe/płatne może wiele zmienić. Snapchat na 
pewno ma także wiele do powiedzenia. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Zdecydowanie content marketing, większa interakcja z odbiorcą, personalizacja komu-
nikacja. Nie bez znaczenia pozostaje rosnący udział urządzeń mobilnych w konsumo-
waniu treści.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś
z jakiegoś kanału lub profilu?

Można powiedzieć, że takie trudności to codzienność. Choćby fala internetowego hejtu, 
która, odnoszę wrażenie, nasila się coraz bardziej w niekontrolowany sposób. Będąc 
marką masową, sprzedawcą, na co dzień musimy mierzyć się z różnymi opiniami doty-
czącymi naszego produktu, komunikacji, czy obsługi klienta. Staramy się wyciągać 
wnioski jednocześnie zastanawiając się i analizując sytuację przed wykonaniem tego 

pierwszego kroku. Między innymi dlatego ociągamy się z obecnością na Snapchacie. Jeśli 
mamy to robić, chcemy robić wg przemyślanej strategii, żeby właśnie nie wycofywać się 
z podkulonym ogonem. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Zewsząd :) Z otoczenia, od klientów, od rozmaitych kontrahentów, z którymi współpracu-
jemy i z mediów społecznościowych.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Wspominałem o tym wcześniej - SM w House to głównie działania zespołu marketingu 
House. Współpracujemy także z zewnętrznymi dostawcami treści. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Rozplanowanie budżetu jest dość zmienne w czasie. W zależności od konkretnego 
momentu w roku zmieniamy nacisk z działań reklamowych na contentowe i odwrotnie. 
To podejście jest mocno uzależnione od aktualnej polityki sprzedażowej i cenowej. Mogę 
powiedzieć tyle, że budżet digitalowy zdecydowanie będzie zajmował co raz większą 
pozycję w ogólnych wydatkach marketingowych. 

Fala internetowego hejtu nasila się coraz bardziej.  
Będąc marką masową, sprzedawcą, na co dzień musimy 
mierzyć się z różnymi opiniami dotyczącymi naszego 
produktu, komunikacji, czy obsługi klienta.
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IKEA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

IKEA aktywnie korzysta z Facebooka, YouTube’a oraz z Instagramu. Jesteśmy obecni na 
G+, ale na tym nie koniec. Stale obserwujemy nowe możliwości rozszerzenia tej obecno-
ści i szukamy sposobów jak najefektywniejszego zaangażowania fanów marki. Obecnie 
rynek kusi marketerów coraz to nowymi możliwościami, ale pamiętajmy o efektywności 
naszych działań. Nie możemy być wszędzie z tym samym contentem, a to od niego 
w dużej mierze zależy sposób, w jaki realizujemy się w konkretnym medium. Naszą 
misją jest oferowanie dobrze zaprojektowanych mebli dla jak największej liczby ludzi. 
Chcemy, by codzienne życie Polaków stawało się po prostu lepsze. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Kładziemy nacisk na działania wizerunkowe, które są niezwykle ważne. Zwłaszcza, że 
w kanałach digitalowych mamy więcej miejsca i możliwości na realizowanie tej strate-
gii. Jednocześnie pracujemy nad odciążeniem naszego call center i organizujemy kanał 
social mediów jako dodatkowy, komplementarny kanał obsługi klienta. Między innymi 
po to zunifikowaliśmy naszą obecność na FB do jednego kanału marki (wcześniej każdy 
z naszych sklepów prowadził własny profil), by lepiej sprostać oczekiwaniom naszych 
klientów. Innym aspektem działań w SM jest pozyskiwanie bardzo wartościowych insi-
ghtów wprost od użytkowników naszej marki – niektóre z nich wykorzystujemy, czy to do 
poprawy obsługi klienta w sklepach, poprawy serwisów, czy do budowy kampanii mar-
ketingowych. Nasi klienci to najbardziej  wartościowe źródło pozyskiwania informacji  
o problemach, potrzebach i zainteresowaniach dzisiejszego konsumenta.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościach?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

jesteśmy obecni w social mediach od 2009 roku, kiedy zaczęliśmy naszą przygodę 
z FB. Potem sukcesywnie dokładaliśmy kolejne elementy naszego ecosystemu. Przez te 
wszystkie lata mieliśmy dużo sukcesów. Jeden z nich to kampania z 2012 roku – Mała 
Scena na Centralnym, gdzie połączyliśmy fizyczną obecność marki na Dworcu Central-
nym w specjalnie zaaranżowanym studio, gdzie zatrudniliśmy aktorów Teatru Impro-
wizowanego, którego przedstawienia były napędzane poprzez social media i naszych 
klientów – to oni współtworzyli to, co działo się w ramach małej sceny. Ostatnim 
ważnym wydarzeniem dla nas była integracja profili lokalnych, prowadzonych przez 
poszczególne sklepy do profilu IKEA.pl. Przedsięwzięcie z pozoru proste, jednak bardzo 
wymagające z perspektywy organizacji.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościami wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Jednym z ciekawszych obecnie trendów jest rozwój formatów video. Oczywiście zapoczątko-
wały to takie serwisy jak Vine, czy Instagram, ale obecnie dzieje się to w zupełnie w nowym 
wymiarze. Mam na myśli narzędzia typu Snapchat, czy Periscope. Dzięki tym dwóm ostat-
nim mamy do czynienia z tworzeniem treści video na zupełnie inną skalę. Wyzwaniem dla 
marketerów jest odpowiednie wykorzystanie tego trendu, by marki  pozytywnie zaistniały 
w tym streamie. Uważam jednak, że nie sztuką jest być w tym medium, sztuką jest stworze-
nie formatów, które zaangażują odbiorców i będą pozytywnie wpływały na markę, czy też na 
strategie, które są realizowane w tym medium. Nie jest to miejsce dla każdego. Media te służą 
komunikacji pomiędzy użytkownikami, jeśli marka zamierza także być tam widoczna, musi to 
robić w sposób bardzo właściwy. Szanujmy naszego odbiorcę. 

W SM możliwe jest pozyskiwanie bardzo wartościowych 
insightów wprost od użytkowników naszej marki – niektóre 
z nich wykorzystujemy, czy to do poprawy obsługi klienta 
w sklepach, poprawy serwisów, czy wręcz do budowy 
kampanii marketingowych. 
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Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Nieustające zmiany w funkcjonowaniu social mediów wymagają od markerów nieustan-
nego bycia na bieżąco. Moim zdaniem gonimy zmiany na Facebooku (zmiany algoryt-
mów etc.), staramy się je zrozumieć i dostosować do tego nasze działania. Jednocześnie 
pojawiające się nowe narzędzia powodują mnóstwo pokus – na wszystko musimy zna-
leźć czas. Jesteśmy bardzo dużą firmą i sama komunikacja tego wewnątrz zespołu oraz 
firmy pochłania naprawdę mnóstwo czasu. Chcemy, by jak najwięcej współpracowni-
ków mogło uczestniczyć w tworzeniu marki w SM, rozumiało to, co obecnie realizujemy. 
Jesteśmy otwarci na sugestie i komentarze, i to naprawdę nam pomaga stale ulepszać 
to, co tworzymy.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Nie rezygnujemy z czegoś z powodu dostrzeżenia tam trudności :-). Bardziej traktu-
jemy to jako potencjalne wyzwania. Niestety rynek kusi na wiele sposobów… Przez wiele 
lat nauczyliśmy się, że  musimy reagować także, na zmiany szybko, wykorzystywać to, 
co dzieje się w komunikacji, być aktywnym w słuchaniu naszych klientów, pomagać im, 
doradzać, angażować… pomimo trudów i poświeceń, stale podejmujemy nowe wyzwania.

Stoimy obecnie przed mnóstwem kolejnych, ale chcemy zrobić to w jak najlepszy moż-
liwy sposób. Zawsze staramy się mieć plan, wizje, content na funkcjonowanie i zasoby, 
jednocześnie obserwując trendy nas otaczające i to, w jaki sposób rozwija się nasza 
obecność w konkretnym miejscu.

W wartościach marki IKEA jest prawo do popełniania błędu. I nam marketerom także  
zdarza się podejmować niekoniecznie dobre decyzje. Istotne jest jednak, by wyciągać 
wnioski i następnym razem robić wszystko lepiej.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Media branżowe, działania konkurencji, konferencje branżowe. Świat, który nas ota-
cza, który daje nam mnóstwo insightów oraz oczywiście nasi klienci, którzy są kopalnią 
inspiracji i to jest najważniejsze źródło.

W naszej pracy wykorzystujemy np. wizyty domowe (wywiad z domu klienta na temat 
tego, jak mieszka, skąd bierze inspiracje, jakie ma trudności) – to one dostarczają nam 

mnóstwa inspiracji do tego, by tworzyć content i podsuwać rozwiązania na to, by wszyst-
kim żyło się lepiej.
 
Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Jestem osobiście odpowiedzialny za ten temat, z ogromnym wsparciem kolegów i kole-
żanek z działu Product PR, Corporate PR, Customer Experience, Market Intelligence, 
External Communication, Communication and Interior Design – tak jak powiedziałem 
wcześniej, chcemy, by jak największa liczba współpracowników mogła mieć czynny udział 
w tworzeniu naszej obecności w kanałach digitalowych.

Nie możemy także zapomnieć o naszych partnerach biznesowych – agencji Kalicinscy.com 
oraz Fog Content Agency i wielu innych, których pomysły i działania czasem realizujemy. 
Mamy jedną ważną zasadę, którą kierujemy się w tworzeniu komunikacji dla marki IKEA 
– nieważne od jakiego partnera pochodzi pomysł – ważne by był dobry. Tak więc jeśli 
dostajemy coś fajnego z agencji  ATLowej, organizujemy to w taki sposób, by to realizo-
wać i każdy z partnerów miał realny wpływ na to, co i jak robimy. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet zmienia się z roku na rok, oczywiście staramy się go powiększać, gdyż spektrum 
naszej obecności stale wzrasta. Niemniej, pomimo rocznych planów, staramy się być 
elastyczni. Jesteśmy w stanie przesuwać wsparcie budżetowe, jeśli projekty tego wyma-
gają. Z uwagi na silną dynamikę tego medium, musimy reagować szybko i efektywnie.

Pomijając to, że obsługa i prowadzenie generuje koszty, w dużej mierze budżet pochła-
nia tworzenie contentu, to on jest motorem naszej obecności w social mediach. Pomimo 
faktu, że mamy spore doświadczenia w produkowaniu treści, a co za tym idzie mamy 
mnóstwo sposobów na to, jak możemy optymalizować procesy produkcyjne, to i tak 
na tą część tortu obecności marki przeznaczamy sporą część budżetu. Staramy się nie 
tworzyć treści pod kampanie, chcemy tworzyć treści, które są w stanie funkcjonować 
i angażować naszych konsumentów przez dłuższy czas i to wydaje się na dziś właściwą 
receptą. 
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W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Serwisy społecznościowe stały się nieodzownym elementem działań komunikacyjnych 
marki INGLOT. Nasza obecność w social media to wynik ciągłej współpracy z partnerami 
oraz pracownikami z całego świata. Obecnie kosmetyki INGLOT dostępne są w ponad 
70 krajach, w związku z czym koordynacja działań w internecie jest dla nas nie lada 
wyzwaniem. 

Oczywiście jesteśmy na Facebooku i Instagramie. Popularność poszczególnych kana-
łów zależy jednak w dużej mierze od lokalizacji. Dla przykładu, w krajach wschodnich 
niezwykle popularny jest serwis vk.com, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych popu-
larność Facebooka drastycznie spada na rzecz serwisu Instagram. Co więcej, właśnie 
zaczynamy swoją przygodę z Pinterestem i Snapchatem.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Naszym celem jest budowanie wizerunku marki poprzez realizację spójnej strategii 
marketingowej. Stawiamy na projekty na najwyższym poziomie, takie jak: udział w poka-
zach mody, obecność na międzynarodowych targach modowych i kosmetycznych czy 
współpraca w zakresie kultury, sztuki i sportu. Niejednokrotnie część z tych działań 
przenoszona jest na platformy social media np. współpraca z nowojorskim Broadwayem 
lub konkurs we współpracy z Teatrem Muzycznym Roma, w którym do wygrania były 
kosmetyki ze specjalnej kolekcji dedykowanej musicalowi Mamma Mia!.

Generowanie sprzedaży za pomocą social media jest także wyzwaniem jakie sobie  
stawiamy.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Od kilku lat regularnie prowadzimy działania w social media. Z pomocą serwisów spo-
łecznościowych wprowadzamy nowe produkty oraz zapowiadamy różnego rodzaju wyda-
rzenia związane z marką, jak wielkie odliczanie i otwarcie billboardu na Times Square. 
Jedną z ciekawszych aktywności było dopingowanie mistrzowskiej drużyny siatkarskiej 
ASSECO RESOVIA podczas Mistrzostw Polski (INGLOT jest jednym ze sponsorów drużyny). 
W social media pojawiła się na żywo relacja prosto z Nowego Jorku, gdzie na naszym 
billboardzie wyświetlony został spot promujący drużynę. Reakcja kibiców była niezwykle 
entuzjastyczna. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jesteśmy jak najbardziej otwarci na nowe rozwiązania w zakresie mediów społeczno-
ściowych. Ze względu na rosnącą popularność serwisu Instagram w Stanach Zjedno-
czonych, wdrożyliśmy narzędzie LikeAndBuy.it, które przekierowuje osoby obserwujące 
profil bezpośrednio do sklepu internetowego inglotusa.com. Mamy również w planie 
wiele innych projektów, o których jednak nie chcemy na razie mówić. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Jednym z ważniejszych wyzwań jest dostosowanie działań do potrzeb poszczególnych 
rynków. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z 
jakiegoś kanału lub profilu?

Widzimy raczej wyzwania, z którymi często się stykamy. Jak dotąd nie zrezygnowaliśmy 
z żadnego z kanałów społecznościowych.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media?

Nasz zespół koordynuje działania w mediach społecznościowych na całym świecie. Part-
nerzy i pracownicy zagraniczni działają zgodnie z określonymi przez nas wytycznymi. 
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W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Traktujemy media społecznościowe jako złożony ekosystem. W Polsce działamy na Face-
booku, Twitterze i Youtube. Budujemy też swoją obecność na najważniejszych blogach, 
chętnie też angażujemy się we współpracę z vlogerami. Intensywnie rozwijamy także wła-
sne kanały komunikacji. Prowadzimy własny blog IQ.intel.pl. Jest to blog technologiczny dla 
miłośników nowoczesnych technologii, gadżetów i innowacji. Nie rywalizujemy z blogerami 
szybkością informacji lecz jakością. Stawiamy na dłuższe formy, których naszym zdaniem 
brakuje w Internecie. Prężnie działa także Intel IT Center – serwis blogowy Intela dedyko-
wany biznesowej stronie naszej społeczności. Inaczej komunikujemy się ze społecznością 
na Facebooku, a inaczej budujemy swoją widoczność na Twitterze. Wspólnym mianowni-
kiem obecności Intel Polska w mediach społecznościowych jest fakt, że traktujemy nasze 
kanały przede wszystkim jako forum dialogu z osobami zainteresowanymi nowoczesnymi 
technologiami i tymi, które o technologii chcą się czegoś dowiedzieć. Staramy się inspiro-
wać do dyskusji i wymiany doświadczeń, edukować i oczywiście zapewnić nieco rozrywki.  

Poza bieżącą komunikacją i wysokiej jakości treściami, w mediach społecznościowych 
stawiamy na interakcję – tę widoczną na tablicach oraz tę prowadzoną w ramach wymiany 
wiadomości prywatnych. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Społeczność Intel Polska na Facebooku liczy już ponad 220 000 osób, a w kategorii IT 
zawsze jesteśmy w TOP profili o najlepszej interaktywności. Nasze blogi IQ.intel.pl i Intel 
IT Center każdego miesiąca odwiedza w sumie ponad 180 tysięcy osób. To dla nas powód 
do dumy, ale liczba unikalnych użytkowników oraz fanów nie jest dla nas najważniejszym 

parametrem mierzenia efektywności działań w mediach społecznościowych. Zdecydowa-
nie bardziej kluczowe z naszej perspektywy są poziom interakcji i zaangażowanie.  

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Na Facebooku i Twitterze jesteśmy od 2010 roku. Nasz kanał na Youtube istnieje od 2012 
roku. Trudno określić jedno wydarzenie bądź kampanię, które byłyby dla nas najważniej-
sze. Ważnym krokiem w rozwoju naszej obecności w mediach społecznościowych było 
uruchomienie IQ.intel.pl i Intel IT Center. To naprawdę duże przedsięwzięcie, angażujące 
wiele osób, w tym znanych dziennikarzy. Podobnie jak w przypadku komunikacji na Face-
booku, Twitterze i Youtube, tak i w przypadku naszych blogów postawiliśmy na jakość. 
Treści publikowane w ramach IQ.intel.pl i Intel IT Center przygotowują profesjonalni dzien-
nikarze lub eksperci Intela. 

O naszej obecności w social media myślimy jako o długofalowym dialogu z użytkownikami. 
Kolejne kampanie mają jedynie wspierać proces budowania zaangażowania społeczności 
– nie stanowią wartości samej w sobie. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Uważnie przyglądamy się trendom w obszarze komunikacji za pomocą treści wideo. Mam 
tu na myśli zarówno intensywny rozwój kanałów typu Youtube czy Twitch, ale także takie 
projekty jak Facebook Mentions. Śledzimy oczywiście też rozwój nowych kanałów social 
media (np. Snapchata). 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Moim zdaniem największym wyzwaniem dla community managerów jest utrzymanie zain-
teresowania marką oraz podtrzymanie dialogu i zaangażowania w życie marki. Internauci 
są bombardowani przekazami i komunikatami – ich uwaga jest ulotna. To właśnie dlatego 
kluczowym wskaźnikiem mierzenia efektywności naszych działań w mediach społeczno-
ściowych uczyniliśmy zaangażowanie i poziom interakcji. To wartość, którą dużo trudniej 
wypracować niż liczby odsłon i odwiedzin. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social media? 
Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z jakiegoś kanału 
lub profilu?
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Podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy społeczności na jakimś kanale poprzedzamy 
analizą. Pozwala nam to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Wyzwaniem jest 
oczywiście szybka reakcja na komunikację ze strony użytkowników. W naszym przy-
padku nie jest to łatwe bo fani potrafią zadawać naprawdę podchwytliwe, złożone 
technologicznie pytania.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Staramy się mieć oczy dookoła głowy. Z jednej strony dzielimy się wiedzą, doświad-
czeniem z kolegami odpowiedzialnymi za komunikację Intela w mediach społeczno-
ściowych na całym świecie, z drugiej strony cały czas aktywnie szukamy inspiracji. 
Śledzimy trendy i monitorujemy działania prowadzone przez inne marki, trzymamy 
rękę na pulsie nowości ze świata mediów społecznościowych. Chętnie też analizujemy 
dane i statystyki dotyczące poszczególnych kanałów – aktualne trendy i prognozy. 
Dość odważnie podchodzimy też do współpracy z blogerami czy vlogerami. Nie zawsze 
zasięg czy popularność danego kanału jest dla nas kluczowa. Potrafimy postawić na 
mniej mainstreamowy blog, odnośnie którego mamy przekonanie, że dostarcza war-
tościowych treści. Często na tym wygrywamy. Tak było np. przy długotrwałej współ-
pracy z Jestkultura.pl i Andrzejem Tucholskim. Rozpoczęliśmy współpracę w czasie 
gdy Jestkultura.pl był rozpoznawalnym, ale stosunkowo niewielkim blogiem. Od tego 
czasu społeczność skupiona wokół Andrzeja rozrosła się wielokrotnie, a my wciąż 
mamy dobre relacje i chwalimy sobie współpracę.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Za strategię obecności Intel Polska w mediach społecznościowych odpowiadam ja. Za 
blog IQ odpowiada mój kolega Paweł Magdziarz, Consumer PR & Marketing Manager 
w Intel Polska. W bieżących działaniach wspiera nas zespół Monday PR.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Oprócz działań związanych z przygotowaniem treści (grafika, wideo, artykuły na blo-
gach), dużą część budżetu przeznaczamy na płatną promocję określonych postów, 
także na popularyzację naszych blogów i generowanie na nie ruchu z serwisów spo-
łecznościowych. Bardzo fajnie sprawdza się tu możliwość dokładnego określenia 
grupy docelowej, którą oferuje m.in. Facebook. 

GRZEGORZ LEŚNICZEK

Marketing Manager, Kia Motors Polska

KIA MOTORS POLSKA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Kia Motors Polska jest obecna na Facebooku, Google+ oraz na YouTube. Jest tam pro-
wadzona codzienna komunikacja, na Facebooku są prowadzone także działania rekla-
mowe oraz przeprowadzane są konkursy. Współpracujemy również z profesjonalnymi 
fotografami sportowymi oraz dziennikarzami, którzy dostarczają nam dodatkowe tre-
ści. Planowane są także działania na Instagramie. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Dla naszej firmy ważne są wszystkie trzy aspekty tych działań. Widzimy w nich korzyści 
zarówno dla  wizerunku marki, wyników sprzedażowych i kontaktu z klientem. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w mediach społecznościowych są prowadzone od 2010 roku. To nie tylko komunika-
cja marki na fanpage’u Kia Motors Polska, ale także komunikacja odzwierciedlająca globalne 
i lokalne zaangażowanie sponsoringowe Kia w sport na fanpage’ach Kocham Football, Świat 
Tenisa oraz Kia Lotos Race. Efektem tych działań było zajęcie 3.miejsca w rankingu najbar-
dziej angażujących społeczności marek w czasie UEFA EURO 2012™ w oparciu o response rate 
fanów oraz wzrost zasięgu (wg raportu Interactive Research Center Sp. z o.o. o Euro 2012).
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 Udanymi akcjami marketingowymi zorganizowanymi za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych były konkursy z okazji UEFA EURO 2012™. Jako oficjalny sponsor roz-
grywek piłkarskich UEFA EURO 2012™ Kia otrzymała prawa do organizowania promocji 
z biletami na mecze oraz do tworzenia produktów z wykorzystaniem łączonego logo 
Kia i UEFA. Takie nagrody były przewidziane w dwóch dużych konkursach przeprowa-
dzonych na Facebooku. Pierwszy, Kia Roadshow, gdzie zadaniem użytkowników było 
odszukanie jeżdżących po Polsce Kia i zrobienie im zdjęcia  i drugi, gdzie użytkownik 
musiał odbyć jazdę testową modelem Kia i opisać swoje wrażenia w aplikacji. W 2013 
r. jako partner Pucharu Konfederacji rozdawaliśmy bilety na to wydarzenie organizu-
jąc konkurs na Kocham Football „Najtrudniejszy Quiz Piłkarski na Świecie”, w którym 
wzięło udział 44 670 użytkowników. Działania te spowodowały znaczący przyrost fanów 
na fanpage’u marki oraz większą rozpoznawalność. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Obecnie jesteśmy żywo zainteresowani możliwościami streamingu video na żywo 
i wykorzystaniem tego na potrzeby KIA LOTOS RACE. Postawiliśmy już pierwsze kroki 
z wykorzystaniem aplikacji Periscope.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Obecnie największym wyzwaniem jest wykorzystywanie kanałów social media w celach 
sprzedażowych. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Największą trudnością, ale jednocześnie wyzwaniem jest dopasowywanie działań do 
stale zmieniających się warunków na Facebooku, w czym wspiera nas zewnętrzna agen-
cja oraz wykorzystywanie nowych mediów społecznościowych, technologii mobilnych 
w strategii marki. Nigdy nie zdarzyło się nam zrezygnować z jakiegokolwiek kanału 
komunikacji w social media. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Stale monitorujemy rynek social mediów w poszukiwaniu inspiracji, obserwujemy 
działania konkurencji oraz portale marketingowe. Odbywamy spotkania z przedstawi-
cielami portali społecznościowych.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Działania w social mediach zlecamy agencji interaktywnej WebTalk. Jak możemy,  
staramy się wspierać ich działania własnymi sugestiami.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

W najbliższych latach nasz budżet przeznaczany na social media z pewnością będzie 
wzrastał. Obecnie Facebook pochłania największą część budżetu przeznaczonego na 
social media. Tutaj ok. 70% budżetu przeznaczanego jest na działania reklamowe. 

Obecnie Facebook pochłania największą  
część budżetu przeznaczonego na social media.  
Tutaj ok. 70% budżetu przeznaczanego jest  
na działania reklamowe.



87

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

DARIUSZ MATEREK

Rzecznik prasowy, Kolporter.

KOLPORTER

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Kolporter ma swoje konta na Facebooku i Twitterze – koncentrujemy się na tych dwóch 
serwisach. Oprócz tego odrębne konta na Facebooku mają Saloniki Prasowe Kolportera 
oraz nasze blogi – Rynek Prasowy i Rynek FMCG. W serwisach społecznościowych sku-
piamy się na działaniach wizerunkowych i komunikacyjnych. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Na pewno za jeden z istotniejszych aspektów naszej obecności w social media uzna-
jemy możliwość pogłębionej prezentacji naszej firmy – nie tylko przez pryzmat oficjal-
nych komunikatów, ale także poprzez pokazanie naszych pracowników, partnerów, tego, 
jak wygląda na co dzień nasza praca. W budowaniu wizerunku firmy czy marki, a przede 
wszystkim wzbudzaniu określonych emocji z nią związanych media społecznościowe są 
bezcennym narzędziem.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Aktywne działania w obszarze mediów społecznościowych prowadzimy od około 5 lat. 
Początkowo, jak zapewne większość firm, musieliśmy poznać specyfikę tego nowego 
kanału komunikacji, testowaliśmy różne rozwiązania i serwisy. Na pewno za sukces 
możemy uznać zbudowanie od podstaw i wypozycjonowanie dwóch blogów eksperckich 
– Rynek Prasowy i Rynek FMCG. Pracę nad nimi zaczęliśmy już 8 lat temu. Dziś są one 
w zasadzie samodzielnymi mediami, mającymi swoich odbiorców. Oba blogi posiadają 

również swoje konta na Facebooku, co pozwala nam na stałe poszerzanie grona aktyw-
nych użytkowników. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Ciekawym, ale i obiecującym dla firm trendem jest stały wzrost aktywności w mediach 
społecznościowych grupy najstarszych użytkowników, z przedziału 50+, przy jednocze-
snym kurczeniu się grupy najmłodszej. Media społecznościowe dorośleją. Stają się dzięki 
temu na pewno bardziej atrakcyjne dla firm i marketerów. Ta tendencja będzie się z pew-
nością pogłębiać w kolejnych latach. Pokolenie wychowane na Facebooku, Twitterze, czy 
Instagramie będzie dorastać, nadal korzystając z tych mediów, choć już w inny, bardziej 
dojrzały sposób.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Media społecznościowe dały firmom nowe możliwości, ale też postawiły szereg nowych 
zadań, którym musimy sprostać. Definitywnie zakończył się już czas typowej komunikacji 
produktowej, epatowania konkursami czy promocjami. Dziś musimy nawiązywać głębsze 
relacje z klientami, pokazywać im wartości, jakimi kieruje się firma, pomóc w utożsamie-
niu się z nią.  Możliwości coraz głębszego filtrowania wiadomości przez użytkowników 
powodują, że dotarcie z informacją wymaga od firmy po pierwsze stworzenia wyjątkowo 
interesującego przekazu, a po drugie wyjątkowo precyzyjne skierowanie go do grupy, dla 
której będzie on wartościowy. Content marketing i context marketing stanowią dziś pod-
stawę skutecznej komunikacji. To spore wyzwanie dla firm, wymagające często przemo-
delowania strategii marketingowych, a także pozyskania eksperckiej wiedzy w zakresie 
budowania i dystrybucji wartościowego contentu.

Sporym problemem dla marketerów było do niedawna 
mierzenie rzeczywistej skuteczności działań w social media. 
Na szczęście w 2013 r. serwisy dały nam do dyspozycji nowe 
narzędzia, pozwalające ocenić zasięg wpisu, aktywność 
użytkowników, ich przyrost itp. 
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Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Przez długi czas sporym problemem był tzw. hejt – bezpodstawna, pusta krytyka, nie 
mająca żadnego odniesienia w rzeczywistości. Borykało się z tym wiele firm, zdarzały się 
nawet poważne kryzysy. To powodowało pewną nieufność firm do mediów społecznościo-
wych.  Nas ten problem nie dotknął, zdarzały się opinie czy informacje krytyczne, ale były 
to pojedyncze przypadki – za każdym razem staraliśmy się rozmawiać i wyjaśniać wątpli-
wości. Na pewno sporym problemem dla marketerów było do niedawna również mierze-
nie rzeczywistej skuteczności działań w social media. W przypadku Facebooka początkowe 
oceny, budowane na podstawie ilości „like’ów”, okazały się całkowicie niewiarygodne. Na 
szczęście w 2013 r. serwis dał nam do dyspozycji nowe narzędzia, pozwalające ocenić 
zasięg wpisu, aktywność użytkowników, ich przyrost itp.  

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Działamy w obszarze mediów społecznościowych od ok. 7 – 8 lat, Kolporter jest obecny 
na Facebooku już od momentu startu polskiej wersji językowej tego serwisu. Przez cały 
czas uważnie obserwujemy zmiany, nowe tendencje, testujemy nowe rozwiązania. Udało 
nam się zbudować ekspercki zespół, który zna bardzo dobrze specyfikę i możliwości 
social media. Staramy się być na bieżąco z wszystkimi trendami, dyskutujemy z kolegami 
z branży, bierzemy udział w wybranych spotkaniach czy panelach. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Posiadamy własny zespół ds. komunikacji, zajmujący się mediami społecznościowymi. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Wszelkie działania w social media realizuje nasz własny zespół, funkcjonujący w ramach 
struktury marketingowej. Nie prowadzimy płatnych kampanii reklamowych, koncentru-
jemy się na działaniach contentowych. Nie wydzielamy więc odrębnej części budżetu 
marketingowego, dedykowanej mediom społecznościowym. 

JOANNA KWIATKOWSKA

kierownik ds. komunikacji
Kompania Piwowarska

KOMPANIA
PIWOWARSKA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Kompania Piwowarska prowadzi działania w mediach społecznościowych wielokana-
łowo. Jesteśmy obecni na Facebooku i Twitterze, gdzie oprócz naszych marek, prowa-
dzimy profile Kompanii Piwowarskiej, a także na YouTube i Flickr. W tym roku urucho-
miliśmy blog Pawła Kwiatkowskiego, naszego rzecznika prasowego – stawiamnapiwo.pl, 
na którym Paweł komentuje rynek piwa, od tematów lifestylowych po kwestie regu-
lacyjne i odpowiedzialnościowe. Wiemy też, jak ważne jest dostosowanie komunikacji 
do danego kanału oraz że zmieniając język komunikacji, częstotliwość komunikatów 
i poszerzając kanały dotarcia w social media, zwiększamy efektywność naszych działań. 
Dlatego w każdym z serwisów, w których jesteśmy obecni, nasza komunikacja jest inna 
i dostosowana do jej odbiorców. Profil na Facebooku Kompanii Piwowarskiej jest skie-
rowany do miłośników piwa i potencjalnych pracowników. Tam szerzymy kulturę piwną 
oraz pokazujemy, że KP jest dobrym pracodawcą. Część postów na Facebooku wspierana 
jest reklamowo, by dotrzeć z nią do jeszcze szerszego grona. Natomiast komunikacja 
na Twitterze skierowana jest głównie do dziennikarzy i polityków, więc umieszczamy 
tam przede wszystkim najświeższe newsy o naszych akcjach odpowiedzialnościownych 
i działaniach ekologicznych – tak, aby mogli być zawsze na bieżąco. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Strategia obecności Kompanii Piwowarskiej w mediach społecznościowych opiera się 
przede wszystkim na kształtowaniu wizerunku naszej firmy oraz budowaniu zaufania 
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i lojalności wśród konsumentów. Dodatkowo poprzez social media wpieramy obsługę 
klienta. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Pierwsze profile Kompanii Piwowarskiej w mediach społecznościowych powstały w 2010 
roku. Od tej pory sporo się zmieniło – zmieniały się trendy, zmieniała się częstotliwość 
komunikacji, a także liczba fanów czy followersów, których przybywa z roku na rok. 

W 2014 roku, najciekawszą i zarazem najbardziej angażującą akcją na facebookowym 
profilu Kompanii Piwowarskiej była kampania „Wąsopad”. Przyłączyliśmy się wtedy do 
międzynarodowej akcji „Movember”, której celem było edukowanie i zachęcanie męż-
czyzn do regularnych badań, a także zbieranie funduszy na rzecz walki z rakiem pro-
staty. Całą komunikację oparliśmy o luźny język, hasło „Gdyby piwo miało wąsy, to by 
się badało” i grafiki z wąsami na butelkach naszych piw. Dodatkowo zorganizowaliśmy 
konkurs, w którym zachęcaliśmy fanów do dodawania swoich zdjęć z wąsami. Cała kam-
pania okazała się dużym sukcesem i była szeroko komentowana w internecie. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Obecnie rozważamy założenie profilu Kompanii Piwowarskiej na Instagramie, więc 
z naszego punktu widzenia możliwości reklamowe, które niedawno pojawiły się w tym 
serwisie, wydają się najciekawsze. Niemniej, z racji naszej branży – piwowarskiej, a więc 
alkoholowej – mamy świadomość, że będzie się to wiązało z koniecznością ustawienia 
bramki wiekowej. Przykładamy ogromną rolę do kwestii związanych z odpowiedzialnym 
spożyciem, dlatego tak ważne jest aby nasza komunikacja nie docierała do osób poniżej 
18 lat.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Wiemy, że mediów społecznościowych nie można wyłączyć na weekend, że w każdej 
chwili może pojawić się w internecie coś, na co musimy szybko zareagować. Takim przy-
kładem był wpis na blogu Palikota, a na który zdecydowaliśmy się odpowiedzieć w fil-
miku „Czy poseł Palikot zna prawdę o polskim piwie?”. Dlatego uważamy, że już samo 
prowadzenie (dobrze!) działań w social media i ciągły monitoring internetu to wyzwanie 
samo w sobie. W przypadku Kompanii Piwowarskiej dodatkowym wyzwaniem jest pro-
wadzenie działań tak, by nasze komunikaty nie docierały do osób poniżej 18. roku życia. 

 Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?  
Czy zetknęli się z nimi Państwo bezpośrednio?

Wszystkie działania Kompanii Piwowarskiej, które prowadzimy w social media musimy 
robić z rozwagą. Ze względu na to, że działamy w branży piwowarskiej, a więc alkoho-
lowej – nasza komunikacja musi być skierowana co najmniej do osób powyżej 18. roku 
życia, a jak wiadomo nie wszystkie kanały social media umożliwiają ustawienie bramki 
wiekowej. Obecnie rozważamy pojawienie się na Instagramie – choć serwis nie umożli-
wia takiego rozwiązania dla wszystkich, mamy takie narzędzia i takie możliwości, by pro-
wadzić tam komunikację stosując się nie tylko do przepisów prawa, ale i naszych zasad 
odpowiedzialnościowych, które sami sobie narzucamy – wszystko po to, by prowadzić 
nasz biznes odpowiedzialnie. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

W Kompanii Piwowarskiej dbamy o to, by osoby odpowiedzialne u nas za komunikację 
w social media wiedziały, co się dzieje w tej branży i jakie aktualnie panują trendy. Oprócz 
wsparcia wyspecjalizowanych agencji social media, konferencji czy szkoleń, otrzymują 
one cotygodniowy newsletter z najciekawszymi branżowymi case studies, który może 
okazać się inspiracją do naszych działań. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

W Kompanii Piwowarskiej za działania w mediach społecznościowych odpowiadają nasi 
pracownicy wspierani przez agencje social media – zarówno w zespołach marek, jak 
i zespole korporacyjnym. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Największa cześć budżetu social media Kompanii Piwowarskiej przeznaczona jest na 
działania na Facebooku. Niewykluczone, że zmieni się to w przyszłym roku, jeśli zde-
cydujemy się być obecni na Instagramie. Niestety nie mogę tu mówić o konkretnych 
kwotach. 
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RAFAŁ SKARŻYŃSKI

koszulkowy e-commerce manager

KOSZULKOWO

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Zszywka, fora i blogi, akcje z partnerami. Działania: 
reklama płatna, profile, RTM, reakcja na zachowanie użytkowników.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Wizerunek, sprzedaż, obsługa klienta (sprzedażowa i posprzedażowa).

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Działania w sm prowadzimy od początku. Ze zrozumiałych powodów głównie był to Face-
book. Ponad rok temu uaktywniliśmy się na Twitterze, a obecnie coraz mocniej wchodzimy 
w nowe kanały. 

W naszym przypadku działania w social mediach to nie spektakularne strzały, jednora-
zowe działania reklamowe, a powolna i systematyczna praca przy budowaniu marki.

Każdy z kanałów rządzi się innymi prawami i zasadami, i to do nich należy się dopasować 
oraz za nimi podążać.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Trendy? Oczywiście Snapchat – bardzo dziwne medium, które zupełnie nie ma 
zaszytych w sobie mechanizmów pozwalających na sprzedaż i obsługę klienta, 
a zyskuje coraz większą popularność. Najbliższy rok pokaże, czy nie była to ślepa 
uliczka. 

Drugim ważnym trendem jest komercjalizacja serwisów – udostępnienie reklamy na 
Twitterze dla małych firm w Polsce oraz pojawienie się w tym roku płatnej reklamy 
na Instagramie. Widać, że właściciele tych serwisów podjęli decyzję o realizacji 
zysków ze zdobytego potencjału użytkowników. Od tego, czy i jak reklama zostanie 
przyjęta przez użytkowników zależeć będzie dalszy rozwój działań marek na tych 
portalach. Już teraz widać poważne braki w systemie reklamowym Twittera. Brak 
dokładniejszych możliwości targetowania reklam czy ustawienia cappingu powo-
dują, że część użytkowników bardzo negatywnie odnosi się do reklam.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Podobno nie ma problemów a są jedynie wezwania – tak więc w najbliższym czasie 
marki będą musiały stawić czoła rosnącej świadomości użytkowników. Klienci obecni 
w mediach społecznościowych coraz lepiej się w nich poruszają, oddzielają przekaz 
reklamowy od niewymuszonej komunikacji marki. Mają też coraz wyższe wymagania 
dotyczące jakości komunikacji. Media spolecznościowe jakiś czas temu przestały być 
tylko kanałem typu push do wypychania przekazu, a coraz częściej stają się miejscem 
do obsługi klienta – rozwiązywania jego problemów. Marki, które tego nie zrozumieją 
stracą dużo w najbliższym czasie. 

Największym wyzwaniem jest, nie zwiększenie sprzedaży a zapewnienie jak najlepszej 
obsługi w kanałach social media.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Największym problemem jest klient (podobno ten w krawacie jest mniej awanturujący 
się). A na poważnie – media społecznościowe to użytkownicy i to oni kształtują całość 
relacji w danym serwisie. Marka jest tylko dodatkiem i może poruszać się w tym eko-
systemie tylko w takim kształcie, na jaki pozwala im odbiorca. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Media społecznościowe to bardzo dynamiczna część działań e-commerce. Tak 
więc ciężko jest znaleźć wzorce, na których można opierać swoje działania. Wiedzę 
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i inspirację czerpiemy z własnego doświadczenia zdobytego w czasie pracy oraz pod-
glądania konkurencji (nie tylko tej polskiej i nie tylko tej branżowej).

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Działania prowadzone są we własnym zakresie. Do tej pory brak wydzielonego zespołu – 
za działania odpowiadały 2 osoby. Od września przyjęta została osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie działań kontentowych w najważniejszych serwisach social mediowych. Nie 
przewidujemy wyniesienia działań w mediach społecznościowych do zewnętrznej agnecji.

Działania płatne w mediach społecznościowych (reklama na Facebooku i wdrażanie dzia-
łań płatnych na Twitterze i Instagramie) prowadzi osoba odpowiedzialna za działania 
reklamowe.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Koszulkowo wyrosło z social mediów. Działania kontentowe prowadzone są we własnym 
zakresie, trudno więc mówić o budżetach. Trudno też jest oszacować czas potrzebny na 
realizację tych działań, ponieważ do tej pory realizowane były w tzw. „międzyczasie”.

Obecnie w przypadku działań kontentowych kosztem jest jeden pełny etat pracowniczy 
do prowadzenia działań w serwisach społecznościowych i ¼ etatu na prowadzenie dzia-
łań z partnerami oraz budżet na poziomie kilkuset PLN na tzw. „dary losu” czy „promki”.

Mimo, że Facebook ma do tej pory największą siłę przekazu, staramy się dzielić czas 
i atencję na wszystkie kanały social media, na których jesteśmy.

W przypadku działań płatnych (reklama) w mediach społecznościowych obecnie jest to 
budżet na poziomie ¼ budżetu przeznaczanego na Adwords. W momencie uruchomienia 
reklam na Twitterze i Instagramie będzie to poziom ½ kwoty wydawanej na Adwords.

W obu przypadkach (kontent i działania płatne) budżet ten na pewno rósł. Widzimy 
potencjał w komunikacji z klientem, co przekłada się na zwiększenie świadomości marki 
oraz wzrost sprzedaży. Dodatkowo wzrost znaczenia wideo i krótkich forma para-wideo 
(Snapchat, Vine i możliwość publikacji krótkich treści wideo na Twitterze) będą automa-
tycznie wymuszać wzrost nakładów na obsługę mediów społecznościowych. 

IZABELA KACPRZAK

social media & e-mail marketing  
manager.

MOSTRAMI

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jesteśmy obecni na Facebooku, Instagramie, Pintereście, Twitterze oraz Google+. W ramach 
Facebooka, oprócz prowadzenia profilu, prowadzimy działania reklamowe skierowane na 
przyrost polubień.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Niegdyś istniało przekonanie, że brak profilu na Facebooku skazuje osobę czy firmę na 
niebyt. Z tego tylko powodu należało mieć facebookowy profil. Obecnie działania w social 
media pomagają w powiększeniu grona potencjalnych klientów i zwiększeniu wiedzy 
na temat działań firmy. Ponadto pomagają nam w bieżącej obsłudze klientów, którzy za 
pośrednictwem Facebooka i Instagrama zadają coraz więcej pytań. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie  
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media? 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych od początku naszego istnienia.
 
Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi  
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?
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DAGMARA KACZMAREK

specjalista ds. komunikacji Motorola 
Solutions Polska 

MOTOROLA
SOLUTIONS
POLSKA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Motorola Solutions Polska obecna jest przede wszystkim na Facebooku, którego celem jest 
promowanie marki pracodawcy.

Działania opierają się na publikowaniu informacji związanych z usługami i produktami 
firmy, ale także employer brandingiem, działalnością CSR-ową. Ponadto promujemy por-
tal HR-owy pracawmotoroli.pl – centrum informacyjnym dla wszystkich zainteresowanych 
pracą w Motorola Solutions.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media? 

Podczas codziennej komunikacji z naszymi fanami stawiamy na budowanie wizerunku pra-
codawcy zaangażowanego w życie firmy, jak również w życie otaczającej nas codzienności.

Nierzadko bohaterami postów są pracownicy Motorola Solutions Polska, ich wyzwania, hobby, 
codzienna praca czy działania charytatywne. Poprzez takie działania chcemy wzmocnić i uatrak-
cyjnić wizerunek marki – zarówno jako firmy specjalistycznej, ale także jako pracodawcy.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością  
Państwa marki w social media? 

Przygodę z mediami społecznościowymi rozpoczęliśmy w sierpniu 2013 roku.

Z naszej perspektywy najważniejsze trendy związane z mediami społecznościowymi to te 
prosprzedażowe. Niedawno w ramach naszego profilu na Instagramie zainstalowaliśmy 
landing page, który przenosi użytkowników na karty produktów. Wyczekujemy również obie-
cywanych zmian w ramach serwisu Pinterest, który podobnie jak Facebook ma wprowadzić 
liczne rozwiązania prosprzedażowe i wspierające e-commerce.
 
Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Wciąż staramy się zoptymalizować nasze działania, by wykorzystywać serwisy social media 
nie tylko wizerunkowo. Obserwujemy statystyki i wprowadzamy rozwiązania, które mają 
zwiększyć współczynnik konwersji. To naturalne, że chcielibyśmy zwiększyć zyski, korzystając 
ze wszystkich naszych kanałów.
 
Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?  
Czy zetknęli się z nimi Państwo bezpośrednio? Czy z powodu jakiś trudności 
zrezygnowali Państwo kiedyś z jakiegoś kanału czy profilu w social media?

Dotychczas nie spotkaliśmy się z żadnymi trudnościami w prowadzeniu naszych profili  
w ramach serwisów social media.
 
Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych  
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Głównie z branżowych publikacji online. Ponadto nasza dyrektor operacyjna na co dzień 
mieszka w Stanach Zjednoczonych i to ona przesyła nam sporo e-prasy w tym temacie.  
W końcu Stany to kolebka mediów społecznościowych.  
 
Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social media? 

Wszystkie media społecznościowe prowadzimy w obrębie naszego zespołu, nie zlecamy 
żadnych działań na zewnątrz. 
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Największym sukcesem jest stale rosnąca liczba fanów, zwłaszcza tych zaangażowanych, 
którzy są aktywnymi ambasadorami marki. Fanpage stał się bardzo dobrym kanałem do 
komunikowania się nie tylko z obecnymi, ale również i z potencjalnymi pracownikami. Dla-
tego postawiliśmy na przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej na Facebooku połączonej 
z innymi działaniami promującymi markę pracodawcy.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Media społczecznościowe pozwalają nam na nawiązanie dialogu z Internautami, umożli-
wiając obu stronom szybki i bezpośredni kontakt, z pominięciem formalnych i często długo-
trwałych kanałów komunikacyjnych. Co więcej, skracanie dystansu jest niewątpliwie olbrzy-
mim atutem nowoczesnych mediów, dającym szeroki wachlarz możliwości zarówno firmom 
jak i odbiorcom przekazu. Spersonalizowany przekaz i odpowiedni dobór treści pozwala 
nam - firmom, na jeszcze efektywniejszą komunikację.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Największym i najważniejszym wyzwaniem jest wejście w interakcję z naszymi fanami, 
nawiązanie dialogu i jednocześnie dbanie o jego jakość. Każdy konstruktywny komentarz 
pod postem, każde udostępnienie czy polubienie ma dla nas ogromne znaczenie. Należy 
wziąć pod uwagę specyfikę branży oraz profil naszej działalności – treści, które publikujemy 
w social media trafiają do znacznie węższej grupy odbiorców, niż ma to miejsce w przypadku 
popularnych, lifestylowych kanałów. Dbamy, aby content cieszył się dużą popularnością i był 
odbierany jako interesujący i jakościowy. Przykładowo zamiast powtarzać krążące po inter-
necie memy, stawiamy na ciekawostki z branży.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Inspiracji poszukujemy, śledząc na bieżąco media branżowe, wydarzenia, konferencje 
i wszystko co może poszerzyć naszą wiedzę. Także nasi pracownicy podsuwają nam często 
pomysły i ciekawostki, które możemy wykorzystać w działaniach w social media.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Za obecność marki Motorola Solutions Polska w mediach społecznościowych odpowiada 
przede wszystkim nasz zespół. W niektórych przypadkach, takich jak kampania reklamowa 
czy rekrutacyjna wspierają nas specjaliści z firmy zewnętrznej – Grupy Adweb.  

MALWINA WOŁOSZYN

Koordynator ds. marketingu  
i e-commerce, Grupa PSB

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Facebook, Google+, Instagram – prowadzenie profili, plus w przypadku FB promowanie 
postów z konkretnymi produktami. Youtube – kanał z filmami poradniczymi, współpraca 
z vlogerami, display.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Największy nacisk kładziemy na efekty wizerunkowe, jak również wspomaganie 
wewnętrznej integracji w ramach sieci, za pomocą kanałów społecznościowych. Drugie 
z kolei jest wsparcie sprzedaży – sklepy internetowe.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Od 2010-2011 roku. Do najważniejszych i najpopularniejszych wydarzeń można zaliczyć 
akcje promocyjne prowadzone za pomocą aplikacji konkursowych.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Największy potencjał w kontekście naszego asortymentu i działań mają wartości 
dodane, poradnicze i specjalistyczne, np. odpowiedzi na zapytania związane z produk-
tami. Jako sieć prowadzimy wiele działań marketingowych za pomocą różnych kanałów, 

MRÓWKA
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społecznościówka daje możliwość wykorzystania większości z nich do budowania marki 
w sieci, efektywniej niż strona internetowa. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Wspomniana powyżej rozbudowa możliwości stworzenia kanału komunikacji odnośnie 
produktów. Najważniejsza dla nas jest wewnętrzna intergracja w ramach naszej sieci 
i wspomaganie działań naszych Partnerów – tak, żeby podejmowane przez nich kroki 
w społecznościówce przynosiły jak najlepsze efekty.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z 
jakiegoś kanału lub profilu?

Pierwsze próby w społecznościówce podejmowaliśmy sami, korzystaliśmy też z usług 
kilku agencji. Trudnością jest budowanie społeczności mocno lokalnych wokół naszych 
sklepów, za pomocą profilu PSB Mrówka staramy się właśnie te działania wspierać dla 
każdego sklepu z osobna. U nas trudności w budowaniu marki polegają na specyfice 
sieci sprzedaży, jaką są markety PSB Mrówka, ponieważ są własnością naszych Part-
nerów i nie jest to sieć franczyzowa. Każdy sklep jest inny, mimo pewnych standardów 
najważniejsze dla Mrówki jest zbudowanie takiego profilu na np. FB, żeby odzwiercie-
dlić tę strukturę i umożliwić klientowi komunikację z konkretnym punktem handlowym. 
Pozostałe działania w wielu kanałach to działania centralne, polegające na budowaniu 
marki i wizerunku Mrówki, zgodnego z naszymi założeniami.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Przede wszystkim informacje z sieci, obserwacja działań naszej konkurencji i firm 
powiązanych z nami kategorią asortymentową, Przeglądanie działań profili, kanałów 
itp. najpopularniejszych według rankingów internetowych. Konsultacja z agencjami 
reklamowymi, które współpracują z Grupą PSB, mamy również własny dział marketingu.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social media? 

W Grupie PSB za działania marketingowe w social media odpowiada dział marketingu 
sieci PSB Mrówka, który współpracuje z firmami zewnętrznymi.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet zmienia się co roku, zależnie od zapotrzebowania i trendów wewnątrz naszej sieci. 

EDYTA PAWŁOWICZ-ZIURKOWSKA

Kierownik Działu Marketingu  
w Multikinie

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Multikino posiada profil na Facebooku, Google+ oraz YouTube. Natomiast kampanie 
reklamowe prowadzimy w różnych mediach społecznościowych.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z klientem, natychmiastowa reakcja 
i komentarze na temat Multikina. Dzięki temu, jesteśmy w stanie szybko zareago-
wać oraz udoskonalić oferowane usługi. Ważny jest aspekt informacyjny na temat 
nowych filmów, wydarzeń, promocji oraz sprzedażowy. Multikino posiada aplikację 
voucherową opartą o dystrybucję unikatowych kodów, dzięki której fani mogą taniej 
chodzić do kina na filmy oraz wydarzenia. Oznacza to w praktyce możliwość mie-
rzalnej weryfikacji konwersji sprzedażowej z Facebooka do kasy kinowej. Z podobną 
dokładnością możemy mierzyć konwersję sprzedażową w kanale online, czyli kupno 
biletów na stronie z ruchu facebookowego. 

Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Multikino Polska jest największym fanpage’em kinowym w Polsce i drugim pod 
względem liczby fanów w Europie. Ponad 700 000 osób w ciągu pięciu lat polu-
biło Multikino na Facebooku. Multikino zajmuje pierwsze miejsce pod względem 

MULTIKINO
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liczby fanów na Facebooku w kategorii Film Industry oraz piąte miejsce w katego-
rii Entertainment w Polsce (źródło: Socialbakers). Znajduje się również w czołówce 
największych kinowych fanpage’y w Europie, zajmując drugą pozycję. Najważniejsze 
jest pozyskiwanie każdego nowego fana oraz utrzymanie sympatii obecnych fanów  
Multikino Polska. Istotne było również stworzenie aplikacji z voucherami do Mul-
tikina, a następnie jej odnowionej i wzbogaconej wersji. Uruchomiliśmy również 
wersję mobilną, a niebawem dołożymy do niej jeszcze kolejną funkcjonalność.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Młodzież opuszcza desktopowe platformy społecznościowe na rzecz drugiego 
ekranu. W tym kontekście ciekawy jest dynamiczny rozwój Snapchata i Instagrama 
- w przypadku ostatniego, po raz pierwszy masowo dostępne możliwości rekla-
mowe. Natomiast starsze osoby są coraz liczniej obecne, szczególnie na Facebooku. 
Dostrzegamy również rosnące znaczenie internetowych liderów opinii oraz wykorzy-
stania video w mediach społecznościowych.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo  
za najważniejsze?

Wyzwaniem jest zdobycie odpowiedniego zasięgu prowadzonych działań w mediach 
społecznościowych, jak również obecność wszędzie tam gdzie są potencjalni i obecni 
Klienci marki. Z pewnością również zbudowanie zaangażowania - w clutterze komu-
nikacyjnym konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, ale to dobry trend, bo 
stymuluje nas do pracy i próbowania nowych rzeczy. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Multikino jest obecne na profilu Google+, który nie rozwija się zgodnie z oczekiwa-
niami - tak naszymi, jak i pewnie samych inżynierów Googla, bo platforma zapo-
wiadana jako przełomowa, okazała się strzałem poza tarczę. Kanał traktowany jest 
przez nas w tej chwili głównie jako wsparcie SEO. Poza tym spadający stale zasięg 
organiczny postów na Facebooku jest również trudnością i wyzwaniem.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Śledzimy trendy rynkowe, w tym również zagraniczne. Obserwujemy zmiany dokonu-
jące się w mediach społecznościowych, w branży rozrywkowej i nie tylko.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media? 

Za obsługę Multikina w mediach społecznościowych odpowiada zespół marketingu 
Multikina oraz agencja zewnętrzna Mamy To. 

W clutterze komunikacyjnym konsumenci  
stają się coraz bardziej wymagający, ale to  
dobry trend, bo stymuluje nas do pracy  
i próbowania nowych rzeczy.
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PATRYK DEBA

Współzałożyciel Mustache.pl

MUSTACHE.PL 

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Mustache.pl to sklep online z niezależną modą oraz organizator największych targów nie-
zależnej mody w Polsce Yard Sale, która ma 2 edycje warszawskie i kilka lokalnych. Nasz 
internetowy marketplace gromadzi ponad 600 projektantów i kilkanaście tysięcy produk-
tów, z kolei przez targi przewija się ponad 100 000 osób (na 4 dwudniowych imprezach). 
Stąd nasza obecność w social mediach to konieczność.

Obecnie prowadzi działania social mediowe w tych kanałach, które postrzegamy jako 
najbardziej wspierające naszą działalność, a więc na Facebooku, Instagramie, trochę na 
YouTube. Stawiamy też pierwsze kroki (niewielkie na razie) na Snapchacie. 

Na Facebooku, gdzie posiadamy fan page z ponad 120 000 fanów i największą uwagę 
przykładamy do moderowania naszej społeczności, prowadzimy również działania płatne 
(posty sponsorowane i formy reklamowe). Nie ma co ukrywać, że obecnie Facebook w Pol-
sce, nie ma sobie równych, jeśli chodzi o wsparcie kanału sprzedaży. 

Z kolei na Instagramie to przede wszystkim pokazywanie produktów naszych projektan-
tów. Prowadzimy tam działania wizerunkowe, promujące ideę niezależnej, demokratycznej 
mody, ale nie ukrywamy, że myślimy o nim też jako bardzo ważnym kanale sprzedażowym, 
który staramy się rozwijać. Stąd też obecnie próbujemy LikeAndBuy i obserwujemy jak 
nasza aktywność na Instagramie może przełożyć się na nasz wynik. 

YouTube i Snapchat to dla nas jeszcze nadal nie kanały, a raczej wyzwania. Ale pracujemy 
też nad nimi. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Najważniejsze są dla nas wszystkie aspekty związane z promowaniem imprezy jaką jest 
Yard Sale, czyli targi mody. W tym zakresie koncentrujemy się na działaniach bezpłat-
nych. Przede wszystkim tworząc grupę osób zainteresowanych niezależną, demokra-
tyczną modą i moderowaniem tej społeczności. Tutaj ważne jest dla nas, aby zachęcić 
jak najwięcej osób do odwiedzenia naszych targów. 

Z drugiej strony, o czym już wspomniałem, nasza działalność to nie tylko dwu-
dniowe imprezy 4 razy w roku, ale ciągła obecność i promocja projektantów na 
platformie www.mustache.pl. Nie ma co ukrywać, że niezależna moda nie będzie 
istniała bez sprzedaży swoich produktów. To nie muzeum, czy teatr, który może 
oczekiwać państwowych dotacji. Dlatego w tym obszarze bezsprzecznie najważ-
niejsze jest dla nas wsparcie projektantów poprzez sprzedaż ich produktów. Więc jeśli 
miałbym wymienić trzy najważniejsze w tym obszarze dla nas efekty byłyby to: sprzedaż, 
sprzedaż i… sprzedaż. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Naszą obecność na fejsie rozpoczęliśmy praktycznie… kiedy tylko wystartował Facebook, 
a może to kiedy my wystartowaliśmy…  Już nawet nie pamiętam, kto był pierwszy ;) A serio, 
najważniejszym dla nas wydarzeniem było przekroczenie bariery 100 000 fanów na naszym 
fanpagu. Możemy też się pochwalić całkiem dobrą konwersją na naszych płatnych kampa-
niach, ale oczywiście publicznie o wynikach nie możemy napisać nic więcej. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Trend w Polsce niestety jest taki, że Facebook w spółce z Instagramem dla sklepów e-com-
merce to monopoliści, jeśli chodzi o social media. Tak naprawdę, nie mają specjalnej 
alternatywy. Wydaje się, że w najbliższym czasie nic nie odwróci tego trendu, czy raczej 
faktu. To co ciekawe, to wprowadzenie do polskiego Instagrama reklam, pewnie każdy 
zadaje sobie obecnie pytanie, jak będą performowały. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Z naszej perspektywy najważniejsze jest budowanie coraz większej społeczności wokół  
naszego ekosystemu – sprzedaży niezależnej mody online i offline i sprawienie, żeby rów-
nież social media, były sprawnym spoiwem naszej działalności. Niezwykle ważne jest też 
dla nas, żeby były one wobec siebie komplementarne. 
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Dla nas zaś największym wyzwaniem jest przeniesienie naszych sukcesów z Facebooka na 
Instgram, ale przede wszystkim YouTube (to trochę kanał przez nas jeszcze zaniedbany, 
ale też bardzo trudny dla e-commerców) i Snapchat (który stanowi niebanalne wyzwanie). 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z 
jakiegoś kanału lub profilu?

Tak jak już mówiłem, do tej pory najgorzej szło nam z YouTube (który w pełni traktujemy jesz-
cze jako kanał społecznościowy), staramy się bez sukcesów na Snapchacie (ale tych sukcesów 
poza blogerkami modowymi, nie odniósł tam tak naprawdę prawie jeszcze nikt w Polsce). 

Trudnością jest sprzedaż przez Instagrama, ponieważ widzimy tam możliwość stworze-
nia dużej, zaangażowanej społeczności, ale samo narzędzie nie wspiera w żaden sposób 
sprzedaży. Być może zmieni się to po wprowadzeniu płatnych reklam, czy przy użyciu 
narzędzi zewnętrznych, takich jak testowany obecnie przez nas LikeAndBuy. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wspieramy się zawsze wcześniejszymi doświadczeniami, staramy skupić wokół siebie 
osoby, które mają podobne doświadczenia czy doświadczenia z naszej branży. Nie ma też 
co ukrywać, że w działaniach płatnych wspiera nas obecnie zewnętrzna agencja. 

Warto jednak podkreślić, że większość działań bezpłatnych, prowadzimy sami poprzez 
nasz dobrze przeszkolony zespół specjalistów od social media.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social 
media? 

Tak jak już wcześniej mówiłem, działania płatne prowadzimy przy wsparciu agencji. Pozo-
stałe działania to nasza własna praca, a właściwie praca naszego zespołu. To ważne ponie-
waż agencja wspiera nas mocno w analityce, dzięki czemu po naszej stronie jest wiele 
miejsca na generowanie pomysłów, ale też przekazywanie wiedzy i kontaktów w obrębie 
promowanej przez nas mody demokratycznej. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Niestety w tym zakresie nie mogę powiedzieć wprost, ale pewnie nie trudno się domyślić, 
że większość naszego budżetu social mediowego przeznaczamy obecnie na Facebooka. 

KATARZYNA OSTROWSKA

menedżer ds. PR w nazwa.pl,  
największym krajowym rejestratorze 
domen i dostawcy usług internetowych 
dla firm.

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

nazwa.pl jest marką ze 100% polskim kapitałem, która obsługuje ponad pół miliona 
klientów i jest jednocześnie największym krajowym rejestratorem domen - to zobo-
wiązuje. Dlatego też staramy się korzystać z możliwie szerokiej obecności w mediach 
społecznościowych. Są to m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Wykop, 
LinkedIn, czy fora branżowe.

Facebook służy nam do budowania i angażowania społeczności, wsparcia sprzedaży, 
a także bywa też nieoficjalnym kanałem obsługi klienta. To właśnie Facebook część 
klientów traktuje jako pierwszą próbę kontaktu z nazwa.pl. Podobnie jest z Twit-
terem, gdzie klienci często zadają pytania dotyczące usług. Instagram to o wiele 
„lżejszy”, typowo lifestyle’owy kontent. Wykop i fora branżowe to również odpowiedzi 
na pytania klientów, często wychwytywane w monitoring mediów. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W mediach społecznościowych, oprócz samych aspektów wizerunkowych, stawiamy 
też na wsparcie obsługi klienta, ponieważ tego oczekują klienci. Dla części z nich 
bardziej naturalnym jest napisanie posta czy wiadomości na Facebooku, niż sięgnię-
cie po telefon, wykręcenie numeru i rozmowa z konsultantem. 

Z drugiej strony, wynika to też z trendu social media care, gdzie marki mogą się 
wykazać szybkością reakcji, nieszablonowymi pomysłami, czy czasem rozwiązania 

NAZWA.PL
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sprawy. Media społecznościowe dla wielu ludzi stały się nieodłączną częścią życia, 
dlatego to tam ma miejsce ich bezpośredni kontakt z markami. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Fanpage na Facebooku i profil na Twitterze zostały założone w 2010 roku, a na pozo-
stałe kanały społecznościowe przyszedł czas później. 

Jednym z większych wydarzeń w social media dla marki nazwa.pl były 30. urodziny 
domeny, które obchodziliśmy w marcu tego roku. Zorganizowaliśmy akcję promo-
cyjną, opartą na dedykowanym landing page’u. Oprócz tego nagraliśmy film, w któ-
rym świętowaliśmy dzień domeny wspólnie z klientami, dzieląc się tortem.

Elementem kampanii były również personalizowane torty, które wysłaliśmy influen-
cerom – w swoich kanałach społecznościowych pochwalili się nimi m.in. Jason Hunt, 
Mateusz Tułecki, Troyann, Monika Czaplicka, Anna Miotk, czy Katarzyna Dworzyńska. 
Zaplanowany buzz się udał! Efekty można zobaczyć tutaj. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jednym z ciekawszych trendów, który jest mocno zaznaczony i wykorzystywany w 2015 
roku, jest wideo. To wymagająca forma przekazywania treści w sieci – zwłaszcza dla 
marek, dla których jest to często zupełnie nowy obszar aktywności. Żeby przyciągnąć 
i zachęcić widza, potencjalnego lub obecnego klienta, trzeba wykorzystać unika-
towe środki. Wideo daje właściwie nieograniczone możliwości, w przeciwieństwie do 
posta na Facebooku czy informacji prasowej. Mimo, że ta forma jest czasochłonna 
i często wymaga nieszablonowego podejścia, to YouTube w Polsce jest ogromnym, 
jeszcze niewykorzystanym polem do popisu i promocji marki.

W tym temacie warto spojrzeć też za ocean. Jednym z moich ulubionych case’ów 
jest współpraca Caseya Neistata ze studiem filmowym 25th Century Fox. Casey, czyli 
jeden z najbardziej znanych twórców wideo w USA, zdecydował się przeznaczyć cały 
budżet, który miał dostać od studia filmowego na wideo promocyjne, na pomoc 
ofiarom tajfunu na Filipinach. Relacja z wyjazdu i pomocy Casey’a na Filipiny z 2013 
roku ma ponad 4,5 miliona wyświetleń. Ciekawe kiedy w Polsce będziemy mogli 
oglądać takie współprace?

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo  
za najważniejsze?

Najważniejszym wyzwaniem będzie, moim zdaniem, zostanie w tych kanałach spo-
łecznościowych, w których są nasi obecni lub przyszli klienci, a nie otwieranie pod 
wpływem impulsu innych, które stają się modne, albo z których korzysta konkuren-
cja. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy trwał boom na profile na 
Facebooku. Teraz trwa moda na Snapchata, który powoli zadomawia się w Polsce.

Decydując się na wybór kanałów społecznościowych, zawsze należy zadać sobie 
jedno podstawowe pytanie: czy na tej platformie są moi klienci?

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Największym wyzwaniem dla marek jest reklama w social media. Czasy, kiedy Face-
book był „darmowy” dawno minęły – w najbliższych kilku miesiącach czeka nas 
też reklamowa rewolucja na Twitterze i Instagramie. Z punktu widzenia marki - to 
korzystne – pozwoli dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. Ale z punktu 
widzenia zwykłego, ale świadomego użytkownika, to może być problem - możliwe, 
że będzie on chciał „uciekać” od takich treści. Instalowanie każdej kolejnej aplika-
cji w telefonie, to dziś właściwie kilka sekund. Bardzo prawdopodobne, że wkrótce 
trzeba będzie „gonić” użytkowników po kolejnych profilach społecznościowych. Ale 
warto potraktować to jako wyzwanie!

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Blogi, serwisy i spotkania branżowe, grupa Social Media na Facebooku i inne. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Za te działania odpowiada zespół wewnątrz firmy. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Z perspektywy całości wydatków na komunikację i promocję marki, budżet przezna-
czony na social media nie jest imponujący, ale z naszej perspektywy – wystarczający. 
O szczegółach nie możemy jednak informować. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsM9w8ftpVw
https://www.facebook.com/nazwapl/photos/pb.110708862329064.-2207520000.1441359372./865361886863754/?type=3&theater
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BEATA DZIWULSKA

Koordynator ds. Komunikacji w Mediach Cyfrowych, 
Nestlé Polska S.A. Odpowiada za wsparcie działów 
marketingu w procesie tworzenia oraz wdrożenia 
efektywnych i najlepszych jakościowo kampanii 
komunikacyjnych w mediach cyfrowych  
i e-handlu.

Nestlé Polska S.A.

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Działania marek Nestlé Polska są prowadzone w serwisach społecznościowych 
popularnych w Polsce, dostosowanych do charakterystyki i preferencji komunika-
cyjnych istotnych grup docelowych poszczególnych marek. Portale społecznościowe 
i serwisy, w których można znaleźć nasze marki to m.in. Facebook, Twitter, Insta-
gram, Pinterest, Google+ czy YouTube. Marka NESTLÉ ma swój profil także na Linke-
dIn. Wszystkie te kanały pozwalają nam komunikować się bezpośrednio z naszymi 
konsumentami. Dodatkowo realizujemy kampanie display i video, a także działania 
w wyszukiwarce Google. W komunikacji niektórych marek współpracujemy również 
z influencerami np. REPUBLIKA KAKTUSA współpracuje z Prosto Label w ramach Rap 
Republika Kaktusa Tour, a marka WINIARY – z blogerami kulinarnymi.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W działaniach w social mediach najważniejsze są dla nas efekty wizerunkowe, gdyż 
dzięki nim możemy pokazać, jak nasze produkty mogą być wykorzystywane, jak są 
produkowane lub wykorzystywane przez naszych konsumentów. W social mediach 
budujemy też grupę ambasadorów naszych marek. Oczywiście, jak w przypadku 
wszystkich firm produkcyjno-handlowych, komunikacja w social mediach wspiera 
także sprzedaż. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 

Państwa marki w social media?
Działania w mediach społecznościowych prowadzimy od 2010 roku, kiedy to powstał 
nasz pierwszy fanpage WINIARY. W kolejnych latach otwieraliśmy kolejne fanpage, 
w tej chwili posiadamy ich 22. W tym czasie powstawały też kanały na YouTubie, 
profile na Instagramie, Twitterze itp. 

Ważnych działań i kampanii w social mediach w ciągu tych kilku lat było wiele. Warto 
wspomnieć ostatnią kampanię MAGGI, w której żeby wzmocnić i uatrakcyjnić siłę 
przekazu, zastosowaliśmy „cinemagraphy”, czyli innowacyjną formę fotografii, zawie-
rającą elementy animowane. Byliśmy pierwszą na polskim rynku marką kulinarną, 
która wykorzystała to rozwiązanie w swojej komunikacji oraz pierwszą na świecie 
w ramach Nestlé. Jak podsumowuje kampanię Maja Kołodziejczyk, odpowiedzialna 
za markę MAGGI: „Dzięki kampanii pobudziliśmy kategorie i zainteresowaliśmy nią 
młodych konsumentów. Za sprawą dedykowanej platformy digital udało się pozyskać 
nowych konsumentów, którzy będą podstawą wzrostu marki w przyszłości. Udało 
nam się odwrócić spadkowy trend sprzedaży kategorii i przekonać nowych użytkow-
ników, że MAGGI jest gotowa na wszystko!” 

Inne warte przywołania działanie w social mediach to kampania społeczna naszego 
programu edukacyjnego NESTLÉ ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ. W ramach kampanii 
powstał wartościowy kontent ekspercki dystrybuowany w telewizji i Internecie. Każde 
z tych mediów pełniło inną rolę. Na fanpage’u programu na Facebooku można było 
znaleźć zapowiedzi programów w Dzień Dobry TVN, publikowane w formie postu przed 
dniem emisji, a także posty publikowane w czasie trwania programu. Po programach 

Bacznie obserwujemy fenomen i rozwój  
takich serwisów jak Snapchat, aby  
w odpowiednim momencie wykorzystać  
ich potencjał, jeśli tylko będzie to zasadne  
dla wybranych marek i ich grup docelowych.
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stosowaliśmy elementy follow-up, takie jak dyskusje i konkursy oraz publikowaliśmy 
materiały eksperckie będące rozszerzeniem treści poruszanych w Dzień Dobry TVN. 
Programy Dzień Dobry TVN były też zamieszczane na kanale YouTube. Pierwszy raz 
program edukacyjny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców. Odzwier-
ciedlał ich rytm dnia i umożliwiał dwustronną komunikację w bliskim i zrozumiałym 
języku. Nowe niestosowane wcześniej w tej kategorii podejście do komunikacji umoż-
liwiło nam zdobycie zaufania rodziców. Dzięki kampanii coraz więcej z nich ma dostęp 
do wartościowej wiedzy, aby jeszcze lepiej dbać o swoje pociechy.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Na pewno istotnym trendem jest nieustanny wzrost kanału mobilnego. Jest to duże 
wyzwanie dla marketerów, jak w prosty i angażujący sposób zachęcić konsumenta 
do zatrzymania się przy naszej komunikacji i wejścia w interakcję z marką. Ten kanał 
niewątpliwie obecnie i w przyszłości będzie odgrywał istotną rolę w komunikacji 
marek i trzeba w nim być obecnym. Jest on bardzo istotny dla konsumentów, a jed-
nocześnie wciąż nie jest bardzo zaclutterowany.

Inny trend to rozwój materiałów video, gif oraz cinemagrafów, które zrobione 
w atrakcyjny i niestandardowy sposób docierają do szerokiego grona odbiorców. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za 
najważniejsze?

Największym wyzwaniem w komunikacji w social mediach jest dotarcie do konsu-
mentów w odpowiednim momencie, zaangażowanie ich w content marki i przebicie 
się z komunikatem wśród innych informacji. Istotne jest też to, by prowadzić z konsu-
mentem dialog, a nie monolog i aby dialog ten był wartością dodaną dla obu stron.

Wyzwaniem, które może być również szansą, jest pojawianie się nowych graczy 
w social media. Jest to wyzwanie ze względu na coraz większe rozproszenie kon-
sumentów w ramach różnych platform. Bacznie obserwujemy fenomen i rozwój 
takich serwisów jak na przykład Snapchat, aby w odpowiednim momencie wyko-
rzystać ich potencjał, jeśli tylko będzie to zasadne dla wybranych marek i ich grup 
docelowych. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Do tej pory omijały nas większe trudności, które mogłyby spowodować na przykład 
zamknięcie jakiegoś kanału czy profilu w social mediach. Dzięki współpracy z naszymi 
partnerami – Facebook, Google, dom mediowy MEC i agencjom - na bieżąco śledzimy, 
co się dzieje w social mediach i reagujemy od razu.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wiedzę i inspirację czerpiemy od naszych partnerów – Facebook, Google i domu 
mediowego MEC, a także od naszych agencji, które na co dzień pracują w mediach 
społecznościowych i na bieżąco śledzą nowinki w zakresie social mediów, którymi 
chętnie się z nami dzielą. Dużo też informacji i wsparcia otrzymujemy z centrali 
Nestlé, która ma wgląd do danych ze wszystkich rynków i oferuje wymianę informacji 
oraz dostęp do najlepszych przykładów. Dzięki temu wiemy, co się dzieje na innych 
rynkach, jakie są trendy, jakie mamy możliwości, możemy się inspirować i wprowa-
dzać jeszcze lepsze projekty na naszym rynku. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media? 

Za obecność naszych marek odpowiadają zewnętrzne firmy, które wraz z naszym 
własnym zespołem budują strategię komunikacji i plan działania dla poszczególnych 
marek.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Budżet na działania w social mediach stanowi znaczący procent naszych budżetów 
przeznaczonych na komunikację i z roku na rok się powiększa. Nasze działania są 
podzielone na działania reklamowe i contentowe. Nie brakuje też środków na dzia-
łania w nowych social mediach. 
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ZUZANNA FILIPOWSKA

Digital Communication Manager
NIVEA Polska

NIVEA POLSKA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Poza obecnością na Facebooku (fanpage NIVEA Polska) oraz YouTubie (kanał NIVEA Polska 
oraz NIVEA MEN Polska) w kampaniach i działaniach całorocznych wykorzystujemy obec-
ność na największych portalach kobiecych i forach.

Dodatkowo często współpracujemy z przedstawicielami blogosfery i vlogosfery.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Działania w social media na szeroką skalę rozpoczęły się w 2011 roku, wraz z urucho-
mieniem fanpage’a NIVEA na Facebooku. Był to bardzo ciekawy czas pierwszych działań 
wielu marek w tym kanale. Wtedy nikt nie doceniał organicznego zasięgu, na jaki pozwalał 
Facebook, a dzisiaj śmiać się chce, kiedy patrzymy na historyczne wpisy i zdjęcia słodkich 
kotków pokazywane fanom. 

Przez te prawie 5 lat obecności w mediach społecznościowych działo się bardzo wiele, ale 
osobiście za najważniejsze uważam takie akcje, które wykorzystując naturę social media, 
angażują setki tysięcy ludzi i są w stanie wygenerować efekt kuli śnieżnej. W przypadku 
NIVEA takie akcje to niewątpliwie nasze kampanie CSR-owe, od Błękitnych Żagli, po  
100 Placów Zabaw na 100 lat NIVEA, kończąc na Podwórku NIVEA. Kampanie te poka-
zują, jaki potencjał drzemie w mediach społecznościowych i milionach ich użytkowników, 
a odpowiednie działania marki potrafią w pełni ten potencjał rozbudzić.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Jestem przekonana, że zmierzamy w kierunku kilku średniej wielkości platform wykorzy-
stywanych przez różnych użytkowników do różnych celów. Fenomen Facebooka i jednej 
platformy używanej przez wszystkich jest raczej nie do powtórzenia. Coraz bardziej ucy-
froweni konsumenci mądrze wybierają platformy i narzędzia, które służą do określonych 
działań, najczęściej wykonywanych ze smartfona, z którym coraz częściej w ogóle się nie 
rozstajemy. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo obecnie  
za najważniejsze?

Nagła popularność niektórych kanałów, pojawianie się nowych, zamykanie czy przejmo-
wanie innych – wszystko to wymaga od zarządzających obecnością marek w social media 
odwagi i szybkich działań. Spokojne czasy prowadzenia stałych profili na jednym/dwóch 
portalach pomału odchodzą w niepamięć. Nowe formaty, koncentracja na video, coraz 
większa możliwość łączenia aktywności w social media z ecommerce czy real time marke-
ting - to wszystko bardzo ciekawe i obiecujące rozwiązania, pod warunkiem ich mądrego 
wykorzystania przez markę.

Naszym zadaniem jest stałe śledzenie trendów, odważne wchodzenie w nowe kanały 
z innowacyjnymi pomysłami obecności i wykorzystania ich potencjału. A potem ewaluacja 
tych działań i stała gotowość do zmian. I to jest prawdziwym wyzwaniem.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

W NIVEA Polska wokół działań w social media udało nam się stworzyć ekosystem, którego 
ważnymi elementami jest zarówno zespół marketingu NIVEA Polska, jak i agencja obsłu-
gująca nas w social media, ale także dom mediowy i agencje odpowiedzialne za inne 
działania. 

Planując naszą komunikację, zawsze patrzymy holistycznie, za wszelką cenę unikając 
tunelu atl-btl-digital-social media. Działania w social media są od samego początku inte-
gralną częścią wszystkich naszych planów.  
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TOMASZ SULEWSKI

Head od Social Media Strategy & 
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W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Orange wykorzystuje wszystkie serwisy, które – z różnych, niekoniecznie takich samych 
względów – uznajemy za istotne i efektywne. Jesteśmy dziś na stałe obecni na Facebooku, 
Twitterze, YouTube, Google+, Instagramie, Snapchacie, prowadzimy własnego bloga, a także, 
chyba najszerzej w Polsce, działamy w obszarze współprac z influencerami (blogerami 
i youtuberami). Do tego wykorzystujemy też inne narzędzia – takie jak choćby Periscope, już 
bardziej kontekstowo i akcyjnie. 

Natomiast tam, gdzie już jesteśmy, staramy się działać możliwie szeroko, wykorzystując 
zarówno dostępne formaty mediowe, jak i szukając różnego typu sposobów na zaangażo-
wanie użytkowników.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Bardzo wiele zależy od bezpośrednich celów, stawianych przed konkretną kampanią czy 
projektem. Obecność w social mediach ma dla nas wymiar wielopłaszczyznowy. Pozwala 
budować wizerunek marki, świadomość oferty, realizować cele stricte sprzedażowe, pro-
wadzić rozbudowaną obsługę, a także zbierać bezpośrednio od klientów wiedzę, inspirację 
i ocenę naszych działań. Kanały mogą równie dobrze wspierać komunikację prowadzoną 
w ATL, jak i działać zupełnie samodzielnie – w zależności od celów, grup, do których chcemy 
dotrzeć, czy treści, jakie chcemy zakomunikować. To jasne, że są takie komunikaty, których 
nie będziemy w stanie „wypuścić” w mediach typu TV czy OOH, za to świetnie nadają się 
do internetu. Przy tak rozbudowanej działalności jak tak, którą prowadzi Orange, nie da się 
właściwie pominąć jakiegokolwiek aspektu. Tym bardziej, że przecież mówimy o internecie 
– tutaj wszystkie podziały na sprzedaż, obsługę, wizerunek, itd. tracą rację bytu.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Na dobrą sprawę od kiedy było to możliwe i celowe – dokładnie 31 sierpnia 2010 roku na 
fanpage’u Serce i Rozum pojawił się pierwszy post, a więc ten największy dziś profil mar-
kowy w Polsce obchodzi właśnie mały jubileusz. Nieco wcześniej wystartował na Facebooku 
profil Orange Polska. Swoją drogą, śmiesznie dziś czyta się wpisy z tamtego okresu – niby 
to tylko 5 lat, a widać różnicę niemal epoki w rozwoju narzędzia i rozumienia komunikacji 
na nim. 

Później nastąpił mocny rozwój – pojawiały się nowe kanały (także takie, które dopiero się 
rodziły), coraz szerzej i coraz mocniej wykorzystywaliśmy możliwości, dużo się uczyliśmy. 
Jako pierwsi w Polsce na szeroką skalę uruchomiliśmy obsługę klientów (początkowo tylko 
na Facebooku, dziś właściwie w każdym miejscu internetu – w serwisach społecznościowych, 
ale też np. na forach), szybko wskoczyliśmy do światowego top10 w rankingu Socially Devo-
ted Socialbakers, zmieniliśmy swoimi działaniami sposób patrzenia i realizowania kampa-
nii z influencerami. Przeprowadziliśmy łącznie pewnie już kilkaset różnego typu kampanii, 
z czego kilkadziesiąt zostało docenionych różnego typu nagrodami i wyróżnieniami. Część 
z nich była też głośno omawiana – żeby tylko przypomnieć takie akcje jak „Misja Orange 
Travel”, „12 konwergentnych”, „Brzydcy i wściekli – Cybertrailery”, „Po drugiej stronie Clouda”, 
„Najmniejsza największa kampania”, „Orange Yes Pranks” czy viralowe filmy z Sercem i Rozu-
miem. Orange ma dziś w Polsce bardzo silną pozycję na rynku mediów społecznościowych 
– i to jest dla nas zarówno powód do dumy, jak i zobowiązanie spore, bo mamy poczucie, że 
ciągniemy trochę za sobą całą branżę i wyznaczamy standardy.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Z punktu widzenia marketera najciekawsze są oczywiście wszystkie tematy związane z per-
sonalizowaniem komunikacji – możliwość docierania ze zindywidualizowaną informacją do 
odbiorcy, odpowiadającą na jego potrzeby, a jednocześnie pozwalającą lepiej sprzedawać 
usługi i produkty. To trend, który – dobrze wykorzystywany – może być i efektywny, i wygodny.

Z perspektywy analityka – z dużym zainteresowaniem obserwuję przechodzenie narzędzi 
w kierunku mocnej indywidualizacji i komunikacji „tu i teraz”. Liczy się szybkie wrażenie, 
możliwość pokazania świata znajomym bezpośrednio, bez dodatkowych „przekaźników”. To 
decyduje o przechodzeniu młodych użytkowników na narzędzia w rodzaju Snapchata, Peri-
scope, czy nawet Instagrama czy Twittera. Jestem przekonany, że to będzie trend narasta-
jący – komunikaty będą coraz bardziej efemeryczne, bardzo emocjonalne i w dużej mierze 
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oparte na atrakcyjności treści. Wpłynie to także na rynek reklamy, gdzie to, co miałkie i nie-
ciekawe będzie musiało zanikać.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Pierwsze wyzwanie to dane. Z jednej strony możemy pozyskiwać ich olbrzymią ilość – 
musimy się nauczyć robić to mądrze. Z drugiej, także przez to, że jest ich tak dużo, sporym 
wyzwaniem jest ich  przetwarzanie, analizowanie i transformowanie na działania. Prosty 
przykład – co z tego, że zbierzemy dziesiątki tysięcy wypowiedzi na temat marki, jej działa-
nia i tego, jak ludzie ją oceniają, jeśli te dane trafią sobie potem to jakiegoś katalogu i nikt 
ich więcej nie obejrzy? Przy dziesięciu wypowiedziach w miesiącu to proste. Ale gdy ta liczba 
rośnie w tysiące lub dziesiątki tysięcy (jak w przypadku Orange) robi się gorąco.

Druga sprawa to dialog. Media społecznościowe zmieniły rozumienie relacji w internecie, 
w tym także relacji klient – firma. Ludzie mogą i chcą rozmawiać o markach – nie tylko 
pomiędzy sobą, ale też z markami. Myślę, że w dalszej kolejności zupełnie realne jest nawet 
współtworzenie pewnych rozwiązań (czy to, bardziej bezpiecznie, poprzez zbieranie opinii 
i ich przekuwanie na rozwiązania, czy nawet, co bardziej interesujące, tworzenie „zespołów 
produktowych” razem z klientami). Dziś się to, pośrednio, odbywa poprzez badania (firma 
przygotowuje usługę, ale przed wprowadzeniem jej na rynek bada, jak jest przyjmowana 
i wprowadza ew. zmiany) – internet może to uprościć i skrócić.

Trzecia rzecz to tzw. usability. Ludzie, przyzwyczajeni do prostych rozwiązań w innych obsza-
rach, już dziś oczekują upraszczania systemów, ofert, form kontaktu. To także pochodna 
social mediów i internetu, które wychodząc zza monitora komputera czy smartfona wpły-
wają nawet na decyzje biznesowe czy ofertowe.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social media? 
Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z jakiegoś kanału 
lub profilu?

Najtrudniejsze jest to, że internet coraz bardziej wymaga indywidualizacji komunika-
cji z klientem i to w bardzo krótkim czasie. Po stronie marki wymaga to zupełnie nowych 
procedur, zupełnie innych reakcji (także na poziomie języka komunikacji), większej odwagi 
w projektowaniu działań, innego przygotowywania contentu – ogólnie szybszych i konkret-
niejszych działań. Dla dużych organizmów to duże wyzwanie, związane także z przepływem 
wewnętrznym informacji. Ale na pewno warto to robić, bo to jest przyszłość, od której, 
w moim przekonaniu nie da się uciec – więc lepiej od razu ustawiać się dziobem do fali.

Wymagające jest także przygotowywanie contentu, który będzie atrakcyjny i będzie zwracał 
uwagę. To jest wciąż najlepszy sposób na wyróżnienie się w tłumie – ale wymaga czasu, 

pomysłu oraz (co wcale nie najmniej ważne) budżetów. Jednocześnie z redukcją uwagi 
rośnie po stronie odbiorców oczekiwanie coraz wyżej jakości. Dlatego też obecność w róż-
nych kanałach powinna być ważona tym, czy jesteśmy w stanie dać tam coś rozsądnego. Jeśli 
nie, to czasem lepiej odpuścić. Nam samym zdarzyło się zamknąć kilka profili na Facebooku, 
które powstały na samym początku rozwoju narzędzie i nawet nieźle spełniały swoją rolę, 
ale razem ze zmianami w serwisie i konsumpcji treści straciły na efektywności.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Media społecznościowe to rzeczywistość, która się zmienia bardzo szybko – co jest zresztą 
jej zaletą i wadą jednocześnie. Dlatego, żeby ciągle być „na kursie” trzeba praktycznie 
codziennie szukać nowych informacji, czytać newsy, obserwować to, co dzieje się na pol-
skim i zagranicznym rynku, ale także dużo dyskutować wewnętrznie i eksperymentować. 
Samo przeglądanie portali nie wystarczy – także dlatego, że polski rynek ma swoją spe-
cyfikę, polscy użytkownicy swoje przyzwyczajenia i pod to trzeba także przykrajać swoje 
aktywności. Dlatego wiedza i inspiracja to miks lektur, analizy swoich i innych case’ów, 
intuicji i odwagi do działania w strefie „bez benchmarków” – bo tutaj często benchmarki 
wyznacza się samemu.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Połączone siły wewnętrzne firmy (specjaliści od komunikacji, obsługi i mediów) oraz agencji 
interaktywnych, pracujących na nasze zlecenie.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Nie możemy, co oczywiste, udzielić tu pełnej odpowiedzi. To, co mogę powiedzieć, to że 
budżet przeznaczany na digital, a w jego ramach także budżet na social media, rok do roku 
rośnie, co pokazuje rosnącą rolę tych narzędzi. W kolejnych latach zapewne się to zmieni, 
bo jest to wypadkowa zmian, które następują na rynku reklamowym in gremio – klienci po 
prostu coraz więcej czasu spędzają w internecie, co siłą rzeczy zmienia akcenty. 

To co ważne, to specjalny budżet „eksperymentalny”, który traktujemy jako zabezpieczenie 
dla działań, których jeszcze nie sprawdziliśmy i nie mamy jasności, czy w ogóle będą miały 
rację bytu. To nie są wielkie pieniądze, ale są niezbędne, jeśli chce się na rynku osiągnąć 
coś więcej, niż tylko kopiować rzeczy zrobione już przez innych. Bez środków na testy nie ma 
szans na odważne i innowatorskie działania – a w dzisiejszym świecie tylko takie odważne 
działania, eksplorowanie nowych pól, dają szansę na realne wyróżnienie się w tłumie. 
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AGNIESZKA KIELICHOWSKA

Dyrektor Biura Komunikacji  
i Odpowiedzialności Społecznej  
w PKO Banku Polskim

PKO BANK  
POLSKI

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Transparentna i spójna komunikacja ze wszystkimi grupami interesariuszy: pracowni-
kami, klientami, inwestorami oraz mediami jest kluczowa dla Banku, jako organizacji 
społecznie odpowiedzialnej. Do tego celu wykorzystujemy nowoczesne technologie 
i innowacyjne rozwiązania. Prowadzimy kilka profili związanych z działaniami Banku. Na 
Facebooku są to fanpage PKO Banku Polskiego i Inteligo, Bankowej Akcji Honorowego 
Krwiodawstwa oraz projektu PKO Bank Polski Biegajmy Razem. Nasza marka jest obecna 
również na Instagramie (społeczność skupiona wokół biegania) oraz na Twitterze. Bank 
ma także kilka kanałów na Youtube, jak również oficjalny profil eksperta na Wykop.
pl. Z kolei nasze Szkolne Kasy Oszczędności obecne są na NK.pl. We wszystkich tych 
mediach prowadzimy działania z zakresu komunikacji wizerunkowej, edukacji produk-
towej oraz social care. Dodatkowo stale monitorujemy Internet, aby mieć pełną wiedzę 
na temat aktywności, oczekiwań czy opinii internautów dotyczących usług i oferty PKO 
Banku Polskiego.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Nie rozpatrujemy obecności w social media, jako narzędzia realizacji jednego, wybra-
nego celu. Nasze działania w społecznościach to element szerszej strategii, uwzględnia-
jącej zarówno aspekt wizerunkowy, jak i biznesowy. 

Prowadzenie wnikliwej obserwacji rozmów naszych klientów w Internecie pozwala nam 
lepiej zrozumieć ich potrzeby, inspiruje do doskonalenia produktów i usług. Dzięki temu, 
dowiadujemy się, za co nas chwalą, a co wymaga usprawnień. Możemy też szybciej 
reagować i zapobiegać potencjalnym sytuacjom kryzysowym. Nasza aktywna obecność 

w sieci daje wiele możliwości, nie tylko informowania o naszych produktach, ale rów-
nież edukowania klientów i podpowiadania im najlepszych, indywidualnych rozwiązań 
w zakresie zarządzania finansami. Dialog z internautami jest dla nas źródłem praktycz-
nych informacji i pomysłów, traktujemy go, jako autentyczny wpływ klientów na jakość 
działań i rozwój naszej organizacji. Bez ich udziału nie udałoby się zrealizować wielu 
projektów. Między innymi, dzięki nim, na naszym portalu bankomania.pkobp.pl stwo-
rzyliśmy zakładkę: Bankowiki, będącą swoistym słownikiem pojęć związanych z banko-
wością i finansami w ogóle. Każdy z internautów może zgłosić swoją propozycję hasła 
a nawet opracować  definicję, która po weryfikacji ma szansę na publikację. 

Niezwykle ważna jest także skala dotarcia – społeczność internetowa to potężna grupa. 
Mając profil PKO Bank Polski Biegajmy razem na Facebooku możemy na przykład dotrzeć 
do szerokiego grona biegaczy, zainteresowanych tą dyscypliną sportu oraz uczestnic-
twem w biegach masowych, które sponsorujemy. Zachęcamy ich do biegania, a równo-
cześnie pomagania m.in. podczas akcji charytatywnych „biegnę dla…” organizowanych 
podczas biegów. Takie działania wzmacniają wizerunek Banku, jako instytucji promu-
jącej zdrowy, aktywny tryb życia i inspirującej do połączenia go z ideą dobroczynności. 

Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Dużym sukcesem było umożliwienie klientom bezpiecznego komunikowania się z nami 
poprzez media społecznościowe i udostępnienie aplikacji „Pytania i sugestie”, pozwa-
lającej na przyjmowanie pytań, zgłoszeń czy skarg internautów. Umożliwia ona, korzy-
stającym z Facebooka klientom PKO Banku Polskiego i Inteligo, bezpieczną rejestrację 
zgłoszeń, np. zapytań produktowych, ofertowych a także sugestii czy problemów, które 
trafiają bezpośrednio do banku. Po wpisaniu podstawowych informacji (imię, nazwisko, 
data urodzenia, adres email i numer telefonu) oraz krótkiego opisu sprawy wysłane 
zgłoszenie trafia na serwery banku, gdzie przypisywane jest do jednej z trzech kategorii 
(zapytanie, pomysł, reklamacja). Aplikacja jest zintegrowana z wewnętrznymi systemami 
banku, dzięki czemu zgłoszenie trafia do Zespołu Reklamacji lub do systemu Contact 
Center. Na tym polega jej wyjątkowość! Dzięki niej, możemy reagować na aktywność 
klientów obecnych w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym, zachowując 
najwyższe standardy bezpieczeństwa pozwalające na zachowanie tajemnicy bankowej 
i danych osobowych klientów. 

Innym ważnym projektem, pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, było stworzenie edukacyjnej aplikacji „Przygotuj się do Olimpiady wiedzy o Pol-
sce i Świecie Współczesnym”. PKO Bank Polski od lat jest partnerem Olimpiady oraz 
sponsorem stypendiów dla najlepszych jej uczestników. Biorący w niej udział uczniowie 
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szkół ponadgimnazjalnych mają szansę  wykazać się imponującą wiedzą i zyskać indeks 
na wyższą uczelnię. Na facebookowym profilu Banku co roku uruchomiamy specjalny 
konkurs, w którym uczniowie mogą powtórzyć i utrwalić wiedzę, a wszyscy fani – mają 
szanse za zdobycie atrakcyjnych nagród. Chociaż udział w prawdziwej Olimpiadzie mogą 
wziąć tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, to konkurs na Facebooku jest otwarty 
dla wszystkich. W tym roku odbędzie się jego 4 edycja.

Kolejna ważna kampania dotyczyła kwestii bezpieczeństwa bankowości internetowej. 
W tym celu stworzyliśmy aplikację „Bankuj bezpiecznie”, dzięki której klienci mogli, 
w przyjazny sposób, dowiedzieć się o bezpieczeństwie w bankowości elektronicznej 
jednocześnie biorąc udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Konkursy to stały element naszej aktywności w internecie. Regularnie pojawiają się 
naszym portalu Bankomania, ale także na profilu biegowym PKO Bank Polski Biegajmy 
razem na FB. Dzięki nim aktywizujemy internautów angażując do udziału w quizach 
wiedzy, czy po prostu zachęcając do podzielenia się z nami swoimi opiniami na różne 
tematy. Na początku września ogłosiliśmy „Tydzień Biegowy” – jest to aplikacja konkur-
sowa, w której użytkownicy FB prezentują swoje zdjęcia z przygotowania do PKO Biegu 
Charytatywnego. Tego typu działania pozwoliły nam znacząco zwiększyć liczbę fanów 
oraz ich zaangażowanie. Obecnie profil biegowy na FB ma ponad 20 tys. fanów.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Ciekawa jest przede wszystkim zmiana preferencji internautów. Serwisy niegdyś będące 
domeną młodych, obecnie są świetnym kanałem dotarcia do starszych klientów. Z kolei 
najmłodsi skupiają się na poszukiwaniu, odkrywaniu coraz to nowych platform – nie 
przywiązują się i szybko się nudzą. Dla marek oznacza to nieustanny wyścig o uwagę 
i akceptację ze strony kolejnych pokoleń.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Dużym wyzwaniem jest niewątpliwie komunikacja z najmłodszymi internautami.  Zauwa-
żamy, że dynamicznie zmieniają się ich oczekiwania dotyczące sposobu prowadzenia 
komunikacji i obsługi klienta ze strony marek.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś 
z jakiegoś kanału lub profilu?

W przypadku instytucji finansowej trudność stanowi prowadzenie działań z zakresu 
social care. Obowiązują nas restrykcyjne przepisy dotyczące tajemnicy bankowej. Ogra-
nicza to możliwość przekazywania klientom informacji bezpośrednio w  mediach spo-
łecznościowych. Odpowiedzią na to wyzwanie było stworzenie dedykowanej aplikacji 
„Pytania i sugestie”, umożliwiającej internautom bezpieczną rejestrację zgłoszeń. Są one 
obsługiwane przez Contact Center Banku w bezpośrednim kontakcie z klientami.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Większość działań realizuje nasz zespół ekspertów, który w kwestiach technicznych 
wpierają specjaliści z zewnętrznych agencji, wyłonionych w przetargu.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Nasz budżet jest elastyczny. Starannie obserwujemy rynkowe trendy, zmieniające się 
zainteresowania naszych aktualnych oraz potencjalnych klientów i dostosowujemy do 
nich naszą obecność w poszczególnych mediach. 

Serwisy niegdyś będące domeną młodych,  
obecnie są świetnym kanałem dotarcia  
do starszych klientów. Z kolei najmłodsi 
skupiają się na poszukiwaniu, odkrywaniu  
coraz to nowych platform.
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PIOTR POGONOWSKI

Dyrektor ds. Marketingu  
i Komunikacji PolskiBus.com

PolskiBus.com

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Aktualnie marka PolskiBus.com jest obecna na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Snap-
chacie oraz w serwisach YouTube i Vimeo. Media społecznościowe są dla nas przede wszyst-
kim narzędziem służącym interakcji z naszymi fanami (Facebook zrzesza ich już ponad  
270 tysięcy) oraz źródłem informacji dla pasażerów. Staramy się, aby treść, którą udostęp-
niamy wzajemnie się uzupełniała – nie chcemy powielać identycznych komunikatów na 
różnych kanałach przekazu, zwłaszcza informując o aktualnych promocjach.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Działania w mediach społecznościowych są dla nas ważną formą wsparcia obsługi klienta, 
zwłaszcza w zakresie udzielania informacji. Ponadto chcemy pokazać markę od „ludzkiej 
strony”, wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Pasażerów, wejść z nimi w interakcję, 
poznać ich potrzeby i móc szybko na nie reagować. Obecność w różnych serwisach pozwala 
nam na skuteczniejsze działanie dzięki dotarciu do zróżnicowanych grup odbiorców.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością  
Państwa marki w social media?

Pierwszym serwisem, w którym się pojawiliśmy, był Facebook – fanpage PolskiBus.com ruszył 
w 2011 roku i już w pierwszych dniach zebrał 10 000 fanów, co było niezłym wynikiem dla 
wówczas zupełnie nieznanej marki! Prowadzenie Facebooka wiązało się jednak ze wzlotami 
i upadkami – swego czasu fanpage był głównie źródłem informacji o opóźnieniach auto-
karów, pośród których „ginął” pozostały content. Kilka miesięcy temu komunikaty zostały 
przeniesione na zewnętrzną platformę, a my skupiliśmy się na zróżnicowaniu zawartości 

m.in. poprzez zmianę form graficznych czy korzystanie z luźniejszego i bardziej swobodnego 
języka. Wciąż odnotowujemy szybkie przyrosty i staramy się nieustannie ulepszać strategię 
dotyczącą prowadzenia naszych profili w social mediach, dlatego w tym roku uruchomiliśmy 
profile na Instagramie oraz Snapchacie. Start Instagrama był powiązany z konkursem na 
selfie z podróży z okazji 4. urodzin marki, a jego sukces zachęcił nas do kontynuowania tej 
idei pod postacią wyboru Pasażera Tygodnia. Prowadzenie Snapchata natomiast jest dla 
nas dużą zmianą, wyzwaniem związanym z dotarciem do młodych odbiorców, tworzeniem 
kreatywnego contentu. Spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem, który nieustannie 
nas zaskakuje – nasi obserwujący chętnie dzielą się z nami swoim życiem!

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Z zainteresowaniem śledzimy rozwój popularności Snapchata w Polsce, obserwujemy jak 
medium skierowane przede wszystkim do młodych ludzi staje się coraz silniejszym narzę-
dziem marketingowym, nową formą dotarcia do odbiorców. Jesteśmy ciekawi, czy Vine ma 
szansę przyjąć się w naszym kraju równie dobrze i w jaki sposób będzie wykorzystywana 
jego popularność. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social media? 
Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z jakiegoś kanału 
lub profilu?

Z zainteresowaniem śledzimy rozwój  
popularności Snapchata w Polsce, obserwujemy  
jak medium skierowane przede wszystkim  
do młodych ludzi staje się coraz silniejszym  
narzędziem marketingowym.
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Naszym największym wyzwaniem i celem, do którego nieustannie dążymy jest jak najkrótszy 
czas reakcji na posty i komentarze naszych fanów oraz maksymalne zwiększanie zasięgów 
publikowanych przez nas treści. Jednocześnie staramy się nie popadać w schematy, sta-
wiamy na oryginalność i kreatywność – zależy nam, aby prezentować te same informacje 
w różnych formach w zależności od kanału komunikacji, ubierać podobne informacje w inne 
sformułowania. Powtarzalność i nuda są naszym największym wrogiem! Nie rezygnujemy 
z działalności w żadnym profilu w social media, wychodząc z założenia, że nie ma takich 
trudności, których nie jesteśmy w stanie pokonać.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Uczymy się metodą prób i błędów, wciąż próbując nowych rozwiązań! Wiedzę na temat 
prowadzenia mediów społecznościowych czerpiemy przede wszystkim regularnie śledząc 
raporty i monitorując media – korzystamy w tym celu między innymi z Sotrendera. Obser-
wujemy również działania dużych, międzynarodowych marek (nie tylko z branży transporto-
wej), zwłaszcza w zakresie działalności na Instagramie. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Za obecność marki PolskiBus.com w social media odpowiada wyłącznie nasz własny zespół. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Nie przeznaczamy budżetu stricte na działania w mediach społecznościowych i w najbliż-
szej przyszłości nie planujemy zmian w tej kwestii. Staramy się budować zasięgi organicznie, 
tworzyć treść oraz wchodzić w interakcję z odbiorcami tak, aby nasze social media nakręcały 
się same. Sporadycznie korzystamy z promowania postów na Facebooku, dotyczy to jednak 
wyłącznie najważniejszych postów, kiedy zależy nam na jak największym zasięgu. Jedyne 
stałe koszty, z jakimi wiążą się więc nasze działania w mediach społecznościowych to koszty 
techniczne, przeznaczane np. na tworzenie contentu przez grafików czy nagrody dla uczest-
ników konkursów. 

AGATA LIPIEC

Główny specjalista ds. mediów  
społecznościowych
PZU

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

PZU prowadzi działania komunikacyjno-wizerunkowe w mediach społecznościowych. 
Dobór kanałów komunikacji dostosowany jest do grupy docelowej. Korzystamy mię-
dzy innymi z Facebooka (Pomoc to moc – społeczna odpowiedzialność PZU, Grupa PZU 
Kariera, DajemyRadę.pl), Twittera (GrupaPZU, PZU Group), LinkedIn, Instagrama, YouTube 
czy Periscope. Stworzyliśmy także dwa blogi firmowe – Pomoc to moc i Blog ekspertów 
PZU, oraz portal edukacyjno-poradnikowy DajemyRadę.pl. Oprócz bieżącej komunikacji 
i obsługi klienta w sieci, przy wybranych kampaniach współpracujemy również z twór-
cami internetowymi. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Nasze działania w mediach społecznościowych ewaluują. Zaczynaliśmy od komunikacji 
czysto wizerunkowej, później rozwinęliśmy obsługę klienta w mediach społecznościo-
wych, którą wciąż doskonalimy. Kolejnym wyzwaniem, które stawiamy przed sobą są 
działania z zakresu komunikacji produktowej. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Do zaplanowania i rozpoczęcia komunikacji w mediach społecznościowych solidnie się 
przygotowaliśmy badając rynek, szacując ryzyka i szanse oraz opracowując strategię. 

PZU



108

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

Same działania w obecnym kształcie rozpoczęliśmy pod koniec 2013 roku. Przez ten 
czas zrealizowaliśmy kilka dużych kampanii komunikacyjnych – dwie edycje Szlachetnej 
Paczki, oraz „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, opowiedzieliśmy historię 
renowacji Cadillaca – ostatniego samochodu marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz szereg 
inicjatyw biegowych i zdrowotnych. Twitter był pierwszym źródłem informacji dla intere-
sariuszy podczas przejęć i zakupów nowych spółek, a tweety prezesa Andrzeja Klesyka 
bardzo często są cytowane w tradycyjnych mediach.   

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Na pewno nie da się nie zauważyć pędzącego trendu rozwoju wideo w sieci. Komunika-
cja obrazkowa zdominowała przekaz szczególnie wśród najmłodszej grupy użytkowni-
ków internetu. Starsi z kolei zaczynają doceniać jakość i merytorykę filmów, co bardzo 
dobrze rozwijają niektórzy youtuberzy. Kolejnym trendem, o którym myślimy planując 
działania na przyszłość, to mobile. Już 60% użytkowników internetu korzysta z niego na 
telefonach i tabletach i należy to uwzględniać, chociażby przygotowując różne kreacje 
do sieci. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Nieustannie walczymy o uwagę odbiorców, a nie łatwo jest ich zainteresować tak trudną 
i z pozoru nudną tematyką jaką są ubezpieczenia. Natężenie komunikacji marek, przy 

jednoczesnym skracaniu się czasu uwagi, jaką użytkownicy poświęcają ich komunika-
tom, z jednej strony nakręca trend „wyróżnij się lub zniknij”, z drugiej wymaga przygoto-
wywania treści na coraz wyższym poziomie merytorycznym. Tym chcemy się wyróżniać 
– by w te 6-8 sekund na tyle zainteresować odbiorcę, by chciał poświęcić nam więcej 
swojej uwagi.  

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z 
jakiegoś kanału lub profilu?

Nie zdarzyło nam się zrezygnować z istniejących kanałów. Wręcz przeciwnie, śledzimy 
trendy, przyglądamy się nowym możliwościom i w miarę potrzeb otwieramy kolejne 
kanały. Niewątpliwie trudnością komunikacji w mediach społecznościowych, szczególnie 
dużych marek, które mają klientów w różnych grupach wiekowych, jest rosnące rozwar-
stwienie kanałów. Starszym więcej czasu zajmuje opanowanie nowych narzędzi, dlatego 
czują się lepiej w tych kanałach, które znają od dawna i niezbyt przychylnie patrzą na 
wszelkie „nowości”. Co innego w drugą stronę – młodzi uciekają z „tradycyjnych” kanałów 
typu Facebook (nie chcą być na tej samej imprezie z rodzicami), do nowych, bardziej 
dynamicznych, jak Snapchat, Vine, YouTube. Do każdej z tych grup marki muszą mówić 
innym językiem, komunikować inne profity, bo to, co zadziała u jednych u tych drugich 
może przynieść rezultaty odwrotne od zamierzonych.  

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Śledzimy trendy, obserwujemy co robią inne marki (nie tylko z naszej branży), obserwu-
jemy co dzieje się na świecie, jakie kampanie są nagradzane, a jakie cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem. Analizujemy zachowanie odbiorców i staramy się tworzyć nasze 
działania dostosowane do zmieniających się warunków otoczenia w sieci. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Za działania w mediach społecznościowych odpowiada zespół pracowników Biura 
Komunikacji Korporacyjnej PZU wspierany agencją interaktywną. 

Niewątpliwie trudnością komunikacji  
w mediach społecznościowych, szczególnie  
dużych marek, które mają klientów w różnych  
grupach wiekowych, jest rosnące  
rozwarstwienie kanałów.
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JOANNA STEFANIAK

specjalista ds. marketingu
Qpony

QPONY

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Swoje działania prowadzimy w tych mediach społecznościowych, z których korzystają 
nasi użytkownicy. Można nas znaleźć na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz Sna-
pchacie. W każdym z tych medium, zgodnie z przyjętą strategią, serwujemy inny con-
tent, dopasowany do grupy naszych odbiorców. W naszym przypadku trzeba postawić 
na dwupoziomowe działania - promocję aplikacji, jak i nas samych - jako startupu. 
Użytkownicy informowani są nie tylko o zniżkach, jakie znajdą w Qponach. Ponieważ 
mocno stawiamy na rozwój technologii BLE, staramy się ich edukować - na Snapcha-
cie wyjaśniliśmy m.in. dlaczego aplikacja wymaga włączonego bluetooth i jak działają 
beacony - spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem. Twitter jest idealny, by móc 
włączyć się do komunikacji o masowym zasięgu, ale dla nas to również miejsce, gdzie 
natychmiast zamieszczamy informacje o nowych aktualizacjach i funkcjach oraz poma-
gamy użytkownikom, którzy zgłaszają ewentualne problemy. Na Instagramie dzielimy 
się komentarzami odnośnie aplikacji, ale też staramy się pokazać aplikację Qpony jako 
część stylu życia, ciekawe konteksty jej używania oraz naszych partnerów. Promując 
aplikację chętnie współpracujemy z influencerami - od blogerów tematycznych po sna-
pachatersów. Te działania przynoszą ciekawe efekty, ponieważ pozwalają trafić do róż-
nych grup potencjalnych użytkowników. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W przypadku Qpony działania zawsze muszą być dwutorowe - z jednej strony staramy 
się wspierać sprzedaż i pozyskiwanie klientów, z drugiej społecznościówki to dla nas 
miejsce na  dialog z użytkownikiem. W sieci nie ma skierowanych do nas pytań pozosta-
wionych bez odpowiedzi. Zależy nam by działania  wizerunkowe szły w parze ze sprze-
dażą - a to często udaje się na Twitterze. Ćwierkamy z inną marką, a po kilku chwilach 

nasz dział handlowy otrzymuje e-mail z tytułem: “deal z Twittera” - wtedy wiadomo, że 
robimy to dobrze. Jeśli chodzi o Instagram, Snapchat czy nasz fan page - ze względu na 
specyfikę wspierają one głównie komunikację z użytkownikiem. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Choć nasze konta pojawiły się w różnych serwisach o wiele szybciej, to regularne działania 
w social media prowadzimy od czerwca zeszłego roku. Akcją, o której warto wspomnieć 
jest case z Twittera z okresu Halloween - podpinając się pod hashtag #cukierkinahal-
loween zorganizowaliśmy akcję wysyłania słodkich niespodzianek naszym followersom, 
a dodatkowo niewielkim kosztem zyskaliśmy nowych obserwujących i użytkowników 
aplikacji. Na uwagę zasługuje też  “SnapSong Quiz”, który przeprowadziliśmy na Snap-
chacie, niewielkim kosztem potrajając liczbę obserwujących.  

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jesteśmy w momencie, w którym drzwi dla indywidualnych reklamodawców otwierają 
Instagram oraz Twitter - to szansa dla wielu mniejszych brandów, ale też ryzyko powsta-
wania słabej jakości reklam. Social media to nie miejsce na nachalną sprzedaż, jeśli 
marketerzy tego nie zrozumieją zawsze będą płacić za zasięgi i zaangażowanie. Nie 
spodziewamy się nowej społecznościowki, która zmieni oblicze marketingu. Jesteśmy 
przekonani, że w siłę będzie rosło video i content marketing. W dobie szumu komuni-
kacyjnego i niskiej jakości dyskusji warto postawić na treści wartościowe z perspektywy 
użytkownika oraz klienta. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Bardzo istotny jest monitoring i umiejętność skracania drogi od zapytania do odpo-
wiedzi. Użytkownik zwracający się do marki  na Facebooku lub Twitterze nie powinien 
być odsyłany np. na ogólny e-mail, infolinię. Pomoc powinien otrzymać tam, gdzie o nią 
zapytał. Wyzwaniem było opracowanie strategii na każdy z kanałów, w którym postano-
wiliśmy działać. Obserwowaliśmy i segmentowaliśmy więc użytkowników, by określić, na 
ile warto zainwestować  czas i pieniądze w daną platformę. Marketingowcy zajmujący 
się social media muszą częściej myśleć w kategoriach “efekt”, a nie “ ilość”, ponieważ 
liczba fanów już dawno przestała się przekładać na zaangażowanie. Ponadto bardzo 
ważne jest zdecydowanie, który serwis społecznościowy wybrać. 
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Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Jeśli strategia marki jest spójna - nie ma trudności, są tylko wyzwania. My zrezygno-
waliśmy z promowania postów i tweetów, które nie przekładają się na cele biznesowe 
aplikacji. Zdecydowaliśmy się na dołączanie do Snapchata, ale celowo nie rozpoczyna-
liśmy działań na przykład na Pintereście - choć wiele brandów z obszaru e-commerce 
uzyskuje tam interesujące efekty. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i  możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Długo by wymieniać konkretnych ludzi i blogi. Na pewno warto zainwestować czas 
w tworzenie list na Twitterze, gdzie zbierzemy ludzi publikujących interesujące nas tre-
ści. Dobrym pomysłem jest też dołączenie do branżowych grup na LinkedIn. Jeździemy 
na szkolenia, czytamy zagraniczną literaturę i działamy w metodyce testów A/B. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Stworzyliśmy zespół, który doskonale zna profil użytkownika aplikacji. Na chwilę obecną 
nie czujemy potrzeby współpracy z zewnętrzną firmą, choć chętnie podejmujemy dzia-
łania z influencerami. 

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media? 

Jeżeli chodzi o social media - inwestujemy w nie głównie nasz czas. Od listopada nie 
kupujemy zaangażowania, staramy się jednak regularnie organizować różne akcje, które 
same je wygenerują, będąc tańsze niż płatne działania reklamowe. W zależności od 
celu przeznaczamy na nie różne kwoty - nie rozdajemy jednak iPhonów. Zazwyczaj roz-
pieszczamy zaangażowanych w prowadzone przez nas działania ludzi używając bonów, 
voucherów, słodyczy, czy  gadżetów związanych z aplikacją. Obiektywnie stwierdzam, że 
kwoty te są niskie w porównaniu do tych przeznaczanych przez inne marki. Jak na razie 
ta strategia przynosi efekty, więc nie planujemy jej zmieniać. Choć oczywiście ja chętniej 
przeznaczałabym więcej. Qpony są jednak najlepszym przykładem, że częściej liczy się 
pomysł niż środki. 

MONIKA KOSOWSKA

Digital Marketing Specialist
SAS Institute

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

W SAS Institute Polska działania prowadzimy w 3 kanałach społecznościowych – Face-
book, Twitter oraz Linkedin, natomiast SAS na świecie wykorzystuje także kanały takie 
jak: Google Plus, Youtube czy blogi. Główny cel naszej komunikacji to edukacja i dzie-
lenie się wiedzą w zakresie oferowanych przez nas technologii business intelligence, 
analityki i wizualizacji danych. Kanały te służą nam także do promowania warsztatów, 
seminariów, dni otwartych dla studentów  oraz organizowanych przez nas konferen-
cji, takich jak zbliżające się SAS Forum 2015. To doroczne spotkanie użytkowników SAS 
w Polsce oraz wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnymi narzędziami do analizy 
danych.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Działania w social media postrzegamy głównie jako budowanie wizerunku marki SAS 
lidera rynku  analityki biznesowej i business intelligence. Chcielibyśmy, aby te kanały 
stały się także miejscem dialogu z obecnymi, jak i przyszłymi użytkownikami naszego 
oprogramowania. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

W mediach społecznościowych jesteśmy obecni od kilku lat, jednak dopiero w ostat-
nim roku zaczęliśmy planować działania długofalowo oraz regularnie publikować 

SAS Institute
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posty. Zrobiliśmy również pierwszą większą kampanię socialową promującą e-booka  
„4 powody, dla których nie możesz obyć się bez wizualizacji danych”. Kampania oka-
zała się sukcesem, dlatego też w najbliższym czasie planujemy powtórzyć tego rodzaju 
promocję. Oczywiście dużym wyzwaniem jest zwiększenie zaangażowania fanów czy 
followersów, jednak mamy nadzieję, że, testując różne możliwości oraz sposoby komu-
nikacji, uda się nam wypracować najlepszą strategię. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Intersująca jest możliwość docierania do użytkowników w czasie rzeczywistym, niezależ-
nie od tego gdzie się znajdują. Dzięki odpowiednim narzędziom analitycznym jesteśmy 
w stanie dotrzeć do użytkownika w momencie, w którym potrzebuje konkretnej infor-
macji. Niezależnie od trendów, choć oczywiście nie pomijając ich, najważniejsze jest 
to, by móc odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, gdy tylko ta myśl pojawi się w jego 
głowie, albo najlepiej – chwilę przed. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Największym wyzwaniem jest zaciekawienie użytkownika i zatrzymanie jego uwagi na 
dłużej. Obecnie, gdy treści w internecie jest tak dużo, gdy jesteśmy w stanie czytać 
jedynie krótkie informacje, a czasem tylko nagłówki, gdy jesteśmy atakowani bodźcami 
z tak wielu stron, edukacja w zakresie technologii i zaawansowanej analityki nie należy 
do najłatwiejszych zadań. 

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Według mnie trudnością jest ciągłe bycie na bieżąco. Świat online zmienia się bardzo 
dynamicznie, codziennie pojawiają się nowe aplikacje, trendy, wiadomości, badania, 
z których często trudno wyłapać wartościowe dla marki aspekty. A później jeszcze wpi-
sać je w strategię prowadzonych działań. Obecnie testujemy i sprawdzamy różne możli-
wości, ale staramy się podchodzić do tematu rozsądnie, dobierając sposób komunika-
cji do poszczególnych kanałów social media, nie zapominając przy tym o wartościach 
i celach firmy. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wiedzę czerpiemy głównie z Internetu oraz stron branżowych. O możliwościach, jakie 
dają poszczególne platformy, informują nas także firmy z nami współpracujące w ramach 
obsługi np. Twittera. Dodatkową, bardzo bogatą, bazą wiedzy jest funkcjonujący w naszej 
korporacji globalny zespół Social Media, który w cotygodniowych newsletterach lub na 
naszym wewnętrznym portalu dzieli się ciekawostkami, inspiracjami czy też wskazów-
kami odnośnie prowadzenia działań w SM. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Działania online w firmie prowadzę osobiście, przy wsparciu naszej regionalnej agencji 
reklamowej we Włoszech oraz w przypadku działań na Twitterze – agencji 140 media.  

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Nie mamy stałego miesięcznego budżetu, który przeznaczamy na działania w social 
media. Tak samo jak dynamicznie zmieniają się te media, zmienny jest w tym przypadku 
i budżet. W zależności od aktywności, jakie prowadzimy w danym miesiącu, czy np. 
organizujemy szkolenie, konferencję czy promujemy nowy produkt wydzielamy część 
budżetu na promocję w mediach społecznościowych i, analizując wyniki, optymalizujemy 
kampanię zwiększając lub zmniejszając wydatki w danym kanale. Oczywiście widzimy 
różnorodność naszych fanów i followersów w obrębie mediów społecznościowych, dla-
tego budżet na różne serwisy dywersyfikujemy także pod kątem odbiorców promowanej 
inicjatywy. 

Najważniejsze jest to, by móc odpowiedzieć  
na zapytanie użytkownika, gdy tylko ta myśl  
pojawi się w jego głowie, albo najlepiej  
– chwilę przed. 



112

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

JAKUB BIEL

Marketing Manager, Solgaz

SOLGAZ

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jesteśmy oczywiście dostępni na Facebooku ze względu na popularność tego miej-
sca oraz na Twitterze. Dodatkowo zauważyłem sporo treści patriotycznych na por-
talu Wykop, przez co postanowiłem wejść tam z firmą Solgaz (polskie AGD).

Na FB na stałe komunikujemy ciekawe treści związane z branżą oraz promujemy 
fanpage za pomocą reklam. Pozostałe media nastawione są głównie na interakcję, 
pomoc w sprawach kuchennych oraz zaczepianie i dyskusje z gotującymi.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Rynek AGD jest zdominowany przez ogromne międzynarodowe firmy, dlatego wszel-
kie działania mamy bardzo utrudnione. Najpierw chcemy dobrze wejść do świado-
mości polskiego konsumenta, co skutecznie wdrażamy przez ostatnie dwa lata, bo 
bez tego nie możemy mówić o sprzedaży. Sam zakup sprzętu przez klienta jest już 
sprawą wtórną, gdy zdążył polubić nas i docenić rady związane z remontami, wypo-
sażeniem kuchni itd.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Do mediów społecznościowych weszliśmy dość późno, bo dopiero w momencie 
gdy zacząłem tu pracować (2013). Początkowo cała firma uczyła się tego, że wize-
runek buduje nie tylko „pan od marketingu” ale każdy pracownik mający styczność 

z klientem. Pamiętam zdziwienie w dziale zamówień, gdy na Facebooku lądowały 
opinie nt. naszej obsługi klienta, czy nawet zdjęcia klientów odbierających przesyłkę 
z produktem.

Kolejnym krokiem było przeniesienie tego, co się dzieje w firmie na nasz fanpage. 
Zaczęło robić się miło gdy np. klienci gratulowali nam nowej siedziby, hulajnogi 
na hali produkcyjnej czy powiększenia zespołu. Pozwoliło to zmienić wizerunek ze 
strasznego molocha robiącego AGD na miłą firmę, która lubi inspirować a przy okazji 
produkuje bardzo ciekawy sprzęt. W słowach to mała zmiana, ale dla wizerunku - 
wielki przeskok.

Gdy fundamenty były już gotowe pozostało wziąć się za akcje specjalne. Na Facebooku 
mieliśmy kilkanaście spersonalizowanych reklam, jak na przykład skierowane do ludzi 
tuż po ślubie z kreacją „Ślub już był, może czas na nowy sprzęt do gotowania?”, albo 
do tych którzy byli już na stronie z małym komunikatem „Hej, pamiętasz jeszcze o nas? 
Tu Solgaz - polski producent AGD :)”. Wtedy statystyki wystrzeliły w górę jak z procy.

Ze względu na inną specyfikę medium na Twitterze postanowiliśmy pozaczepiać tro-
chę tych, którzy właśnie piszą o remoncie, gotowaniu czy sprzęcie AGD. Oczywiście 
nie było to usilne wciskanie naszych produktów w komentarzach a prawdziwa dysku-
sja. Gdy z kimś rozmawiało się dobrze, a na profilu miał wpisane swoje miejsce pracy 
to przygotowywaliśmy indywidualną pocztówkę i niespodzianka gotowa. Poziom 
sympatii przerósł oczekiwania.

Kolejnym miejscem był Wykop.pl, gdzie firma była obecna niemal całą dobę we 
wszystkich tematach związanych z AGD i remontami. Wszelkie porady dotyczyły nie 
tylko naszych produktów, ale i całej branży, czasem nawet wyborów pomiędzy pro-
duktami konkurencji. To pomogło zbudować wizerunek eksperta, który co raz „pod-
kręcany” był reagowaniem w czasie rzeczywistym na humorystyczne tematy bliskie 
firmie Solgaz.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Jest ich wiele. Na pewno mobilność, która wyrażana jest nie tylko w smartfonach 
ale ilości urządzeń „ubieralnych”, jak okulary czy inteligentne zegarki które zyskują 
na popularności. To pozwala na nieustanne przeplatanie się świata online i offline.

Kolejną sprawą jest targetowanie reklam, które wciąż mnie zaskakuje. Możemy już 
wyświetlać się ludziom w związku na odległość, podróżującym pomiędzy konkretnymi 
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miastami, czy świeżo po zaręczynach, a nawet młodym mamom z Radomia, które 
słuchają Dżemu. Strach pomyśleć, co będzie dalej :)

Młodzi ludzie w internecie chcą czuć się jak gwiazdy, dlatego nie tylko pokazują 
codziennie co jedzą na obiad, a nawet starają się relacjonować wszystko na żywo - 
aplikacje typu Periscope pozwalają na streaming wideo za pomocą samego telefonu. 
Pojęcie prywatności już dawno przesunęło swoją granicę a u niektórych zanikło 
całkowicie. O zaręczynach moich znajomych nie dowiaduję się już na piwie, ale na 
Facebooku. Ostatnio nawet babcia do mnie dzwoniła z pytaniem o mojego kuzyna, 
bo podobno w internecie pokazał zdjęcie, na którym się oświadcza. Takie czasy.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za 
najważniejsze?

Z pewnością edukacja: tych najmłodszych by wiedzieli jakie niebezpieczeństwo nie-
sie za sobą internet, oraz tych najstarszych, by nie bali się nowego miejsca, które 
może ułatwić im życie.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Trudnością na pewno byli i są hejterzy. To bardzo smutne gdy grupa ludzi uweźmie 
się na niewinną firmę i zbombarduje np. negatywnymi opiniami. Przez czyjąś nie-
chęć lub po prostu głupotę tracić mogą ogromne firmy.

Problemem wielu kanałów jest też komunikacja niedostosowana do młodych inter-
nautów. Ci już nie nabiorą się na zdjęcie śmiesznego kota, a chcą prawdziwej inte-
rakcji. To dlatego Snapchat bardzo szybko zyskał na popularności.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Tych miejsc jest mnóstwo. W dobie nadmiaru informacji różne ciekawostki wraz ze 
śmieciowymi informacjami zasypują nas ze wszystkich stron. Moim sposobem na to 
jest agregacja treści za pomocą np. Twittera, który wyciąga samo to, co może mnie 
zainteresować, jak chociażby NowyMarketing czy inne portale branżowe.

Ostatnio coraz więcej czytam o tematach pozamarketingowych, jak budowa mózgu 
i różne dziedziny psychologii, przez co najpierw łapię pomysł czy inspirację, a dopiero 
szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania czy narzędzi pomocnych do zreali-
zowania planów.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media? 

To bardzo ciekawe bo do niedawna cały zespół marketingu tworzyłem… sam. Teraz 
dołączyła do mnie Sandra, która pomaga mi w tym całym zamieszaniu. Zlecenie 
mediów społecznościowych zewnętrznej firmie byłoby ogromnym błędem – wiary-
godność czy charakter marki zniknęłyby z pierwszego planu, a przecież to powinno 
być najważniejsze.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Do niedawna to kampanie Google pochłaniały większość naszego budżetu, teraz 
wyrównało to się z mediami społecznościowymi (głównie Facebook). Nowe Social 
Media mają to do siebie, że granica wejścia w nie jest bardzo łatwa do przekroczenia 
- tak naprawdę wystarczy pomysł, trochę chęci i już można zdobyć rozpoznawalność. 
Jednak miesiąc w miesiąc ok. 15% budżetu przeznaczamy na innowacyjne rozwią-
zania reklamowe, takie czasem nawet jeszcze niezbadane. To zawsze pozwala być 
o krok przed całym rynkiem. 

Nowe Social Media mają to do siebie, że granica wejścia  
w nie jest bardzo łatwa do przekroczenia – tak naprawdę 
wystarczy pomysł, trochę chęci i już można zdobyć 
rozpoznawalność. 
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TOMASZ SERAFIN

Kierownik działu Marketingu  
w grupie Szkla.com S.A.

SZKLA.com

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

W ramach grupy Szkla.com S.A. (na rynku polskim) posiadamy dwa główne brandy: Szkla.
com oraz KODANO. Naszą aktywność można zaobserwować głównie na Facebooku, Instagra-
mie, Twitterze oraz YouTubie. Równolegle aktywnie nawiązujemy współpracę z blogerami, co 
stanowi uzupełnienie naszej obecności w serwisach społecznościowych. Kanały te pełnią 
funkcję edukacyjną, wizerunkową, sprzedażową lub pre/post-sprzedażową. Poza informa-
cjami na temat promocji Klienci znajdą tam liczne materiały edukacyjne, inspiracje, porady 
naszych ekspertów oraz konkursy angażujące społeczność. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Serwisy społecznościowe dają unikalną możliwość nawiązania interakcji na zasadzie dia-
logu z aktualnym lub potencjalnym Klientem. Prowadzone przez nas działania skupiają się 
głównie na edukacji oraz wsparciu merytorycznym osób posiadających wadę wzroku. Spe-
cjalistyczna wiedza, którą przekazujemy naszym Klientom wzbogacona o angażujące kon-
kursy oraz informacje na temat aktualnych promocji pozytywnie przekłada się bezpośred-
nio na zwiększenie sprzedaży. Serwisy społecznościowe sprawdzają się również doskonale 
jako szybko reagujące wsparcie obsługi Klienta. 

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? Jakie 
były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością Państwa 
marki w social media?

Przygodę z social media rozpoczęliśmy w 2010 roku. Od tego czasu konsekwentnie budu-
jemy społeczność osób zainteresowanych naszymi produktami. Największy udział w sprze-
daży, spośród naszych kanałów społecznościowych ma Facebook, dlatego też na obecności 
w tym serwisie skupiamy się najmocniej. 

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

Jako marketer skupiający się na uzyskaniu konkretnego efektu z nadzieją obserwuję dyna-
mikę z jaką serwisy społecznościowe wprowadzają rozwiązania dla e-commerce. Dlatego 
właśnie trend związany z ich udoskonalaniem z mojego punktu widzenia jest najciekawszy.  

Najskuteczniejszym sposobem na zaangażowanie Użytkowników w serwisach społeczno-
ściowych był i jest odpowiedni content. Już dziś mamy możliwość prezentowania go w róż-
nych formach. Dopracowanie momentu jego dostarczenia jest tylko kwestią czasu. Związa-
nie tego w sprawnie działające narzędzie dla reklamodawców będzie bezcenne. 

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Udoskonalanie narzędzi dla reklamodawców.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu social media?

Ograniczenie zasięgów organicznych było dla nas niemiłym zaskoczeniem i zmusiło nas do 
zwiększenia budżetów lokowanych w reklamy na Facebooku. 

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Dyskusje z praktykami, szkolenia, raporty, blogi, serwisy branżowe oraz zagraniczna konku-
rencja to dla nas główne źródła pozyskiwania tak wiedzy, jak i inspiracji. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Wszystkie działania realizowane są poprzez odrębną komórkę wewnątrz naszego działu 
marketingu.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Z oczywistych względów nie upubliczniamy informacji na temat budżetów lokowanych 
w media społecznościowe. Jedyne co mogę powiedzieć, to że kwota ta stanowi nie-
wielki procent całkowitego budżetu marketingowego i z roku na rok jest zwiększana. 
Budżety te przeznaczone są głównie na Facebook Ads oraz tworzenie odpowiedniego 
contentu. 
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PIOTR ŻACZKO 

Departament Komunikacji  
Korporacyjnej T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Jako marka T-Mobile aktywnie działamy obecnie głównie na Facebooku, Twitterze 
i YouTube. Prowadzimy tam profile nie tylko firmowe (T-Mobile, Heyah), ale także 
dedykowane projektom specjalnym (np. akcja społeczna Pomoc Mierzona Kilometrami 
czy MFF T-Mobile Nowe Horyzonty) czy też dotyczące konkretnych usług jak T-Mobile 
Usługi Bankowe.

Oprócz typowych działań wizerunkowych i bieżącej komunikacji z naszymi klientami, 
cenimy sobie bliski kontakt i interakcję z influencerami, szczególnie na Twitterze, gdzie 
aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności polskich użytkowników tego medium, 
zarówno podczas codziennych spotkań w Internecie, jak i jako partner wydarzenia 
#TweetupPL. Dla marki Heyah także z influencerami prowadzimy związane z marką 
działania na Facebooku i Instagramie.

Generalnie, coraz częściej w prowadzonych przez nas działaniach komunikacyjnych 
zapraszamy do współpracy blogerów i vlogerów, co pomaga uzyskać zupełnie nową 
perspektywę komunikacji naszych projektów i produktów. 

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Ze względu na usługi jakie świadczymy jako operator telekomunikacyjny i otoczenie, 
w jakim na co dzień funkcjonujemy, poprzez działania w nowych mediach chcemy 

budować wizerunek marki T-Mobile jako otwartej na potrzeby swoich klientów i potra-
fiącej ich słuchać. Dlatego priorytetem jest dla nas pozytywna i sprawna obustronna 
komunikacja, co oznacza błyskawiczne reagowanie na komentarze, uwagi i zapytania 
klientów. Ale też uczestniczenie w życiu społeczności. Czerpiemy z tego morze inspi-
racji;)

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?

Działania w mediach społecznościowych prowadziliśmy jeszcze pod marką Era, a co za 
tym idzie od początku funkcjonowania w Polsce marki T-Mobile.

Profil marki T-Mobile na Facebooku działa w Polsce od 2011 roku. Z roku na rok stawał 
się coraz ważniejszym elementem formy dialogu z naszymi abonentami. W ostatnich 
miesiącach (wg Sotrendera) nasz profil znajduje się regularnie w pierwszej trójce naj-
bardziej uważnych i najszybciej komentujących profili w Polsce, co pokazuje jak bar-
dzo zależy nam na dobrych relacjach z naszymi klientami.

Z kolei profil @TMobilePolska na Twitterze działa od 2012 roku. W tym czasie zyskał 
miano jednego z najbardziej popularnych i najlepiej prowadzonych profili w tym 
medium, systematycznie notuje najwyższe wskaźniki interaktywności w kategorii tele-
komunikacja w Polsce.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Media społecznościowe rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Jeszcze w zeszłym roku 
nowościami były Tinder i Vine, w tym przebojem w świadomość użytkowników wdarły 
się Snapchat czy Periscope.

W dalszym ciągu rosnącą popularnością cieszy się wideo – ale teraz bardziej chodzi 
o możliwość nadawania i odbierania ich na żywo. Pojawiają się zupełnie nowe serwisy 
i aplikacje, które na to pozwalają a odpowiednie funkcje szybko dodają także pozo-
stałe „społecznościówki”.

Duże marki zaczynają powoli wykorzystywać to do profesjonalnych działań i tak np. 
każdy może uczestniczyć teraz w takich wydarzeniach jak Adobe Max w Los Angeles czy 
targach technologicznych, takich jak ostatnia IFA. 

Do wygrania jest sporo, ale jednocześnie umiejętność generowania atrakcyjnych 
z punktu widzenia odbiorcy treści może stanowić dla marek nie lada wyzwanie. 
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Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Oczywiście możemy mówić tu sporo o kwestiach natury technicznej, typu ograniczane 
zasięgi, zmieniane algorytmy itd. Ale w dalszym ciągu gdy przychodzi do dyskusji 
o mediach społecznościowych ważny jest jeden element.

Dzięki mediom społecznościowym marki i firmy zyskały ważny kanał bezpośredniej 
komunikacji z klientami, który zamienił się z jednostronnego w dwustronny. To z jed-
nej strony jest dla nich ogromnym ułatwieniem, ponieważ mogą jeszcze szybciej 
odpowiadać na zapytania klientów i być dla nich pomocą. Z drugiej strony musimy 
być dostępni dla naszych klientów 24 godziny na dobę i móc reagować niezależnie od 
pory dnia. Mówimy tu nie tylko o prostej dostępności konsultantów, ale też np. odpo-
wiednich uprawnieniach, które muszą oni posiadać, by pomagać klientom. Nikt nie 
chce wylądować na stronie Moniki Czaplickiej „Kryzysy w social mediach wybuchają 
w weekendy” ;)

Drugą sprawą jest dostosowanie działań do konkretnych grup klientów. Inaczej docie-
ramy do młodych, obeznanych w nowych mediach fanów nowinek technologicznych, 
a inaczej do starszych klientów. Stworzyć przekaz jasny dla wszystkich, a jednocześnie 
spójny z obraną strategią komunikacyjną to chyba najważniejsze wyzwanie, przed 
jakim stają obecnie marki. Dodatkowo, ze względu na coraz większą liczbę kanałów 
dotarcia do naszych klientów, kluczowe jest przemyślane dobranie zarówno kanałów, 
jak i komunikatów, z którymi chcemy docierać do naszych grup docelowych, aby unik-
nąć zbytniego rozdrobnienia, szumu i robienia „sztuki dla sztuki”.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań  
w social media?

Trudno powiedzieć, na ile należy uznać to za trudność, ale na pewno marki powinny 
uważać, aby w pogoni za coraz bardziej kreatywną formą komunikacji i robieniem 
„czegoś nowego”, nie zatraciły celu, jaki przyświęca działaniom w mediach społeczno-
ściowych. Musimy stale pamiętać, że za nawet najbardziej innowacyjnymi kampaniami 
stoją realne cele, które powinny przełożyć się na postrzeganie marki czy sprzedaż.

Plus oczywiście należy dodać do tego kwestie zaznaczone powyżej – czyli błyskawiczne 
reagowanie i zachowanie spójnej komunikacji.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Na szczęście w dobie Internetu nie ma problemu z pozyskaniem wiedzy, zwłaszcza na 
ten temat. Uczestniczymy w konferencjach tematycznych, odwiedzamy grupy dysku-
syjne, dyskutujemy ze znawcami branży. Mamy też to szczęście, że możemy korzystać 
z potencjału, który niesie funkcjonowanie w firmie o globalnym zasięgu. Wymiana 
doświadczeń w ramach Grupy Deutsche Telekom to niewysychające źródło inspiracji. 

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media?

Za większość działań w mediach społecznościowych odpowiedzialny jest dział komu-
nikacji rynkowej. Kanał na Twitterze prowadzony jest przez dział PR. 

Oczywiście współpracujemy także z agencjami zewnętrznymi. 

Marki powinny uważać, aby w pogoni  
za coraz bardziej kreatywną formą komunikacji  
i robieniem „czegoś nowego”, nie zatraciły celu,  
jaki przyświeca działaniom w mediach  
społecznościowych.
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TOMASZ KAWA

Sport Marketing  
Manager/ Specjalista  
ds. Social Media

UNDER ARMOUR 
POLSKA

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Facebook, Instagram, Twitter. Prowadzenie profili, promowanie marki i jej wizerunku, 
promowanie osób związanych z marką (sportowcy), sprzedaż.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Najważniejsze: wizerunkowe.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Facebook - od grudnia 2010, Instagram od 2013. Największy sukces to ogromny wzrost 
rozpoznawalności. W przeciągu kilku lat udało się zbudować bardzo dużą renomę 
marki. Zwłaszcza wśród sportowców.

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Z obecnych trendów najciekawszy wydaje się Instagram i jego wzrost popularności, 
zwłaszcza w grupie docelowej, która nas najbardziej interesuje.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Wzrost liczby prawdziwych fanów marki, z zaznaczeniem że ich jakość jest najważniej-
sza. W obecnej chwili na naszym profilu nie ma w ogóle „hejterów”, mamy nadzieję że 
tak będzie również w przyszłości.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś  
z jakiegoś kanału lub profilu?

Ciągłe problemy z zasięgami na Facebooku. Nie przykładamy dużej wagi do Twittera  
z racji tego, że profile brandów nie są tam zbyt popularne.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Wytyczne z centrali, własna kreatywność plus działania real time marketing.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki w social media? 

Wszelkimi działaniami związanymi z Social Media zajmuję się indywidualnie od 5 lat.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

Jeśli chodzi o budżet na działania w social media to jak na razie wykorzystujemy go 
tylko na działania na Facebooku. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zainwestu-
jemy w reklamy na Instagramie. 
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ANNA JADWIGA ORZECH

Specjalistka ds. komunikacji  
w Internecie w Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

Fundacja WOŚP ma bardzo szeroką grupę odbiorców – ważne jest więc dla nas być 
i prowadzić komunikację tam, gdzie są nasi przyjaciele i osoby zainteresowane 
naszymi działaniami. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Snapchacie, 
YouTube – w tych miejscach prowadzimy różne konta skierowane do różnych naszych 
grup docelowych.
 
W Fundacji mamy też bardzo aktywny dział webvideo, który razem z Jurkiem Owsia-
kiem codziennie nagrywa videobloga o tym, co w Fundacji się właśnie dzieje. O tym 
wszystkim KręciołaTV opowiada także na Periscope.

W różnych obszarach naszych działań współpracujemy także z influencerami, któ-
rzy nie tylko opowiadają o naszych aktywnościach, ale także tworzą interesujące 
i ważne społecznie treści, które wykorzystujemy w naszych kanałach.

Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

W roku kalendarzowym zmieniają się priorytety naszej komunikacji.  W momencie, 
w którym obecnie jesteśmy (początek roku szkolnego) – przede wszystkim nasta-
wiamy się na pomoc sztabom w zarejestrowaniu się, a wolontariuszom w znalezieniu 
sztabu, w którym są wolne miejsca. Następnie podpowiadamy kwestującym, w jaki 
sposób zbierać pieniądze – przede wszystkim jak robić to bezpiecznie i w dobrym 

WOŚP
nastroju. Grudzień i styczeń to miesiące, kiedy nastawiamy się na wsparcie wszyst-
kich zbiórek pieniędzy, a także działań i imprez odbywających się w całym kraju. 
Można więc powiedzieć, że w tym czasie najważniejsze jest dla nas wsparcie obsługi 
klienta. To czas, w którym dziennie dostajemy po kilkaset pytań – często bardzo 
wymagających i złożonych. W marcu poznamy zebraną podczas 24. Finału WOŚP 
kwotę i wtedy zaczniemy planować zakupy sprzętu medycznego, i właśnie o tym 
wszystkim będziemy pisać w naszych mediach społecznościowych. Wtedy więc naj-
ważniejsze będą dla nas cele wizerunkowe – będziemy pokazywać, że dobrą decyzją 
było granie razem z nami w czasie styczniowego finału, bo teraz można obserwować 
fantastyczne efekty działań nas wszystkich.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych? 
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością 
Państwa marki w social media?

Fundacja WOŚP od kilkunastu lat aktywnie działa w Internecie a od kilku lat mamy 
konta w mediach społecznościowych. Naszym największym sukcesem jest to, że 
udaje nam się wokół naszych profili tworzyć społeczności i bardzo zaangażowa-
nych fanów. Dzięki Brand24 co roku odnajdujemy najbardziej aktywnych Internau-
tów skupionych dookoła Przystanku Woodstock i pokazujemy im jak wygląda two-
rzenie największego w tej części świata festiwalu. Na naszych profilach na FB duży 
nacisk kładziemy też na User-generated content – mamy aplikacje (które pomaga 
nam tworzyć Fanpoint) pozwalające na tworzenie własnych memów, dodawanie ogło-
szeń charytatywnych, dzielenie się zdjęciami czy poszukiwanie zgubionych znajomych 
(Spotted). W tamtym roku sukcesem okazała się też akcja #MojaHistoriazWOŚP, która 
zaczęła się niewinnie od kilku przesłanych nam wpisów pokazujących naszych wolon-
tariuszy i ich orkiestrowe historie. Spotkała się jednak z ogromnym zainteresowaniem 
ze strony użytkowników – swoje historie przesyłali już nie tylko nam, ale zaczęli się 
nimi dzielić również na swoich profilach. Społeczność sztabów jest też bardzo aktywna 
w mediach, bardzo dużo sztabów ma swoje konta na FB czy TT. Ich działania w sieci 
przekładają się również na nasz wizerunek, zdajemy sobie więc sprawę, jak ważne 
jest, żeby wspierać ich w aktywnościach komunikacyjnych – staramy się ich działania 
promować, dawać im odpowiednią wiedzę i przydatne narzędzia.  

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi 
wydają się Państwu obecnie najciekawsze?

Wydaje mi się, że do najciekawszych nowych miejsc, którymi warto się zaintereso-
wać należą Periscope i Snapchat. Efekty działań Karoliny Rojek odpowiadającej za 
KręciołaTV i kanał na Periscope i nasze doświadczenia związane ze Snapchatem 
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pokazują, że odbiorcy coraz bardziej zainteresowani są oglądaniem tego, jak wygląda 
zaplecze naszych działań, jak wyglądają ludzie, którzy to wszystko tworzą. Te dwa 
narzędzia pozwalają na maksymalne zmniejszenie dystansu pomiędzy organizacją/
marką a odbiorcami komunikacji. Treści tam tworzone są naturalne, zdjęcia czy filmy 
nieobrobione/niezmontowane. Dużo łatwiej jest także o feedback czy w przypadku 
Snapchata również na nawiązanie kontaktu ze strony dotychczasowych odbiorców.

Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo  
za najważniejsze?

Według mnie należy zwrócić uwagę na istnienie w mediach społecznościowych coraz 
większej liczby różnych grup nie tylko posługujących się różnymi narzędziami, ale 
też różną kulturą w ramach tego samego portalu. Najprostszym przykładem mogą 
być różne grupy wiekowe na Twitterze i różny sposób komunikacji w tym miejscu. 
W przypadku takiej organizacji jak nasza, która musi kontaktować się z ludźmi w róż-
nym wieku – dotarcie zarówno do tych starszych, jak i młodszych – jest wyzwaniem 
i przygodą jednocześnie.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social 
media? Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z 
jakiegoś kanału lub profilu?

Największym problemem w naszym przypadku i w przypadku większości organiza-
cji pozarządowych jest oczywiście czas. Dzięki różnym narzędziom, odpowiednim 
zaplanowaniu swojej pracy – można ten czas sobie kupić, ale jednak wydaje mi się, 
że będzie go potrzeba coraz więcej, bo coraz więcej osób poszukuje odpowiedzi na 

swoje pytania właśnie w mediach społecznościowych. Coraz bardziej użytkownicy od 
mediów społecznościowych oczekują też wypełniania zadań biura obsługi klienta 
– oczekują konkretnych odpowiedzi – do czego należy się oczywiście odpowiednio 
przygotować. 

Istotną trudnością w prowadzeniu działań jest oczywiście hejt, który w Internecie się 
pojawia, który na szczęście jest coraz częściej dyskutowany i z którym coraz więcej 
środowisk chce walczyć. Dla nas największą pomocą w zmierzeniu się z tym tematem 
są oczywiście nasi internetowi przyjaciele – ambasadorzy naszej marki zaangażo-
wani w toczące się na naszych stronach dyskusje.

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych 
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Świetnym źródłem inspiracji i wiedzy jest oczywiście prasówka Bartłomieja Raka, 
który codziennie dostarcza pakiet ciekawych artykułów. Warto też zaglądać na blog 
Socjomanii, która w przystępnej formie pokazuje możliwości korzystania z różnych 
narzędzi i portali społecznościowych, a także inspiruje do bardziej kreatywnych 
działań.  Bardzo podoba nam się też tematyka badań, których w ostatnim czasie 
podjęła się agencja Fenomem. Publikują oni coraz więcej prezentacji poświęco-
nych działaniom nastolatków w mediach społecznościowych (Twitter, Instagram, 
Snapchat).  Ciekawy pomysł na prezentowanie wiedzy ma również Jan Rezab (CEO 
Socialbakers), który w swoim programie Social Media Minute with Jan Rezab przy-
bliża informacje związane z mierzeniem naszych działań przede wszystkim na FB. 
Osobiście bardzo lubię czytać i słuchać opowieści Julii Izmałkowej na temat badań 
etnograficznych w działaniach marketingowych.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki 
w social media?

Za nasze działania w social media odpowiada całkowicie nasz zespół wspierany 
w okresach wzmożonej pracy przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu posiadają-
cych odpowiednie umiejętności, dla których dodatkowo przygotowujemy kilka razy 
w roku specjalne szkolenia. Dzięki temu jesteśmy pewni, że komunikacja przez nas 
prowadzona jest pełna pasji i zaangażowania. 

Należy zwrócić uwagę na istnienie w mediach 
społecznościowych coraz większej liczby różnych grup  
nie tylko posługujących się różnymi narzędziami,  
ale też różną kulturą w ramach tego samego portalu
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TOMEK KUDŁA

Jako specjalista ds. budowania relacji online  
w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, wciąż 
poszukuję odpowiedzi na pytanie “dlaczego?”. 
Często używam hashtagów #wro2016,  
#barbarawro oraz #wroclove. Dzień zaczynam  
od kliknięcia w niebieską ikonkę i sprawdzenia 
powiadomień w Brand24.

W jakich serwisach społecznościowych jest obecna Państwa marka?  
Jakie działania są tam prowadzone?

„Przestrzenie dla piękna” - tak brzmi hasło aplikacji, którą wygraliśmy prestiżowy tytuł 
nadawany od 1985 roku przez Unię Europejską, tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. Zgodnie z tym hasłem prowadzimy również nasze działania na wielu płaszczyznach 
online. Jakie narzędzia wybraliśmy do realizacji naszej strategii? 
Facebook, YouTube, Twitter oraz Instagram.

To nasze główne kanały komunikacji w internecie. Oczywiście, dochodzą do tego także pro-
file na Facebooku, Twitterze czy Instagramie prowadzone już dla konkretnych projektów, które 
moderowane są przez koordynatorów lub producentów wydarzeń przy naszym wsparciu. 
Wyszliśmy z założenia, że profil bez idealnego copy i zdjęcia jest lepszy od prowadzonego przez 
najlepszą agencję. Dlaczego? Ponieważ jest prowadzony z sercem i stuprocentową wiedzą 
o projekcie. Wszędzie staramy się po pierwsze słuchać, rozmawiać i pytać o zdanie, a dopiero 
później zapraszać, polecać i zachęcać do oznaczania wszystkich postów i zdjęć z kulturalnych 
wydarzeń we Wrocławiu hashtagiem #wro2016. Przy wydarzeniach bardzo dobrze sprawdza 
się również reklama na Facebooku (pod względem kosztu i precyzji dotarcia).

Od czerwca tego roku mamy także miejsce offline, które ma niezwykły potencjał online. 
Tym miejscem jest Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura - przestrzeń dla młodszych 
i starszych, dla artystów i biznesu, dla mieszkańców i turystów. Dlaczego właśnie Barbara? 
Ponieważ łaczy wszystko to, co kocha internet. W Barbarze możesz zrobić zdjęcie pięknym 
krzesłom polskich projektantów na wystawie „Usiądź po polsku” – pstryk! Kolejne zdjęcie 
w strefie kawiarni, gdzie spróbujesz dań na bazie produktów z Dolnego Śląska - pstryk! Wiele 
selfie powstało także podczas spotkań blogerów i vlogerów, którzy upodobali sobie Barbarę 
na miejsce integracji - WroBlog, Blog Day Wrocław i Blog Fest – pstryk, pstryk, pstryk! Do tego 
hashtagi #BarbaraWro oraz #wro2016 i informacja o działaniach w wizytówce ESK Wrocław 
2016 rozchodzi się po sieci.

WROCŁAW
Jakie efekty są dla Państwa najważniejsze w działaniach w social media?

Patrząc na badania polskich i amerykańskich naukowców, „sprzedajemy” możliwie najtrud-
niejszy produkt – kulturę. Musimy „sprzedać”: architekturę, film, literaturę, muzykę, operę, 
performance, sztuki wizualne i teatr. Celem naszych działań jest zaangażowanie jak najwięk-
szej ilości mieszkańców Wrocławia oraz zaproszenie turystów do odwiedzenia Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dlaczego chcemy zwiększyć ilość uczestników kultury? Ponie-
waż mamy przekonanie, że szerszy dostęp do kultury, poznawanie nowego i nieznanego, to 
wzrost zaufania społecznego oraz zwiększenie kompetencji komunikacyjnych oraz szansa 
dla samego Wrocławia na przyciągnięcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych miesz-
kańców Zjednoczonej Europy. Wierzymy, że inwestycja w kulturę się opłaca. Dużo bardziej 
niż wyścig na lubiących i obserwujących, cenimy sobie wysłany mail, wypełniony formularz 
czy zostawiony komentarz lub udostępniony film, zdjęcie lub post.

Od kiedy prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych?  
Jakie były dotychczas najważniejsze wydarzenia związane z obecnością  
Państwa marki w social media?

Podbój Facebooka i działania w mediach społecznościowych zaczęliśmy już pięć lat temu –
na etapie kandydowania do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Angażowaliśmy w ten sposób 
mieszkańców w konkurs i tworzenie aplikacji, która okazała się zwycięska. Tłum wrocławian 
świętujących na rynku 21.czerwca 2011 roku, kiedy Wrocław oraz San Sebastian otrzymały 
tytuł, to najlepszy dowód na to, że działania w mediach społecznościowych zaangażowały 
mieszkańców. Później informowaliśmy o kolejnych etapach przygotowań, pokazując kolejne 
programy, projekty i wydarzenia, które realiizujemy w ramach przygotowań do roku 2016. 
Jak duży jest lokalny patriotyzm i jak wielka jest duma z Miasta Spotkań i Stu Mostów poka-
zał czerwiec tego roku. Dlaczego? 19 czerwca 2015 roku na Stadionie Wrocław ogłosiliśmy 
pierwszą odsłonę naszego programu, a dzień później 26 wrocławskich mostów i kładek, 
oddane w ręce setek młodych Dolnoślązaków, zamieniło się w sceny teatralne, przestrzenie 
koncertowe, pracownie plastyczne i ciemnie fotograficzne. Filmy nagrywane z drona przez 
Crazy Copter oraz wideo przygotowane przez Ikonę tylko na Facebooku zostały udostep-
nione przez tysiące, a obejrzane przez setki tysięcy użytkowników… przy zerowym wparciu 
reklamowym! Ten sukces, to także zasługa i wsparcie ze strony Brand24 i SoTrendera oraz 
przede wszystkim pomoc wolontariuszy Pokojowego Patrolu WOŚP (Aniu, Moniko, Wero-
niko, Aleksandro, Joanno, Alicjo, Jagodo, Mariuszu, Wojtku, Janku i Bartłomieju - raz jeszcze 
ogromne dzięki!), który przez cały weekend wspierał działania biura prasowego oraz zespołu 
komunikacji ESK Wrocław 2016

Jakie trendy/nowe możliwości związane z mediami społecznościowymi wydają 
się Państwu obecnie najciekawsze?

https://www.facebook.com/Wroclaw2016
https://www.youtube.com/user/Wroclaw2016tv
https://twitter.com/wro2016
https://instagram.com/wroclaw2016
https://www.facebook.com/barbarakultura
http://crazycopter.pl/
http://ikona.co/
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Absolutnie najciekawszym i najgorętszym trendem każdego roku jest zdecydowanie... poszu-
kiwanie nowego Facebooka. Przeżyliśmy już kilka “Facebook killerów” i nowych, rewolucyj-
nych serwisów od Google. Nie pamiętamy już, który to z kolei rok mobile. Pamiętamy nato-
miast start Google+, Pinteresta, Ello… i zastanawiamy się dlaczego nie udało im się przejść 
od etapu zauroczenia do zaangażowania. Staramy się trzymać rękę na pulsie social mediów. 
Sprawdzamy, gdzie użytkownicy spędzają najwięcej czasu, jak konsumują treści. Z wielką 
ciekawością obserwujemy pierwsze rankingi polskich marek na Snapchacie i zastanawiamy 
się czy jest tam miejsce dla kultury.
 
Jakie wyzwania związane z social media uważają Państwo za najważniejsze?

Ponieważ odpowiadamy za najważniejsze przedsięwzięcie kulturalne i społeczne w najnow-
szej historii Polski, dlatego mamy (tylko i aż!) jedno wyzwanie: zaangażowanie ludzi. Od Wro-
cławia, przez Wałbrzych, Warszawę, Pilzno i Mons po San Sebastian i Ateny. I nie chodzi nam 
o to czy będziemy mieć więcej czy mniej polubień lub obserwujących, niż inne Europejskie 
Stolice Kultury, ale o to jak działania online przełożą się na aktywność kulturalną offline, 
czyli wizyty w kinach, teatrach, na koncertach, a nawet współtworzenie wydarzeń artystycz-
nych. Dlaczego? Wiemy, że do działania potrzebujemy uwagi i zainteresowania. Jeśli uda 
nam się zainteresować programem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, to zadziała to 
na korzyść wszystkich instytucji kultury w Polsce. Kultura nigdy nie będzie tak popularna jak 
zdjęcia kotów i memy, ale jeśli uda załapać się na trzecie miejsce podium, to uznamy to za 
nasz ogromny sukces.

Jakie trudności widzą Państwo obecnie w prowadzeniu działań w social media? 
Czy z powodu jakichś trudności zrezygnowali Państwo kiedyś z jakiegoś kanału 
lub profilu?

Próbowaliśmy wielu kanałów, ale decyzję o rezygnacji podjęliśmy tylko w przypadku 
Naszej Klasy (dziś NK.pl). Powód? Dokładnie ten, który opisaliśmy powyżej - poza spa-
merskimi i niemerytorycznymi komentarzami, brakowało nam autentycznego zaangażo-
wania. Ale zdajemy sobie sprawę, żę problemy dopadną nas także w innych serwisach. 
Dlaczego? Za chwilę Facebook po raz kolejny zmieni mechanizm wyświetlania treści od 
marek, zobaczymy jak skończy się wojna Facebooka i YouTube’a o liczbę wyświetleń 
wideo, patrzymy z jaką niechęcią zostały przyjęte reklamy na polskim Instagramie albo 
jak wiele organizacji i firm nie może przebić progu zaangażowania na Twitterze. Doba 
ma ciągle 24 godziny, a walka o uwagę robi się coraz bardziej zaciekła. A przecież to 
dopiero początek...

Skąd czerpią Państwo wiedzę i inspirację nt. mediów społecznościowych  
i możliwych do przeprowadzenia w tej sferze działań marketingowych?

Bardzo często źródłem inspiracji są nie branżowe raporty i badania amerykańskich 
naukowców, ale… życie. Rozmowy z producentami i koordynatorami wydarzeń ESK Wro-
cław 2016 o ich potrzebach, opinie gości naszych eventów, czy anegdoty i historie zosta-
wiane w infopunkcie Barbary – wizytówki ESK Wrocław 2016, klubokawiarni, która mieści 
się przy ulicy Świdnickiej 8c we Wrocławiu. Dlaczego? Ponieważ zdajemy sobie sprawę, 
że prowadzenie działań w mediach społecznościowych, to miks wiedzy z zakresu psy-
chologii, socjologii, lingwistyki i filozofii, że to, co teraz bawi, za godzinę będzie „sucha-
rem”, że ludzie nie są wierni markom i za chwilę pojawi się ktoś ciekawszy, zabawniejszy, 
piękniejszy i bardziej interesujący niż my. Dlatego wiemy, że sukces jednego dnia nie 
zawsze musi się przełożyć na pozytywny sentyment w dłuższym okresie. Ale pracujemy, 
wyciągamy wnioski i mamy nadzieję, żę jednak to my będziemy ciekawi, zabawni, piękni 
i bardziej interesujący.

Kto odpowiada za działania związane z obecnością Państwa marki  
w social media? 

Działania w mediach społecznościowych prowadzi zespół komunikacji, który jest częścią 
biura prasowego ESK, a część fanpage’y na Facebooku ludzie bezpośrednio odpowie-
dzialni za konkretne projekty. Agencjom zlecamy tylko działania reklamowe. Dlaczego 
wszystkie kanały prowadzimy sami? Ponieważ w ten sposób najszybciej możemy odpo-
wiadać na pytania i wrzucać najbardziej aktualne i angażujące treści. Ponieważ poszcze-
gólne kanały prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach. Działania na Facebooku pro-
wadzę ja, ponieważ rano przed umyciem zębów klikam niebieską ikonkę na smartfonie, 
Twittera animuje Sylwia, która zorganizowała we Wrocławiu dziesiątki Tweetupów, dzia-
łania na YouTube i naszą ESK TV Paweł - człowiek-instytucja, który ma doświadczenie 
w angażowaniu zarówno jako konferansjer jak i dziennikarz telewizyjny, z kolei kanał na 
Instagramie powierzyliśmy Wrocloversom - ekipie fotografów, która robi piękne zdjecia, 
opatrzone idealnymi hashtagami. Wierzymy, że taka kombinacja doświadczenia i zaanga-
żowania wewnątrz zespołu jest nie do znalezienia w najlepszej nawet agencji.

Jaki budżet przeznaczany jest na działania w social media?

W przyszłym roku odpowiadamy za blisko 400 projektów i ponad 1000 wydarzeń, dla-
tego budżet zawsze dostosowany jest do kalendarza i intensywności naszych działań. 
Budżet promocyjny w roku 2016 będzie dużo większy niż skumulowany budżet działań 
podjętych do tej pory, dlatego zdecydowanie dużą jego część przeznaczymy na działa-
nia z liderami opinii - bo kto lepiej zaangażuje, niż ten kto już zbudował wokół siebie 
ogromną społeczność? 
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Social Media 2010-2015-2020 

oczami przedstawicieli 
agencji i ekspertów

Jakie były najważniejsze wydarzenia w dotychczasowej historii social media? 
Co okazało się sukcesem a co porażką? Którym trendom powinniśmy się 
bacznie przyglądać i co może zadecydować o kształcie mediów społeczno-
ściowych w najbliższej przyszłości?

To pytania, które zadaliśmy przedstawicielom kilkudziesięciu agencji i firm 
zajmujących się marketingiem w mediach społecznościowych. ▶
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124 ARTUR SMOLICKI

124 BARBARA NIEDZIELA

125 BARTŁOMIEJ PAWLUK

126 BARTOSZ FISZER

126 DARIUSZ MANDA

127 DARIUSZ SZPAK

128 MICHAŁ DUNIN

128 MACIEJ MAŚLAK

129 KAMIL DMOWSKI

130 JAGODA PRĘTNICKA

132 JACEK KOTARBIŃSKI

132 GRZEGORZ GUŹDZIOŁ

134 GOŚKA JANIAK

134 KONRAD KOBIELA

135 KUBA KALICIŃSKI

136 KUBA NAGÓRSKI

137 KUBA SAGAN

137 MAŁGORZATA ADAMCZYK

138 ŁUKASZ DĘBSKI

139 ŁUKASZ DOLATA

139 ŁUKASZ LEŚNIEWSKI

140 MACIEJ MACIEJEWSKI

140 MACIEJ OLPIŃSKI

141 MAŁGORZATA MROZEK

142 MANIA KOSTRZEWSKA

143 MARCIN ŻUKOWSKI

143 MIKOŁAJ WINKIEL

144 NATALIA GAWROŃSKA

145 PRZEMYSŁAW MORAWSKI

146 RAHIM BLAK

147 ROBERT SOSNOWSKI

147 SZYMON PAROSZKIEWICZ

148 WOJTEK HOŁYSZ

149 ANITA KIJANKA
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CEO & Founder newCreative Strategic Planner, Lemon Sky J. Walter 
Thompson Poland

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
Jednym z najważniejszych wydarzeń, dziejących się 
na przestrzeni kilku lat, jest ekspansja Facebooka na 
nowe rynki, zdecydowane wejście w sektor biznesowy 
oraz zakup Instagramu, jako jasny sygnał mocnej wiary 
w content graficzny. Facebook odmienił sposób korzystania 
z Internetu, przekazywania informacji oraz rozrywki, która 
dziś skupia się wokół rywalizacji bądź kooperacji z naszymi 
znajomymi. 

Bezpośrednio związany z mediami społecznościowymi jest 
także dynamiczny rozwój rynku mobilnego, który odmienił 
sposób korzystania z serwisów społecznościowych, dając 
nam dostęp do informacji z każdego miejsca, w dowolnym 
wybranym przez nas czasie. Pozwoliło to nam dzielić 
się przebiegiem swojego dnia nie tylko ze znajomymi 
lecz praktycznie nieograniczoną ilością osób, mających 
dostęp do naszych publicznych postów. Zdecydowanemu 
uwypukleniu uległ ekshibicjonizm społeczny, który sprawił, 
że dzisiaj informujemy cały świat o naszych myślach, 
miejscach, które odwiedzamy, jedzeniu, które spożywamy, 
planach na przyszłość czy codziennych, zwykłych 
czynnościach.

Sukcesy i porażki
W 2014 roku Ellen DeGeneres wykonała w trakcie rozdania 
Oskarów selfie, które stało się najczęściej udostępnianym 
postem na Twitterze, nie tylko będąc niezwykłą reklamą 
Samsunga lecz pokazując także olbrzymią siłę mediów 
społecznościowych. Post ten przez dłuższą chwilę uznawany 
był za zupełnie spontaniczny, co przy braku wsparcia 
jakiejkolwiek marki rozeszło się w niespotykanym do tej pory 
tempie. 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Patrząc na całą historię rozwoju social media globalnie 
rozwój nowych kanałów, jak snapchat, vine czy periscope, 
czasowe mody i wydarzenia czy same kampanie nie 
wpłynęły tak znacząco na kształt social media jak rozwój 
samego Facebooka.

Mówienie o Facebooku w rzeczywistości zdominowanej 
przez mobile, # i sharing wydaje się być cliché, jednak 
to właśnie Facebook, kształtował i nadal kształtuje 
rzeczywistość social media w najbardziej świadomy sposób. 
 
To Facebook wymyślił najbardziej skuteczny w historii 
model monetyzowania naturalnych dla człowieka potrzeb: 
przynależności do grupy, rozmowy, dzielenia się tym co dla 
nas ważne i inspirujące. Zagregował target atrakcyjny dla 
reklamodawców i stworzył ofertę reklamową bazującą na 
budowie bazy fanów skupionej wokół interesujących ich 
treści. Dał możliwość zaangażowania konsumentów w markę 
na skalę jakiej do tej pory nie było. Po czym w miarę 
zwiększających się nakładów finansowych marketerów 
w tym kanale, umiejętnie zmienił model biznesowy. 
Wprowadził EdgeRank i możliwość prowadzenia kampanii 
do wszystkich użytkowników Facebooka, czyniąc tym samym 
wcześniejsze wydatki marketerów na budowanie bazy fanów 
gwarantujące 100% dotarcie z komunikacją, bezzasadnymi.
 
Mechanizm EdgeRank Facebooka jest więc w moim 
przekonaniu najważniejszym wydarzeniem w rozwoju social 
media – to on zmienił kształt social media na zawsze. 
Przekształcając medium bazujące na zaangażowaniu 
odbiorców w to co leży w kręgu ich zainteresowań, 

Jedną z największych porażek mediów społecznościowych 
okazał się Google Plus. I chociaż od początku nie był tworzony 
jako bezpośrednie zagrożenie dla Facebooka, biorąc pod 
uwagę statystyki oraz ilość prześmiewczych komentarzy, nie 
na takim efekcie Google zależało. Serwis pojawił się w czasie 
olbrzymiej popularności Facebooka, nie oferując żadnych 
rewolucyjnych zmian. Ot, kolejny serwis, na który jednak nie 
byliśmy gotowi. Do dzisiaj swoją obecność tam zaznaczają 
głównie użytkownicy bardzo mocno związani z działalnością 
w Internecie, w świadomości zwykłego użytkownika Google 
Plus praktycznie nie istnieje. 

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Media społecznościowe w ostatnich latach zostały zauważone 
przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, co zyskało 
przełożenie na coraz skuteczniejsze działania przynoszące 
zauważalny zwrot z inwestycji. W stosunkowo krótkim czasie 
Facebook, Twitter oraz coraz częściej pozostałe serwisy stały 
się istotnym źródłem ruchu w naszej witrynie oraz sposobem 
na pozyskanie sprecyzowanego, dostosowanego do naszej 
oferty odbiorcy. Media społecznościowe przestały być tylko 
rozrywką, będąc istotnym punktem rozwoju naszego biznesu, 
stając na równi z ekosystemem reklamowym Google czy e-mail 
marketingiem.

Zauważalnej zmianie, właśnie dzięki mediom 
społecznościowym, poddana została komunikacja z klientami. 
Dziś nie tylko oferujemy nasze produkty bądź usługi lecz 
także rozmawiamy, słuchamy oraz wchodzimy w interakcję. 
Monitoring mediów społecznościowych pozwolił nam na 
obecność wszędzie tam, gdzie znajdują się nasi potencjalni 
klienci, nie tylko dyskutujący o naszej firmie lecz przede 
wszystkim szukający rozwiązania swojego problemu. Dzięki 
mediom społecznościowym zdecydowanie lepiej znamy 
naszego odbiorcę, jego potrzeby oraz oczekiwania. 
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w medium w którym jak w tradycyjnym ATL-u płacimy za 
czas antenowy i dotarcie do dowolnie wytypowanego przez 
nas targetu, niezależnie czy interesuje się tym co mamy 
jako marka do powiedzenia, czy nie.
 
Jakie były największe porażki i sukcesy?
W historii social media można znaleźć wiele sukcesów 
i porażek, natomiast na pierwszy plan pod względem 
spektakularności zapowiedzi, skali działań i reputacji 
podmiotu, który za działanie odpowiadał wysuwa się Google+.

Google+ pozostaje nauczką dla wszelkich przedsięwzięć, 
które za cel obierają sobie stworzenie alternatywy dla 
Facebooka, nie gwarantując nic co w lepszy, pełniejszy, inny 
sposób zapewni realizację naturalnych potrzeb człowieka.
 
Analogicznie więc największymi sukcesami social media są 
dla mnie aplikacje i narzędzia, które potrafiły znaleźć niszę 
w zdominowanej przez Facebooka rzeczywistości. Skupić się 
na jednej, dwóch użytecznych dla ludzi funkcjach i w nich 
się wyspecjalizować jak np. Instagram i Snapchat. 
 
Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Trendy wychodzą od konsumentów, to na podstawie 
obserwacji zachowań ludzi powinniśmy jako marketerzy 
tworzyć komunikację do nich dostosowaną. Obecnie 
najłatwiej wychwytywać nam takie zachowania w social 
media, jednak musimy pamiętać, że trendy to ludzie.. 
To bardzo ważne, ponieważ kluczowy wg. mnie trend na 
najbliższe lata wychodzi właśnie od konsumenta, a nie od 
medium w którym się znajduje. Największą zmianą ostatnich 
lat i na następne lata jest zmiana w konsumpcji mediów 
przez konsumentów, ich ilość i łączenie na co dzień.

Tym samym wyzwaniem dla nas staje się projektowanie 
spójnej komunikacji w wielu kanałach, w których świat 
offline i online zatraca swoje granice. 

BARTŁOMIEJ PAWLUK

Prezes zarządu, zjednoczenie.com

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Bezsprzecznie pojawienie się Facebooka to najważniejsze 
dotąd wydarzenie w historii social media. Pojawienie się to 
pierwsze kluczowe wydarzenie, a wykorzystanie go przez marki 
to kolejny punkt zwrotny. W zasadzie otwarcie się tego portalu 
na marki, wprowadzenie profili firmowych, api do aplikacji 
i system reklamowy, spowodowały rewolucję w social media. 
Myślę, że mało kto pamięta modę na social media, która miała 
miejsce przed 2009 rokiem - dominował trend na budowanie 
własnych portali społecznościowych przez marki. Dzisiaj już 
chyba można to wspominać raczej jako nieco zabawne próby 
uzyskania efektów, które dzisiaj zdobywa się zupełnie innymi 
środkami.

Kolejne zmiany funkcji i zasad działania Facebooka jak dotąd 
nadają rytm rozwoju mediów społecznościowych. Dzieje się tak 
w ujęciu doraźnym jak np. w przypadku wprowadzania nowych 
formatów reklam czy zmian w API. Są też efekty, które działają 
w sposób bardziej ewolucyjny – przykładowo Facebook to też 
aplikacja mobilna, która ma zasadniczy wpływ na rynek reklamy 
mobilnej.

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy  
w dotychczasowej historii mediów społecznościowych?
Wśród mediów wielkim sukcesem i jednocześnie porażką jest 
portal Nasza Klasa, który w Polsce przed „erą” Facebooka wyrósł 
na gwiazdę mediów społecznościowych, żeby kilka lat później 
spaść z piedestału. Nasza Klasa ośmieliła starsze pokolenie 
do korzystania z internetu, co na pewno jest bardzo dużym 
sukcesem. Niestety nie wytrzymała konkurencji z Facebookiem, 
który dostarczył użytkownikom bardziej użyteczne funkcje 
i którego sporą przewagą jest globalny zasięg.

Z punktu widzenia marek sukcesy i porażki są na porządku 
dziennym. W mojej ocenie jedną z większych porażek jest masa 
nieprzemyślanych i niepotrzebnych działań w social media, działanie 
pod wpływem mody, inwestowanie bez długofalowej strategii. Jest 
to też chyba obecnie największa bolączka prowadzenia działań na 
Facebooku. Zalew przekazów reklamowych i pseudoreklamowych 
jest ogromny i to generalnie nie służy to tym mediom.

Z perspektywy marek na pewno sukcesem jest pragmatyczne 
wykorzystanie mediów społecznościowych. Chodzi mi przykładowo 
o obsługę klienta w Social Media. Możliwość bezpośredniego 
kontaktu, rozwiązywanie problemów konsumenckich za pomocą 
SM to ich ogromny atut. Wiele osób zastanawia się czy SM 
sprzedaje, czy nie sprzedaje. Owszem to jest ciekawy i nośny 
temat i pewnie ostatecznie najważniejszy w biznesie.

Tymczasem właśnie aspekty obsługowe są bezsprzecznie 
działaniami, które w wielu przypadkach okazują się realnym 
sukcesem i korzyścią dla marek. 

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym,  
jak będą wyglądały media społecznościowe i social  
media marketing?
Na pewno social media stają się coraz bardziej mobilne, 
niektóre narzędzia działają wyłącznie na urządzeniach 
mobilnych. Trudno powiedzieć, na co dokładnie to się 
przełoży w przyszłości, ale zdecydowanie interakcje między 
użytkownikami coraz częściej dzieją się na smartfonach 
a nie komputerach. Już widać, że dużą popularnością cieszą 
się serwisy, z których korzystanie ma sens wyłącznie na 
urządzeniach mobilnych. Ważne jest tu i teraz, więc wersje 
destopowe nie są potrzebne. Zatem mobilność mediów 
społecznościowych to już trwający trend, który z pewnością 
będzie nabierał znaczenia. 

Młodsza grupa internautów najwyraźniej szuka nowych narzędzi, 
stara się odciąć od sposobów komunikacji starszego pokolenia, 
i miejsc, w których są ich rodzice. Wydaje mi się więc, że młodsze 
pokolenie może za jakiś czas spowodować, że Facebook nie będzie 
już bezkonkurencyjnym królem mediów społecznościowych. 
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Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Poza oczywistymi sukcesami na jakie liczy każda marka 
i agencja, nie należy zapominać o użytkownikach. O ile 
zwykłych internatów nie interesują KPI, CTR, CPC oraz inne 
mityczne wskaźniki, o tyle potrafią oni bardzo często docenić 
dobrze poprowadzoną kampanię z typowo „ludzkiego 
punktu widzenia”. Choć wyniki liczbowe są ważne w finalnym 
rozliczeniu, to prawdziwymi sędziami w całym marketingu są 
ludzie. Przez ostatnie kilka lat byliśmy świadkami naprawdę 
bardzo dobrze prowadzonych kampanii, które od początku 
do końca prezentowały najwyższy poziom przygotowania. 
Jednak bardzo często to nie one były najbardziej doceniane 
przez odbiorców. Nie raz okazywało się, że jednorazowy strzał 
poprowadzony w oparciu o real time marketing przynosił 
markom więcej dobrego niż długa i kosztowna kampania. Prym 
w tym zakresie wiedzie oczywiście Oreo. Osoby odpowiedzialne 
za tę markę wykonują kawał dobrej roboty, a sama marka 
stała się już symbolem idealnie wpasowanego Real Time 
Marketingu. Na Super Bowl gaśnie światło? Oreo ma idealną 
odpowiedź – przekonuje, że w ciemności nadal można maczać 
ich ciastka w mleku. Ostatnim przykładem tego, że Oreo to 
marka „wiedząca o co chodzi”, była prezentacja Apple Pencil. 
Oreo nie pozostało obojętne na taką okazję, dzięki czemu 
mogliśmy podziwiać porównanie stylusa od Apple… do ciastek. 
Poza Real Time Marketingiem widzieliśmy też kilka kampanii, 
które naginały albo podporządkowywały sobie mechanizmy 
portali społecznościowych do swoich celów. Ikea postanowiła 
zbudować swój katalog na Instagramie. Przez to jako jedna 
z pierwszym firm wykorzystała narzędzie zupełnie do tego 
nieprzystosowane, do zbudowania interaktywnego katalogu. 
Tiger tworzył komiks razem z użytkownikami, przy pomocy 
hashtagów. Co dwa dni marka na swoim Twitterze prezentowała 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Rok 2006, czyli pojawienie się Twittera (w ujęciu globalnym) 
i Facebooka (w wersji dostępnej dla wszystkich). Te dwa 
serwisy na zawsze odmieniły oblicze całego Internetu 
i branży social media, która wcześniej była jeszcze 
w powijakach. 

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy  
w dotychczasowej historii mediów społecznościo-
wych?
Jako porażkę można odbierać nieudane lub słabe próby 
zawojowania rynku przez serwisy Google, takie jak Buzz 
czy Plus i upadek takich gigantów jak MySpace. Sukcesy? 
Myślę, że sukcesem jest funkcjonowanie takich portali 
społecznościowych jak vKontake w Rosji czy Orkut 
w Brazylii. To pokazuje, że można skutecznie walczyć 
z gigantem i rozwijać rodzime projekty (czego nie udało  
się NK).

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym,  
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Ciągle dynamicznie rozwija się branża wideo głównie 
YouTube, ale również takie projekty jak Snapchat pozwalają 
komunikować się za pomocą wideo, z czego wielu coraz 
chętniej korzysta. Coraz śmielej w Internecie poczynają 
sobie również młodzi ludzie. Myślę, że to oni mogą „rządzić 
w Internetach” w najbliższych latach i dyktować trendy 
w social mediach. 

kolejną klatkę komiksu i pozwalała użytkownikom wybrać, co 
zdarzy się w kolejnym odcinku, oddając całość w ręce swoich 
fanów. Oby więcej było kampanii w których dominują nie 
tylko doskonale wyreżyserowane akcje, ale nieszablonowe 
wykorzystywanie już istniejących mechanizmów.
 
Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze... 
Nie da się nie zauważyć rosnącej popularności portali 
i aplikacji, które gwarantują prawdziwą unikalność contentu. 
Unikalność przez naprawdę duże U. Stare social media stoją 
badaniami. Content opierany jest na wykresach, riserczach, 
słupkach i analizach. Każda grafika, nawet ta wygląda na 
zrobioną niedbale, jest starannie wykalkulowana. A co gdyby 
wyjść z telefonem i transmitować to na żywo? W sieci widać 
rosnący trend transmitowania live wszystkiego co dzieje 
się dookoła. Narzędzia zarezerwowane do tej pory tylko dla 
naprawdę dużych wydawców, zeszły z piedestału pod postacią 
aplikacji mobilnych. Narzędzia takie jak Periscope czy Meerkat, 
które pozwalają każdemu użytkownikowi na przeprowadzanie 
transmisji online, odwracają do góry nogami całe podejście 
do reklamy. Każda marka jest w stanie wyreżyserować 
rzeczywistość tylko do pewnego stopnia i tylko wtedy, kiedy ma 
nad tym kontrolę. A i tak rzeczywistość weryfikuje te założenia. 
Aplikacje pozwalające na żywo pokazywać to co dzieje się wokół 
nas będą zdobywały coraz większa popularność, a marki będą 
musiały się przygotować na pokazanie „czegoś więcej” i być 
przygotowane, że coś może pójść nie tak. 

Każda marka jest w stanie 
wyreżyserować rzeczywistość  
tylko do pewnego stopnia i tylko 
wtedy, kiedy ma nad tym kontrolę.  
A i tak rzeczywistość weryfikuje  
te założenia. 
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Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Powstanie Facebooka (chyba co do tego nikt nie ma 
wątpliwości ;)) oraz – pisząc zupełnie nieobiektywnie – 
otworzenie oddziału OX Media Warszawie. A tak na serio – dla 
mnie  bardzo ważnym może nie wydarzeniem, ale trendem 
jest fakt coraz większej świadomości firm w temacie mediów 
społecznościowych. 

Media społecznościowe nie są już tylko dodatkiem do 
kampanii, gdzie „puścimy 4 posty za w kampanii za 200 zł 
i wystarczy”;) , a pełnoprawnym narzędziem marketingowym. 
Wymaga to stworzenia strategii, zaangażowania dużej ilości 
ludzi oraz – co oczywiste - mierzenia efektów kampanii. 
Trzeba przy tym dodać, że dużo marketerów dostrzegło już,  
że  Social Media to nie tylko suchy komunikat, lecz 
nastawienie na interakcje ze społecznością. Emocje, 
umiejętna rozmowa z konsumentem oraz swoisty „efekt 
WOW” to bardzo dobry przepis na to, by skutecznie 
dotrzeć do (atakowanego przecież milionami komunikatów 
reklamowych) użytkownika.  Coraz częściej podczas kampanii 
ważne są nie tylko suche liczby, ale i prawdziwa jakość 
komunikatu, mająca także wymiar wizerunkowy. Nasi klienci 
widząc korzyści wynikające z mediów społecznościowych 
coraz chętniej  i mocniej angażują się w ten kanał 
komunikacyjny, co niezmiernie mnie cieszy :).

Co do ważnego wydarzenia odpowiem na to hashtagiem - 
#icebucketchallenge. Moc, mega dużo pozytywnej energii 
i pomocy dla najbardziej potrzebujących. Istotne jest to, że 
akcja działa się prawie wyłącznie mediach społecznościowych, 
co świadczy o bardzo dużym potencjale tego kanału nie tylko 
podczas działań sprzedażowych, ale też i charytatywnych.  

A co do najciekawszych kampanii… Na myśl przychodzi mi 
w tej chwili kampania Samsunga podczas Oscarów w 2014. 
Selfie + masa gwiazd na 1 m2 = gwarantowany efekt. Miliony 
wzmianek, polubień i retweetów robią wrażenie.  Bardzo 
podoba mi się też sposób komunikacji Oreo, gdyż łączy on 
w naturalny (i zabawny!) sposób real time marketing z bardzo 
dużą zasięgowością swoich komunikatów. Nieskromnie 
wspomniałbym również o naszej kampanii w Social Media 
dla Volkswagena, gdzie reklamowaliśmy launch nowego 
modelu samochodu o nazwie „up!”. Efekty i zaangażowanie 
użytkowników przerosły nasze oczekiwania.

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy w do-
tychczasowej historii mediów społecznościowych?
W moim przekonaniu największą porażką w dotychczasowej 
historii mediów społecznościowych jest  serwis Google+. 
Pomimo promocji i zachęcania (niekiedy dość natarczywego) 
przez Google, serwis jest używany tak naprawdę tylko pod 
kątem SEO. Sam „gigant z Mountain View” wycofuje się 
z promocji tego serwisu, co dobitnie świadczy o porażce tego 
pomysłu…

„Porażką” w nieco innym znaczeniu jest sytuacja z ostatniego 
weekendu. Będąc ze znajomymi w restauracji spotkałem 
się z sytuacją, gdzie pary – zamiast rozmawiać z żywą osobą 
siedzącą po drugiej stronie – wolały być w tym czasie na… 
Facebooku.  Z jednej strony od razu w głowie pojawią się 

pomysły jak stargetować reklamy na takie osoby, jaki przekaz 
reklamowy byłby najbardziej trafny z drugiej jednak…. Nie 
dajmy się zwariować! Kontakt z żywym człowiekiem ciągle 
powinien być najważniejszy.

Sukcesem – tak jak wspominałem w poprzednim pytaniu – jest 
na pewno wpływ mediów społecznościowych na komunikację 
marketingową większości firm. Uwzględnianie w budżetach, 
efekty w postaci sprzedaży, coraz większe nakłady nie tylko 
na media społecznościowe ale ogólnie na digital świadczą 
o ciągłym wzroście znaczenia Internetu. Sukcesów w branży 
jest dużo (także dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę), jednak 
największe sukcesy ciągle przed nami :)

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą  wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że coraz 
większe znaczenie zyskuje obraz i wideo, a odchodzi się od 
komunikatów stricte tekstowych. Jako konsumenci żyjemy 
coraz szybciej, nie mając często czasu na skupienie uwagi 
na dłuższych tekstach. Duży rozwój Instagrama w Polsce, 
integracja systemów reklamowych Facebooka i Instagrama, 
a także widoczny trend wideo w Social Media stanowi o tym, 
że to właśnie te formy będą w przyszłości „rządzić i dzielić” 
w branży.

Osobiście duże nadzieje łączę także z system Facebook Atlas. 
Jeśli potwierdzą się wszystkie plany Facebooka, to system 
ten ma szanse zrewolucjonizować kampanie reklamowe nie 
tylko w społecznościach, ale w Internecie w ogóle. Sam fakt, 
że będzie to system z dokładniejszym „dopasowywaniem” 
użytkowników niż pliki cookie świadczy o bardzo dużym 
potencjalne drzemiących w tym systemie.

Media społecznościowe w moim przekonaniu czeka jeszcze 
dużo zmian, które spowodują jeszcze większą integrację 
społeczności z innymi formami reklamy digitalowej, a co za tym 
idzie – zasięg ich oddziaływania będzie jeszcze większy. 

Emocje, umiejętna rozmowa  
z konsumentem oraz swoisty  
„efekt WOW” to bardzo dobry przepis 
na to, by skutecznie dotrzeć do 
(atakowanego przecież milionami 
komunikatów reklamowych) 
użytkownika.
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Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Bez wątpienia jest to temat rzeka. W dodatku na pytanie to 
można odpowiedzieć z wielu perspektyw np. technologicznej, 
zasięgu, rozwoju branży, monetaryzacji. Ja skupie się na 
perspektywie społecznej. Po krótce opiszę kilka wydarzeń, 
które najlepiej przybliżą ogromny i wciąż rosnący wpływu sieci 
społecznościowych na zjawiska społeczne. 

Wpływ na wybory prezydenckie w USA:
Media społecznościowe odegrały znacząca rolę w sposobie 
komunikowania się i wyrażania opinii na temat polityki przez 
różne społeczności. Na przykład w kampaniach prezydenta 
Obamy w 2008 i 2012 r. wykorzystywano media społecznościowe 
w celu zorganizowania wyborców i pozyskania nowych 
zwolenników. Niektórzy eksperci twierdzą, że umiejętne 
wykorzystanie mediów społecznościowych było jednym 
z powodów, dla których Obama wygrał wybory w 2008 r. 

ALS ice bucket challenge:
O spektakularnej kampanii wymyślonej przez ALS association 
(organizację walczącą ze stwardnieniem zanikowym 
bocznym) głośno było także w Polsce. Polegała ona na tym, 
że użytkownicy biorący udział w akcji mieli za zadanie, albo 
przekazać $100 na rzecz fundacji, albo oblać się kubłem 
zimniej wody, nakręcić z tego film i wrzucić na swoje kanały 
social media. Wyznaczając następnie kolejnych użytkowników, 
którzy zrobić mieli to samo. Mimo tego, że w wielu krajach 
(w tym także w Polsce) użytkownicy social media zrobili 
z tego zabawę, nie przekazując środków finansowych na rzecz 
fundacji, to i tak znacznie wzrosła świadomość  społeczna 
istnienia choroby. A sama fundacja w trakcie trwania kampanii 
zebrała $115 milionów. 

Arabska wiosna i rewolucja na Bliskim Wschodzie:
Arabska wiosna, czyli rewolucje w Tunezji, Egipcie i Libii 
udowadniają, że social media wykorzystane mogą być do 
zmiany poglądów społecznych i kształtowania polityki na 
skale krajową, a nawet globalną. W tym przypadku media 
społecznościowe użyto w celu zorganizowania protestów, jako 
formy odpowiedzi na represje ze strony rządu. Dzięki temu 
opinię publiczną usłyszeć można było nie tylko w krajach 
objętych kryzysem, ale też za granicą. W rezultacie działania 
w obszarze social media przeniesiono na kolejne kraje 
muzułmańskie. Obecnie niektóre kraje arabskie czują presję 
ze strony użytkowników w mediach społecznościowych by 
zmienić status quo.

Światowy terroryzm:
Najciemniejszy element układanki. Organizacje terrorystyczne 
typu ISIS czy Al-Qaeda wykorzystują media społecznościowe 
w celu szerzenia mowy nienawiści oraz pozyskiwania do 
swoich szeregów nowych kandydatów na terrorystów. 
W mediach społecznościowych prowadzona jest „wojna 
idei”, w której terroryści wykorzystują różne formy przekazu, 
aby szokować i zwiększać zasięg prowadzonych przez 
siebie działań. Ułatwić ma to im także kontakt z osobami 
i podmiotami przychylnymi tego typu działaniom. 

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy  
w dotychczasowej historii mediów społecznościowych?
ODPOWIEDZ:  Maciej Maślak, Head of Strategy WebTalk
Nie wiem, czy w przypadku social media mówić możemy 
o porażce, gdyż boom na media społecznościowe nadal trwa. 
Są one obecne w każdej dziedzinie naszego życia. A wszystko 
to jest efektem zdarzeń jakie miały miejsce w przeszłości. 
Upadek lub utrata znaczenia jednych portali społecznościowych 
sprawiły, że powstały nowe. I to one obecnie dominują. Zatem 
w mojej opinii media społecznościowe jako takie poważnej 
porażki jeszcze nie poniosły. Choć z pewnością stratę poniosło 
wiele firm prowadzących nieumiejętną komunikację w mediach 
społecznościowych. Co więcej porażkę ponieść mogły firmy takie 
jak Google, które próbowały przerwać hegemonię Facebooka 
tworząc G+.  Jednak nie same media społecznościowe.

Należy przyznać, że przyczyną niepowodzeń wielu firm 
jest nieumiejętne prowadzenie komunikacji w mediach 
społecznościowych, ale nie są nią same media społecznościowe. 
O nich łatwiej jest przecież mówić w kategorii sukcesu. 
Powiedzenia typu „nie ma cię na Facebook to nie istniejesz” nie 
wzięły się znikąd. Tylko z tego jednego portalu na całym świecie 
korzysta obecnie ponad miliard aktywnych użytkowników. Taka 
liczba musi robić wrażenie.

Ogromnym sukcesem social media jest to, że pozostają 
w świadomości nie tylko użytkowników internetu, ale i samych 
marek, które kładą szczególny nacisk na stałą komunikację 
z klientami właśnie poprzez social media. Niewątpliwym 
powodzeniem jest również fakt, że systematycznie, z roku na rok 
social media podbierają budżety reklamowe innym tradycyjnym 
formom reklamowym. W efekcie obserwujemy kolejny sukces - 
social media zaczynają na sobie zarabiać. 

Media społecznościowe  
odegrały znacząca rolę w sposobie 
komunikowania się i wyrażania 
opinii na temat polityki przez różne 
społeczności.
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Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
Jako najważniejsze wydarzenia na osi czasu typuję te 
momenty, kiedy padały rekordowe kwoty w decyzjach 
biznesowych. Jako rekordowe wskażę przykłady: 2011 rok 
– Skype kupione przez Microsoft za 8,5 mld USD, 2013 rok – 
Nokia za 7,2 mld USD. Dalej zakup przez Facebooka w 2012 
roku Instagrama za 1 mld USD, a 2 lata później WhatsAppa 
za 19 mld USD! Te inwestycje (plus inne nie małe wokół 
technologii i patentów z branży mobilnej) są znaczące, bo 
utorowały drogę całej branży social mediowa. W ich skutku 
social media dzisiaj jako całość są masowym kanałem 
komunikacji używanym przez jedną czwartą populacji globu, 
przez większość z ekranu komórki. 

Najważniejszych sukcesów i porażek
Sukces: żadne z wcześniejszych mediów ani kanałów 
komunikacji tak szybko nie podbił naszych kieszeni czy 
miejsca pod poduszką jako pierwszy i ostatni ekran każdego 
dnia. Na świecie średnio dziennie spędza się w kanałach 
społecznościowych 144 minuty, w Polsce 125. Tak jest 
za sprawą mobilnego dostępu. Wzrost liczby mobilnych 
użytkowników social media wynosi 23% rok do roku globalnie 
i 28% nad Wisłą. Dzięki obecności mediów społecznościowych 
w kieszeniach, przejmują one funkcje komunikatorów oraz 
stają się bramką wejściową do Internetu. W grudniu 2014 
roku 31% ruchu na stronach internetowych pochodziła 
z wiodących sieci społecznościowych. Wartość rynku 
social media rośne kilka razy szybciej niż reszta Internetu, 
więc wskazywanie porażek byłoby nieuzasadnionym 
„czepialstwem” i narzekactwem.

Sukces: bazując na przykładach z pkt 1. To spektakularny 
wzrost Facebooka jako platformy i korporacji, który grał 
główne skrzypce w rozwijaniu social media w stronę mobilną. 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
W ciągu ostatnich kilkunastu lat momentów ważnych 
było bardzo wiele, ciężko jest wybrać te, które moim 
zdaniem powinny być wyróżnione. Chyba będzie to bardzo 
subiektywna lista, ale spróbuję: 

  z biznesowego punktu widzenia: wejście na giełdę 
Facebooka, oraz zakup Instagrama za 1 miliard dolarów 

  z punktu widzenia marek: wzrost wykorzystywania 
UGC, influencerów (np. kampania Mercedesa CLA na 
Instagramie skierowana do millenialsów), czy też 
ostatecznie coraz bardziej precyzyjne kierowanie 
przekazu do osób zainteresowanych naszą marką 

  z punktu widzenia użytkowników: zdecydowanie 
powstanie aplikacji mobilnych pozwalających na 
korzystanie z serwisów społecznościowych prawie 
wszędzie.

Jest jeszcze wiele przełomowych wydarzeń, o których 
chciałbym wspomnieć, ale nie wiem, czy mamy tyle miejsca ;)

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Sukcesem jest na pewno możliwość utrzymywania 
bezpośredniego, dwustronnego kontaktu, zarówno ludzi ze 
sobą, jak i marek z użytkownikami. Dzięki temu jesteśmy 
na bieżąco, wiemy co się dzieje u naszych znajomych, gdzie 
warto jechać, co trzeba jeść i gdzie się ubierać. I to pewnie 
jest również największa porażka - coraz więcej osób nie 
potrafi oddzielić rzeczywistości od obecności w mediach 
społecznościowych. Z całą pewnością możemy powiedzieć 
- media tradycyjne już nie są głównym źródłem informacji, 
teraz o wszystkim dowiemy się szybciej z mobilnych 
wersji serwisów społecznościowych. To jest swego rodzaju 
rewolucja, jednak czy będzie sukcesem, czy też porażką 

Z perspektywy rozwoju rynku porażką mogłoby być to, że 
obok Facebooka nie można wymienić żadnego adekwatnego 
mu skalą czy efektywnością konkurenta.

Najważniejszych trendów w latach 2010-2015
Komunikacja marketingowa w trybie codziennym, a nie od 
kampanii do kampanii. Oraz komunikacja wieloplatformowa 
– rozproszona po wielu zakątkach social media, zamiast 
scentralizowanego ściągania ruchu na stronę. W tym mieści 
się biznesowy rozwój i profesjonalizacja tzw. influencer 
marketingu – komunikacji i przestrzeni marketingowej 
kreowanej przez najbardziej popularnych i wpływowych 
twórców treści w social media, czyli nie tylko blogerów, ale 
youtuberów, instagramerów, a pewnie dalej snapchaterów 
i innych. Te elementy wymuszają po stronie marketerów 
i agencji dużo więcej wysiłku i zwinności w zakresie analizy 
danych – zarówno do planowania komunikacji jak i zakupu 
mediów

Upadek zaangażowania jako magicznego sposobu na 
sukces marki. Wraz z tym jak przybyło treści, to płatne 
formy promocji stały się niezbędne. System reklamowy 
rozwija każda licząca się platforma social media. Po wtóre 
zaangażowanie zostało przebadane na tyle, żeby dowieść, 
że zaangażowanie samo w sobie nie zbuduje ani zasięgu ani 
częstotliwości komunikacji. 

Żadne z wcześniejszych mediów  
ani kanałów komunikacji tak szybko 
nie podbił naszych kieszeni czy miejsca 
pod poduszką jako pierwszy i ostatni 
ekran każdego dnia. Na świecie średnio 
dziennie spędza się w kanałach 
społecznościowych 144 minuty,  
w Polsce 125. 
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zależy głównie od nas - odbiorców, którzy mogą wymagać 
treści coraz lepszych, pewniejszych i dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb. 

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Dla nas, jako firmy działającej stricte na Instagramie 
najważniejsze są oczywiście zmiany we wspomnianej 
aplikacji. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zostało 
wprowadzone wiele udogodnień zarówno dla użytkowników, 
jak i marek działających w tym kanale. Z niecierpliwością 
czekamy na reklamy, które jeszcze bardziej rozwiną potencjał 
Instagrama jako medium marketingowego.  Z drugiej 
strony jako zwolennicy mniej oczywistych form i bardziej 
skutecznych form dotarcia do klienta cieszymy się 
z dużego zainteresowania kampaniami z wykorzystaniem 
Influencerów, czyli wpływowych użytkowników Instagrama. 
W tym zdecydowanie widzimy przyszłość – Influencerzy 
wzbudzają zaufanie, posiadają narzędzia oraz społeczność 
potrzebną do stworzenia udanej akcji marketingowej.  Ja 
osobiście jestem przekonany, że ten trend będzie z każdym 
dniem coraz mocniejszy, tworząc nowe oblicze social media 
marketingu! 

Media tradycyjne już nie  
są głównym źródłem informacji,  
teraz o wszystkim dowiemy  
się szybciej z mobilnych wersji 
serwisów społecznościowych.

JAGODA 
PRĘTNICKA-MARKIEWICZ

Head of Marketing
SentiOne

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015 
Dla nas niezwykle ważny jest rozwój narzędzi i świadomości 
związanej z monitoringiem internetu. Narzędzia do analizy 
treści dodawanych przez internautów kiedyś uważano za 
nieistotne ze względu na niewielką ilość publikowanych 
wypowiedzi. Dziś, kiedy ich ilość dynamicznie wzrasta, a ciężar 
działań marketingowych przenosi się do sieci, monitoring 
staje się niezbędny w każdym przedsiębiorstwie. Zaczęli go 
doceniać nie tylko Ci najwięksi. Potencjał pozyskanych danych 
wykorzystują nawet najmniejsze przedsiębiorstwa.

Wiele akcji nie miałoby szans zaistnieć, gdyby nie nakręcały 
ich mechanizmy internetu. Przykład #icebucketchallenge 
prezentuje w pełni fenomen sieci.

Media społecznościowe otworzyły się na obecność 
firm, oferując im szereg rozwiązań, a ponadto kusząc 
przedsiębiorców możliwością komunikowania się z coraz 
większą liczbą odbiorców. Swoje kanały na YT czy strony na Fb 
mają zarówno marki jak i osoby publiczne (a nawet Watykan). 
Social media stały się dla wielu osób i marek trampoliną do 
sukcesu, tu przykładów nie brakuje od PSY, Gotye po Wardęgę.
 
Ważnych wydarzeń w minionym pięcioleciu nie brakowało.
Zakup Instagrama przez Facebook zaliczam do jednego 
z najważniejszych wydarzeń.

Jako jedno z najważniejszych zjawisk, można wymienić wzrost 
popularności komunikacji multimedialnej. Przejście od 
komunikacji treści do przekazywania informacji za sprawą 
obrazu czy video, to efekt rozwoju YouTuba, Instagrama oraz 
Pinteresta. Obraz stał się coraz częściej wykorzystywaną 
formą przekazu w działaniach marketingowych, a lata 2010-
2015, można nazwać erą infografik, tutoriali oraz podcastów. 

Konsekwencją sukcesu przekazu wizualnego jest pojawienie się 
między innymi Snapchata.
 
Warto wspomnieć o dynamicznym w minionych latach rozwoju 
rynku smartfonów i tabletów, a co za tym idzie aplikacji 
również społecznościowych. Lata 2010-2015 obfitowały w nowe 
dodatki, zmiany (np. rozwój Facebook Massanger). 

Z roku na rok przybywa blogów. Rozwój blogosfery, wyjście 
autorów blogów do offline (konferencje, publikacje 
książek, programy telewizyjne), zaliczam także do wydarzeń 
zasługujących na odnotowanie.

W ciągu pięciu lat w social media, było wiele momentów 
zwrotnych. Można je analizować i wymieniać bardzo długo. 
Ogromna dynamika rynku sprawia, że trudno przewidzieć, co 
będzie popularne za kilka lat, możemy jedynie przypuszczać, 
w którym kierunku zmierza ekspansja social media. 

Sukcesy i porażki
W Polsce do porażek można zdecydowanie zaliczyć spadek 
zainteresowania portalem NK.pl. W czerwcu 2010 roku 
w serwisie istniało około 14 milionów aktywnych kont 
(częściowo fikcyjnych). Dane opublikowane w 2014 wskazują, 
że w ciągu ostatnich kilku lat liczba użytkowników NK.pl 
zmalała o ponad 40%, z 12 (w 2011 roku) do 7 mln aktywnych 
użytkowników miesięcznie. Polacy coraz częściej wybierają 
serwis Facebook, ze względu na zmiany dokonane w polityce 
prywatności Naszej Klasy, liczne treści reklamowe oraz, a może 
przede wszystkim, skończoną funkcję portalu, który miał 
kontaktować z dawnymi znajomymi.

Mówiono, że nie ma na rynku internetowym miejsca na więcej 
niż jeden portal społecznościowy. Wzrost popularności Twittera 
oraz przetłumaczenie serwisu na język polski przyniosły 
mu w ciągu ostatnich trzech lat niesamowity wzrost ilości 
użytkowników.

Podczas gdy niektóre serwisy społecznościowe rosną 
w niewiarygodnym tempie, inne zaczynają zwalniać, a niektóre 
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nawet znikać. G+ nie zyskuje na popularności, mało to, 
popada w zapomnienie. Portal uznawany za swoiste miasto 
duchów w social media - w 2013 roku miał 3,5 miliona polskich 
użytkowników, a w 2015 ponad dwukrotnie więcej, bo aż 
7,5 miliona. Należy jednak pamiętać, że w latach 2012-2014 
internetowy gigant „wymuszał” tworzenie profilu w portalu 
społecznościowym przy zakładaniu skrzynki pocztowej Gmail 
czy konta YouTube. Ma to swoje odbicie w liczbie postów 
- w porównaniu z innymi międzynarodowymi portalami 
społecznościowymi aktywność w Google+ pozostaje śladowa 
- w ciągu trzech wakacyjnych miesięcy w latach 2013 i 2015 
ogromna większość użytkowników nie dodała w G+ żadnego 
posta ani komentarza - można więc przyjąć, że nazywanie 
Google+ ghost city nie jest bezpodstawne.

O sukcesie lub porażce w social media decyduje umiejętność 
szybkiego odpowiadania na panujące trendy lub umiejętność 
ich wyprzedzenia. 

 
Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Zdecydowanie pojęcia Business Intelligence oraz Big Data, 
które przenikają się nawzajem i często padają w kontekście 
dyskusji o mediach społecznościowych. Business Intelligence, 
czyli umiejętność przekształcenia pozyskanych danych 
w wiedzę, a tę w sukces biznesowy. Za sprawą Big Data coraz 

częściej, można stworzyć ekonomiczne produkty i usługi, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. 
Analityczne podejście pozwala uzyskać cenne informacje 
na temat tego, jak utrzymać równowagę pomiędzy podażą, 
a popytem. Big Data daje możliwość skutecznego dotarcia 
do pierwotnej przyczyny niedociągnięć i błędów w zakresie 
świadczonych usług. Umiejętność wykorzystania pozyskanych 
danych w świecie wirtualnym, zaprząta głowy niejednego 
social media ninja.
 
Z najważniejszych trendów - social media zostały ostatecznie 
uznane jako istota content marketngu. Czasy w których 
„nieważne jak, byle się mówiło” minęły bezpowrotnie. 
Najistotniejsza przestaje być tylko liczba lajków czy 
postów. Farmy lajków odeszły do lamusa. Liczyć zaczęła się 
wartościowa treść. 

Analizowanie przekazów dodawanych w sieci pod kątem tego 
kto, gdzie i jak mówi na istotny dla marki temat, staje się 
kluczem do sukcesu jej komunikacji, a co za tym idzie także 
sprzedaży. W ciągu kilku lat zmieniła się struktura komunikacji 
marek z klientami. Na początku 2010 roku kontakt z firmą 
ograniczał się najczęściej do formularza na stronie. Dziś 
przedsiębiorstwa muszą reagować na pytania internautów. 
Warto dodać, że nie zawsze dyskusja o produktach i usługach, 
toczy się w oficjalnych kanałach marki. Niejednokrotnie 
internauci rozmawiają zupełnie gdzie indziej. Chcąc być 
na bieżąco, trzeba podążać za nowymi kanałami i włączać 
się w dyskusję. Na wadze zyskuje nie tylko sama reakcja 
przedstawiciela marki, ale przede wszystkim budowana 
z marką relacja.
 
Tylko co dziesiąty wpis dodawany przez internautów w 2014 
roku, pojawiał się na forach czy portalach internetowych. 
Serwisy takie jak Facebook czy Twitter w 2014 stanowią już 
od 2013 roku, główną platformę dyskusyjną dla polskich 
internautów. Facebook i Twitter odnotowują tendencję 
wzrostową kolejny rok z rzędu, na czym tracą fora 
internetowe.

Aktywność kobiet w sieci od 2010 roku bezustannie wzrasta. 
W 2014 przybyło ich aż 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Panie są aktywne głównie na Facebooku i Instagramie. 
Rośnie także ilość kobiet aktywnych na Twitterze.
 
Zdecydowanie jednym z najważniejszych trendów 
ostatnich lat jest RTM. Real time marketing to umiejętność 
wykorzystania okazji do zaistnienia przedsiębiorstwa 
w danej czasoprzestrzeni. Przemyślana i dynamicznie 
prowadzona komunikacja stała się kluczem do sukcesu. 
RTM ma coraz większe znaczenie, a jego przełożenie na 
sprzedaż jest jak najbardziej namacalne.  Zyskujący na 
popularności social selling, daje ogromne możliwości, 
zarówno wielkim markom, jak i małym przedsiębiorcom. 
Działania online stają się dziś niezbędnym elementem 
marketingu firmy. Poza budowaniem wiarygodności 
i pozyskiwaniem ambasadorów marki, przedsiębiorcy coraz 
częściej myślą o niekonwencjonalnej sprzedaży w sieci. 
Potencjalni inwestorzy, pracownicy, współpracownicy 
i klienci są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Od kilku lat 
w USA obserwujemy niezwykły rozwój social sellingu, co 
nie pozostaje bez wpływu na stary kontynent. Real time 
marketing otwiera przed firmami nowe możliwości, dzięki 
lepszemu poznaniu klientów. Komunikacja nie jest już 
tylko jednostronna. Zręcznie prowadzony RTM umożliwia 
prowadzenie efektywnego dialogu z konsumentem 
w internecie i zwiększa jego zaangażowanie w działania 
marki.
 
Co ponadto… Nie mam najmniejszych wątpliwości, że 
internet jest sprawcą wielu zmian w językach na całym 
świecie. Wszędzie tam, gdzie dotarła sieć, pojawiły się także 
portale społecznościowe, a wraz z nimi socjalekt. Mediom 
społecznościowym zawdzięczamy unifikację języka. „Lajki, 
selfie”, „hashtagi” czy „postowanie” to słowa, które przeszły 
do naszego języka codziennego. W użyciu powszechnym są 
słowa zapożyczone takie, jak „logowanie” czy „klikanie”. 
. 

Social media stały się dla wielu  
osób i marek trampoliną do sukcesu,  
tu przykładów nie brakuje od PSY, 
Gotye po Wardęgę.
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Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015 
Okres 2010-2015 w social media był chyba najbardziej burzliwy. 
To czas, w którym społeczności przestały być postrzegane 
jako „zabawka dla gimbazy” czy bezsensowny pożeracz czasu. 
Okazało się, że mogą mieć realny wpływ przede wszystkim 
na media klasyczne. I to jest chyba najważniejsze wydarzenie 
czy trend tego okresu: coraz więcej wydarzeń komentowanych 
w prasie, radiu czy telewizji, zaczyna się właśnie od internetu 
i social media. Pierwsze newsy pojawiają się zazwyczaj 
na Twitterze, gdzie błyskawicznie otrzymują swój hashtag 
i informacja nabiera globalnego impetu. Na dodatek nie jest 
kontrolowana i każdy z dowolnego miejsca na świecie może 
mieć do niej dostęp. 

Sukcesy i porażki
Znamiennym wydarzeniem była promocja ciasteczka Oreo, 
gdy zgasło światło podczas Superbowl w 2013 r. Szybkość 
rozprzestrzeniania się tej informacji („Zgasło światło? Nie ma 
sprawy. Po ciemku możesz nadal maczać”) oraz jej nawiązanie 
do wydarzenia, zrobiło prawdziwą furorę. Ten przypadek 
uznaje się za początek real-time-marketingu, czyli budowania 
bezpośredniego przekazu marki, w nawiązaniu do określonej 
sytuacji. Doskonale widać to przy okazji narodzin królewskiego 
potomka, czyli #royalbaby czy choćby tegorocznego zaćmienia 
słońca, czyli #eclipse2015. Dziś to ciekawy sposób budowania 
globalnego zainteresowania wokół marki, praktycznie za 
darmo. Podobnym przełomem była kampania reklamowa 
Old Spice, czyli „Siedzę na koniu”. To pierwszy przykład 
wykorzystania idei transmedia brandingu, czyli budowania 
komunikacji marki w wielu kanałach równocześnie (tzw. 
omnichanneling), budowanie zaangażowania z odbiorcami czy 
zróżnicowanie przekazu. Innym sukcesem czy pewnym stylem 
budowania komunikacji w polityce, jest strategia publicity 
Baracka Obamy. Ten styl było widać też w doskonałych 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Z pewnością ocena wagi wydarzeń zależy od przyjętej 
perspektywy. Medioznawcy zwrócą uwagę np. na powstanie 
kanałów wywracających do góry nogami dotychczasowe 
modele komunikowania masowego, rolę mediów 
społecznościowych w wydarzeniach takich jak: kampania 
Barracka Obamy w 2008 roku czy w „Arabskiej wiośnie”, branża 
marketingowa na: nowe modele biznesu, przetasowania na 
rynku dużych graczy i rozwój technologii, zaś socjologowie – 
na zmiany społeczno-kulturowe związane z powstawaniem 
sieci społecznościowych w Internecie i przenoszeniem na ich 
grunt interakcji społecznych. 

Myślę, że bez względu na przyjętą perspektywę można 
się zgodzić, że jest kilka czynników, które bezsprzecznie 
ukształtowały rozwój social media: poruszenie fali serwisów 
web 2.0, rozwój technologii przesyłu danych i spadek 
kosztów Internetu czy upowszechnienie smartfonów. Serwisy 
społecznościowe, takie jak: Myspace, Facebook i YouTube, 
odegrały bardzo dużą rolę w uczeniu ludzi nowych nawyków 

działaniach Ambasadora Stephena D. Mulla w mediach 
społecznościowych w Polsce. Wyjątkowy ambasador, wyjątkowe 
działania. Sukcesem na pewno jest rozwój Snapchata, 
czyli pewnej nowej konwencji, w której treść nie jest długo 
zapamiętywana. Na podobnej zasadzie zaczął działać również 
Periscope. Czy to wyraz nowego trendu? Zobaczmy. Dla mnie 
akurat archiwizacja treści społecznościowych jest istotna. 

Porażki? Na pewno Groupon i serwisy budujące podobne 
modele. Dołącza to tego grona Ello - w zasadzie zakończył 
zanim zaczął. To też porażka pewnej idei, okazało się, 
że godzimy się na wykorzystywanie naszych danych 
w ramach big data, w zamian otrzymując konkretne 
funkcjonalności Facebooka, Instagrama czy Twittera. Model 
Ello, zakładający finansowanie z dodatkowych opcji, nie 
spotkał się z powszechnym zainteresowaniem. Zresztą, 
podobny los spotkał wszelkie próby budowania serwisów 
społecznościowych, które z jednej strony są darmowe, 
a z drugiej strony deklarują, że nie będzie u nich żadnych 
reklam. 

Porażką social media w Polsce jest rozwój hejtu. Okazuje 
się, że mądrość społeczności ulega zwykłemu, sieciowemu 
chamstwu czy słownej agresji. To nie jest dobry znak podobnie 
jak przeraźliwy rozrost tabloidyzacji.    

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Jeśli chodzi o trendy, to na pewno rozwijać się będą projekty 
typu sharing economy, sukces Ubera czy Airbnb. Są to szybko 
rozrastające się organizacje, budujące swój potencjał przede 
wszystkim w oparciu o sieci społecznościowe. Stają się 
bezpośrednimi konkurentami dla już istniejących, tradycyjnych 
biznesów. To zjawisko będzie niewątpliwie narastać, co będzie 
powodować konieczność znaczącej weryfikacji działania 
wielu firm. Na pewno rozwijać się będzie coś, co określam 
„social media economy”, czyli wykorzystywanie istniejącej 
sławy w mediach społecznościowych, do monetyzacji. Tak 
działają b(v)logerzy, zamieniając uzyskane zaangażowanie 
fanów w konkretne przychody z budowanych przez siebie 
marek. Na pewno rozwinie się narracja perswazyjna nazywana 

storytellingiem, ponieważ ludzie kochają ujmujące historie, 
a odrzucają już klasyczny przekaz reklamowy. Tutaj też w social 
media rozwijać się będzie reklama natywna. Ciekawym 
trendem może być powstawanie płatnych, zamkniętych 
mikrospołeczności, koncentrujących się na specjalistach 
z jakiegoś zakresu oraz dostarczających wartościowej wiedzy. 
Podobną rolę pełni w Polsce np. Polityka Insight. Moim 
zdaniem tego typu projekty będą się rozwijać, ponieważ ludzie 
będą chcieli płacić za te treści, które oferują rzeczywiście 
konkretną i przydatną wartość. 
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i wzorów komunikowania. Nauczyli się oni dzielić swoimi 
zainteresowaniami, treściami i informacjami na własny temat, 
ale także kreować w nich swój wizerunek i wykorzystywać je do 
rozmaitych celów, dalece wykraczających poza komunikowanie 
i podtrzymywanie więzi społecznych.  Jedną z takich rzeczy jest 
odkrycie, że na social media można zarabiać. 

Z drugiej strony, wzrost zasięgu tych nowych mediów 
przyciągnął uwagę biznesu, marek i inwestorów. Kontekst 
społecznościowy, mniejsza inwazyjność i większe możliwości 
uwiarygodnienia przekazu, pozwoliły na nowe metody działań. 
W obszarze realizacji, w samym tylko social media marketingu 
pojawiło się w ostatnich latach wiele interesujących 
kampanii. Wspomnę tylko marki sportowe (Nike, adidas), 
FMCG (Old Spice, Oreo, Coca Cola, Red Bull), czy te, które 
działają w obszarze B2B, ale robią wcale nie mniej ciekawe 
rzeczy (szczególnie Maersk i General Electric). Wszystkie te 
marki zastosowały w swoich kampaniach przynajmniej jeden 
z poniższych elementów: ciekawa narracja, budowanie emocji, 
szybkość działania, poczucie humoru, “wirusowość” treści 
i umiejętność zainteresowania grupy celowej. Porównując 
dzisiejszą sytuację do stanu sprzed kilku lat, marki są 
zdecydowanie bardziej śmiałe, nie boją się wykorzystywać 
bieżących wydarzeń we własnej komunikacji ani wchodzić 
w interakcje ze swoimi konkurentami (np. Kit Kat vs. Oreo, 
Samsung vs. Apple). Marki nauczyły się zasad gry i robią to 
coraz lepiej.  

Jakie były wg Ciebie największe sukcesy w dotychc-
zasowej historii mediów społecznościowych?
Największym udokumentowanym sukcesem mediów 
społecznościowych jest ich umasowienie. Prowadzi ono 
do tego, że podobnie jak w przypadku całego Internetu – 
zaczynają stawać się „niewidzialne”, tzn. przestajemy do 
nich intencjonalnie „wchodzić” a zaczynamy po prostu być. 
Media społecznościowe stały się nieodzownym elementem 
codziennej rutyny i w coraz większym stopniu postrzegane są 
jako synonim Internetu. Każdego dnia 10 mln Polaków (i wg 
danych Facebooka - już miliard ludzi na całym świecie) loguje 
się na Facebooku, często rozpoczynając i kończąc z nim swój 

dzień, a rozbudowujące się ekosystemy dążą do zaspokajania 
w swoim obrębie coraz większej liczby potrzeb (informacyjne, 
rozrywkowe, społeczne, towarzyskie), zmniejszając konieczność 
korzystania z innych mediów. My już tam jesteśmy na stałe, nie 
musimy się do nich logować. Większym wysiłkiem, wymagającym 
celowego działania jest wylogowanie się i wyjście z nich.

W marketingu social media przestają być tylko dodatkiem. 
Widzieliśmy w ostatnich latach duże kampanie koncentrujące 
się na mediach społecznościowych, otrzymaliśmy precyzyjne 
narzędzia do badania, słuchania i dotarcia do wybranych 
grup konsumentów, a serwisy znajdują skuteczne sposoby na 
monetyzację swoich biznesów. Znamy historie marek, które 
wypromowały się głównie lub wyłącznie za pośrednictwem 
social mediów. 

W komunikacji społecznej social media pozwoliły na tworzenie 
alternatywnych kanałów obiegu treści marginalizowanych, 
niewygodnych lub niechętnie podejmowanych w kanałach 
głównego nurtu medialnego. Jednocześnie niecodzienne 
i ważne wydarzenia (sportowe, kulturalne, polityczne 
i militarne) w ciągu minut, czy nawet sekund, zaczynają żyć 
własnym życiem w feedach i mikroblogach użytkowników, 
a sam jeden Twitter często potrafi zainicjować zjawisko agendy 
intermedialnej (tzn. dostarczania tematów wykorzystywanych 
w programach telewizyjnych i innych dużych mediach). 

A porażki, niepowodzenia?
Social media to nie tylko dobra zabawa i prosty przepis 
na sukces marketingowy. Nadal istnieje wokół nich sporo 
mitów, zagrożeń, popełnianych jest też wiele błędów. 
Wymienię tylko niektóre z nich: brak pomysłu na siebie (tj. 
brak strategii) i naśladownictwo; zachowawczość, strach 
przed eksperymentowaniem i szukaniem własnej drogi; 
szablonowe traktowanie social media jako kolejnego kanału 
marketingowego (i związane z tym rozczarowanie potencjałem 
sprzedażowym); uzależnienie się od konkretnych narzędzi 
(„pułapka Facebooka” i związane z nim uwiązanie budżetowe); 
uzależnienie od często anachronicznych metod pomiaru 
wskaźników efektywności (liczba fanów, zasięg, odsłony); 

spadek wiarygodności przekazu, czy wreszcie – ignorowanie 
i brak pomysłu na pozyskanie i zaangażowanie użytkowników 
starszych i dojrzałych. 

Delikatną kwestią jest też problem budżetów. Pomimo wzrostu 
udziału social media marketingu w torcie reklamy online (7,3% 
w pierwszym kwartale 2015 wg badania AdEx 2015’ Q1), nawet 
duże marki w dalszym ciągu często nie traktują tego obszaru 
w pełni poważnie w porównaniu z innymi działaniami (które 
mają mają mandat do tego, żeby generować koszty) – zatem 
często wysokość budżetów odbija się na jakości obsługi 
i wizerunku marki w mediach społecznościowych.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Jestem sceptyczny jeśli chodzi o kwestię jakiegoś wielkiego 
przewrotu w social media w ciągu najbliższych 2-3 lat. Mam 
wrażenie, że mamy teraz do czynienia raczej z dynamicznym 
rozwojem branży hardware niż szeroko pojętej software, 
i dopiero wyjście z wczesnej fazy rozwoju tych nowych 
technologii ( jak np. technologia Oculus VR, urządzenia 
wearables czy osławiony i nieco przereklamowany Internet 
of Things) zmieni znacząco naszą perspektywę mediów 
społecznościowych i pozwoli na wyłonienie się nowych 
trendów.

Wideo, instant messaging, real-time marketing – myślę, że 
to są terminy i zjawiska, które w najbliższym czasie będą na 
ustach komentatorów. Wiele wskazuje na to, że najbliższy rok, 
dwa lata w Polsce to będzie czas dalszego umacnianie się 
YouTube’a i platform bazujących na technologiach mobilnych, 
takich jak: Snapchat, Instagram czy Periscope. Stają się 
one coraz bardziej masowe i zasięgowe. Po innowatorach 
i wczesnych naśladowcach do tych środowisk – zgodnie ze 
schematem dyfuzji innowacji – zaczyna wkraczać wczesna 
większość. Serwisy i aplikacje przygotowują się na to, 
otwierając API i rozwijając dostępne formaty reklamowe  
– tak jak właśnie zrobił należący do Facebooka Instagram. 
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GOŚKA JANIAK KONRAD KOBIELA

agencja WildMoose, specjalista  
ds. mediów społecznościowych

Head of Social Media w agencji  
marketingu zintegrowanego  
Mind Progress Group.

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Za jedną z najważniejszych uważam akcję Ice Bucket Challenge. 
W ubiegłym roku użytkownicy Facebooka oszaleli na jej punkcie 
a przez timeline rzadko przewijało się coś innego. Oblewanie się 
kubłem wody z lodem, nominowanie do tego trzech kolejnych 
osób i pomoc chorym na stwardnienie zanikowe boczne. To 
musiało się udać. W samej Polsce dzięki akcji zebrano ponad 
milion złotych, a przecież zasięg był międzynarodowy. Użytkownicy 
Facebooka pokazali, jaką moc ma serwis i jaki potencjał drzemie 
nie tyle w reklamach, co w ludziach, którym przyświeca wspólna 
idea. Zmieniło to całkiem postrzeganie fanów i wpłynęło na 
interakcje z nimi. Marki zmieniły sposób kontaktowania się 
z odbiorcami i postawiły większy nacisk na interakcje oraz 
przyciąganie znajomych swoich fanów na profile. Okazało się też, 
że Facebooku są nie tylko kotki i reklamy.

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Historia mediów społecznościowych jest dłuższa, niż większości 
z nas się wydaje. Do tej pory było wiele sukcesów, ale jeszcze 
więcej porażek. Jaka największa? Ciężko powiedzieć. Ale 
rewolucyjna dla marketingu internetowego była masowa 
migracja użytkowników serwisu nasza-klasa.pl na Facebooka, 
która rozpoczęła się 5 lat temu. Polski serwis miał potencjał 
i użytkowników, ale niestety liczne zmiany i pojawienie się 
Facebooka, doprowadziły do tego, że obecnie serwis nie jest 
nawet wspominany.

Często pojawiaj się też wiele nowych aplikacji, które szybko 
okazują się być totalną klapą. Jedną z nich jest z pewnością „YO!”. 
Aplikacja mobilna o której zrobiło się głośno w czasie drugiego 
#TweetUpPL. Nie wiadomo tylko czy zaczęto go instalować z ironią 
czy prawdziwym zaciekawieniem. Wystarczyło wprowadzić nazwę 
znajomego użytkownika i jednym kliknięciem wysyłać mu „YO!”. 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia (wydarze-
nia/trendy/kampanie etc.) w dotychczasowej historii 
social media?
W całej historii dotychczasowych mediów społecznościowych 
najważniejszym trendem jest zmiana sposobu komunikacji ludzi 
przy użyciu narzędzi internetowych. Z informacji udostępnianych 
jedynie dla znajomych do informacji publicznych dla wszystkich. 
Dostęp do wszelkich informacji stał się dzięki temu dużo szerszy. 
Poszczególne media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, 
LinkedIn czy Instagram, to jedynie narzędzia wykorzystywane w tej 
rewolucji. W przyszłości zmieniać się będą właśnie one, a sam 
sposób komunikacji będzie ciągle ewoluował. Żyjemy w czasach, 
w których prawie każdy ma możliwość stworzenia publikacji, która 
w mniej niż 10 minut może dotrzeć do milionów odbiorców. 

Kolejnym najważniejszym wydarzeniem dla mnie było włączenie 
w tę rewolucję firm, kiedy Facebook przedstawił narzędzie 
dzisiaj zwane fan pagem. To dzięki niemu wracamy do korzeni 
marketingu. Za jego pomocą można dzisiaj budować zasięg 
i wpływ na konsumentów, czy kształtować konkretne rynki, 
a nawet branże. 

Połączenie tych dwóch „zjawisk” stworzyło najważniejszy trend, 
który rozwinął się dzięki mediom społecznościowym, czyli 
demaskatorstwo. Dotyczyło to ukazywania złych praktyk w firmach, 
urzędach, polityce. Najbardziej zmieniło się otoczenie firm 
i tego, jak komunikują się ze swoimi klientami. Dzięki socialowej 
rewolucji marki mogą zdemaskować oszustwa, czy słabe ogniwa 
oferty firmy. Dlatego większość przedstawicieli świata biznesu 
jest w dzisiejszych czasach wręcz „zmuszona” do prowadzenia 
oficjalnej komunikacji. Warto również podkreślić, że tak jak 
łatwo jest oskarżyć oraz oczernić, tak samo łatwo firmy mogą się 
wybielić i wyróżnić wśród innych. Wszystkie kryzysy social media 
miały mniejszy lub większy wpływ na zmianę podejścia do obsługi 

Było to coś w rodzaju internetowej strzałki. Nie było możliwości 
nawiązania rozmowy czy wymiany zdjęć.

Największym sukcesem w Polsce w Social Media była z pewnością 
kampania prezydencka Andrzeja Dudy. Poza tradycyjnymi 
metodami kampanii jego sztab postawił duży nacisk na media 
społecznościowe. Andrzej Duda był wszędzie, na Facebooku, 
na Twitterze, często pojawiał się też na Snapchacie. Sama 
dostawałam od znajomych wiele zdjęć i filmików z debaty 
czy spotkań ówczesnego kandydata z oficjalnymi hashtagami 
kampanii. Po pierwszej turze wyborów na Instagramie pojawiły się 
zdjęcia z kartami do głosowania z krzyżykiem przy jego nazwisku. 
O ile w ten sposób sztab nie dotarł do starszych wyborców, to 
zapewnił Dudzie zwycięstwo wśród młodych i umocnił pozycję 
partii jaką reprezentował.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, jak 
będą wyglądały media społecznościowe i social media 
marketing?
Trendy w social media potrafią zmienić się z dnia na dzień, ciężko 
powiedzieć, czy to co dzisiaj jest na topie nie będzie totalną 
klapą za kilka dni. Jeśli chodzi o punkt widzenia użytkownika, 
z pewnością media społecznościowe idą w stronę relacji z tego, co 
dzieje się tu i teraz. Przykładami są Snapchat i Periscope. Młodzi 
„snapują”, trochę starsi zaczynają świadomie wykorzystywać 
Periscope. Obydwa kanały pokazują co dzieje się tu i teraz, to jest 
przyszłość social media i marketingu internetowego - aktualność 
i świeżość prezentowanych treści.

Jeśli chodzi o punkt widzenia agencji, to zaciekawieni jesteśmy 
reklamami na Instagramie. Jest to kanał komunikacyjny, do którego 
warto przekonywać klientów. Teraz możliwość reklamowania 
poszczególnych postów daje nam szersze pole do popisu i ułatwia 
dotarcie do potencjalnego klienta. W marketing internetowy 
warto inwestować, a teraz jest to znacznie łatwiejsze. Wiemy, gdzie 
ulokować nasze środki i jaki będzie miało to efekt. Umożliwienie 
wykupienia reklam popycha właścicieli mniejszych i większych 
firm w stronę agencji, a co za tym idzie, w stronę profesjonalnej 
i skutecznej obsługi z zakresu marketingu w social media. 
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klienta. Teraz opieka nad problemem klienta przestała być 
kwestią indywidualną. Może się odwiedzieć o niej każdy – prezes, 
inwestor, czy inny klient. Dzięki temu sam proces obsługi klienta 
stał się czasami dużo ważniejszy niż sam produkt, ponieważ to on 
może wyróżnić biznes na tle innych. 

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy 
w dotychczasowej historii mediów społecznościowych?
Największą porażką mediów społecznościowych jest to samo, 
co jest ich największym sukcesem, czyli skuteczna zmiana 
w komunikacji między ludźmi. Rozwój komunikacji w świecie 
online przyniósł początek jej destrukcji w świecie offline. 
Zmiana sposobu przyswajania treści i swoiste uzależnienie 
od informacji mają destruktywny wpływ na komunikację 
miedzy ludźmi w realnym świecie. Potrzeba ciągłego „bycia 
na bieżąco” niejako przykuwa użytkowników do ekranów ich 
telefonów, co zgubnie wpływa na kontakt międzyludzki.

Kolejnym mało pozytywnym aspektem jest fakt, iż różne media 
społecznościowe są wykorzystywane do kontaktu również 
w celach przestępczych oraz terrorystycznych. Organizacje 
terrorystyczne używają ich do werbowania swoich członków, 
organizacji zamachów oraz najbardziej niebezpiecznej funkcji, 
czyli propagandy. Ogrom mediów, w jakim się poruszają, 
pozwala na nieograniczoną dystrybucję treści przed 
zgłoszeniem treści i jej usunięciem przez administratora. 

Wielkim sukcesem mediów społecznościowych jest 
organizacja bezinteresowanej pomocy dla osób 
potrzebujących – tempo, w jakim społeczności potrafią 
się zorganizować, jest fascynujące. Ta „gałąź” Internetu 
pokazuje, że „społecznościówki” mają sens i przywracają wiarę 
w ludzi, jednocześnie przynosząc wiele radości wszystkim 
odbiorcom.  Polska w niczym nie ustępuje tutaj innym 
krajom i również skutecznie potrafi jednoczyć się w imię 
wspólnej sprawy. Dla mnie jest to coś, co po falach ataków 
hejterów, pseudospecjalistów od wszystkiego i innych fanów 
radykalizmu potrafi przynieść wiarę i udowodnić, że choćby 
dla tych kilku inicjatyw warto rozwijać media społecznościowe 
i angażować się w nie.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Snapchat oraz Tinder to dwie „społecznościówki”, które mogą 
nam pomóc w przewidzeniu przyszłości dla social mediów. Mają 
kilka wspólnych mianowników, które mogą łatwo przerodzić 
się w trendy. Cechy te to między innymi intymność, czyli 
jasne i klarowne ustawienia prywatności dla naszych treści, 
tożsame i niezmienne dla wszystkich.  Kolejną cechą jest 
brak tzw. „ilości interakcji”. W tych mediach nie istnieją 
polubienia, łapki w górę, czy inna forma interakcji z treściami, 
pozostawiająca po sobie trwały ślad oraz „liczbę” tego, ile 
osób z treścią weszło w interakcję. Młode osoby definiowały 
to jako problem w przypadku innych społecznościówek, 
takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. W tych mediach 
łatwo można było porównać różne treści i widoczny odzew 
na nie ze strony społecznościowej, co naturalnie wywoływało 
rywalizację. Na Snapchacie w przypadku MyStory tylko my 
widzimy, ile osób wyświetliło naszą treść i czy obejrzały 
ją osoby, na których nam najbardziej zależało. To zupełne 
odwrócenie dotychczasowej logiki, które bardzo spodobało 
się młodym ludziom, coraz częściej wracających do 
hermetycznych grup znajomych i ich wyłączności na nasze 
treści w internecie. 

Kolejną - chyba najważniejszą - cechą jest brak archiwizacji 
treści, dzięki temu przygotowany przez nas filmik czy 
zdjęcie nie musi być idealne oraz dopracowane w każdym 
detalu. Mamy świadomość, że otworzy je osoba, do której je 
wysyłamy, a w przypadku snapchatowego MyStory wiemy, że 
materiał będzie w internecie tylko 24h, a każda próba jego 
archiwizacji poskutkuje natychmiastowym powiadomieniem 
autora treści. 

Marketing musi przystosować się również do mediów 
takich jak snapchat, przez co marki muszą myśleć chwilą 
i tworzeniem treści dopasowanych do społeczności. Z markami 
jest jak z ludźmi: jeżeli ich życie będzie nudne, nie będą miały co 
pokazać. 

KUBA KALICIŃSKI

CEO Fog Content Agency

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
(wydarzenia/trendy/kampanie etc.) w dotychczasowej 
historii social media?
Jedna z najważniejszych kampanii – Like a Girl Leo Burnett 
Toronto, London i Chicago. Dlatego, że pokazuje jak marka może 
wykorzystać swoją siłę - nie tylko po to, by zwiększać swoje 
przychody, ale także zmienić coś w otaczającym nas świecie 
na lepsze. Takie podejście nie tylko stawia markę na wyższym 
poziomie postrzegania otaczającego ją świata. Dla zespołu 
agencyjnego, który z nią pracuje poczucie zrobienia czegoś, nie 
tylko dla zwiększenia zysków korporacji, ale dla także z pobudek 
humanistycznych często jest nagrodą samą w sobie.

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy  
w dotychczasowej historii mediów społecznościowych?
W Polsce zarówno porażką i sukcesem było słynne zdjęcie 
z krową w warszawskim klubie. Delite, porażką wizerunkową klubu 
i wygraną internautów którzy siłą społecznego nacisku odmienili 
los zwierzęcia i zmobilizowali klub do zorganizowania imprez 
charytatywnych na rzecz zwierząt. To ważne bo z mojego punktu 
widzenia komunikacja społecznościowa musi mieć formę dialogu, 
a ta sytuacja doskonale wpisuje się w to hasło.
 
Wielką porażką na skalę światową jest nieudane wprowadzenie 
do codziennej komunikacji postaci Ronalda McDonalda przez 
wszystkim znaną sieć. Biedny Ronald zamiast personifikacji 
marki, stał się ucieleśnieniem wszystkich szkód jakie korporacja 
wyrządziła różnym grupom na całym świecie, w tym jednym 
z głównych powodów zbyt niskiej płacy minimalnej w barach sieci 
w USA. I w związku z tym dostał soildne social mediowe lanie.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
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Video komunikacja! Nie w stylu video rozmów, ale w stylu video 
smsów, czyli po prostu snapów, które młode grupy wiekowe 
wysyłają sobie na potęgę. W tym momencie nie ma prostszej 
i szybszej alternatywy niż wysłanie krótkiej video wiadomości 
do odczytania dla kogoś. Do tego trendu dołącza pionowy obraz 
video, który przez powszechność komórek staje się formatem 
pierwszego wyboru dla młodych. Myślę, że przyszłość oddzieli 
starych od młodych właśnie sposobem patrzenia na ekran 
poziom vs. pion. 

KUBA NAGÓRSKI

CEO w agencja kreatywna kręci się!,  
business partner w Revolve Software 
House

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
1. Edge rank - Facebook wprowadza algorytm porządkujący 
nasz newsfeed jako pierwszy kanał społecznościowy. Dla 
mnie obrazuje to dynamikę jego rozwoju, z której wynika 
konieczność filtrowania nawet tych treści, które chcemy 
oglądać. Niewykluczone, że będzie to również droga, którą 
zaczną podążać kolejne media społecznościowe.

2. Powolna monopolizacja rynku SM - zakupy dokonywane 
przez największych graczy na rynku. Facebook i Instagram, 
Whatsapp (i wiele innych), Yahoo  i zakup Tumblera, LinkedIn 
i Slideshare itd... Przy tym trendzie prędzej czy później na 
rynku zostanie 4-5 graczy.

3. Rewolucja na Bliskim Wschodzie - rola jaką Facebook 
i Twitter odegrały podczas obalania dyktatur na Bliskim 
Wschodzie w 2011 była niebagatelna. Media społecznosciowe 
uważane są za kluczowy element, który pomógł w walce 
z dyktatorami w Tunezji, Syrii, Egipcie i Libii.

4. Facebook i Twitter na giełdzie – pokazanie siły tych mediów nie 
tylko w komunikacji i marketingu, ale również na rynku finansowym. 

5. Wybory prezydenckie w USA - Barack Obama jako 
pierwszy świadomie wykorzystał na tak dużą skalę media 
spoełcznościowe i crowdfunding i w zasadzie dzięki nim zajął 
jedno z najpotężniejszych stanowisk na świecie jako pierwszy 
czarnoskóry prezydent.

Sukcesy i porażki 2010-2015
1. Porażka z perspektywy Polski - uśmiercenie Grono.net - 
kultowego portalu na naszym krajowym rynku.

2. Sukces FB jeżeli chodzi o targetowanie reklamy - 
niesamowite możliwości i parametry targetowania sprawiły, że 
jest to narzędzie, które przewyższa wielokrotnie inne kanały 
reklamowe.

3. Porażka - Google, które postawiło na budowanie G+ mimo 
wcześniejszych porażek z  Wave i Buzz. Subiektywnie mówiąc - 
GOOGLE nie potrafi robić społecznościówek i powinno zostać 
przy rozwiązania przeglądarkowych i poczcie z cały pakietem 
aplikacji. 

4. Sukces - niesamowity wzrost wartości Instagrama - 
zakupiony przez FB za miliard $ w tej chwili jest wyceniany na 
ponad 35 miliardów. Najdynamiczniej rozwijające się medium 
społecznościowe w historii.

5. Snapchat - niewątpliwy sukces twórców, którzy najszybciej 
zareagowali na niechęć użytkowników do graczy gromadzących 
masę danych osobowych i stworzyli alternatywę, którą 
pokochali młodzi ludzie na całym świecie.

TRENDY 2010-2015
1. Story telling i trans media storytelling - media 
społecznościowe przyczyniły się do niesamowitego 
rozwoju marketingu opartego o opowiadanie historii. Dały 
możliwość codziennego kontaktu z odbiorcą, co sprawiło, że 
historię można sprzedać na wiele sposobów i wspierać jej 
rozwój interakcjami i komunikacją. Kolejnym krokiem jest 
wykorzystanie SM w kampaniach transmediowych, w których 

poszczególne kanały pozwalają odsłaniać zupełnie nowe 
fragmenty opowieści.

Mobile -  szybki rozwój rynku mobile doprowadził do tego, 
że media społecznościowe stają się coraz bardziej mobilowe 
a coraz mniej desktopowe. Przyczyniło się to również do 
powstawania typowo mobilnych aplikacji społecznościowych - 
Instagram, Snapchat, Periscope itd.

Content marketing - marketing treści wskoczył na dużo wyższy 
poziom. Niegdyś będące czymś unikatowym, blogi stały się 
z jednej strony bardzo opiniotwórczymi masowymi mediami 
i źródłem dochodu dla wielu autorów, z drugiej natomiast 
zostały nieodłącznym elementem działań marketingowych 
coraz większej ilości firm (blogi firmowe/eksperckie).

Video content - od momentu przejęcia przez Google, Youtube 
sukcesywnie się rozwija, a ostatnie dwa lata to czas święcenia 
triumfów przez Youtuberów z całego świata. 

Personal Branding - media społecznościowe dały ludziom 
dostęp do tego, co kiedyś było zarezerwowane dla sławnych 
i bogatych - celebrytów, polityków itd. Próg wejścia do 
internetu jest dużo niższy niż do mediów tradycyjnych, a co 
za tym idzie, każdy przy wykorzystaniu odpowiednich kanałów 
może na zdecydowanie większą skalę i bardziej świadomie 
kreować swój wizerunek. 
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KUBA SAGAN MAŁGORZATA ADAMCZYK 

Associate Creative Director z agencji 
180heartbeats + JUNG v. MATT

Senior Strategy Planner
180heartbeats + JUNG v. MATT

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
„Facebook pomaga kontaktować się z innymi osobami oraz 
udostępniać im różne informacje i materiały”. I to było 
właśnie największym wydarzeniem w historii social mediów 
- a dokładniej, że zredefiniowały sposób, w jaki dziś się 
komunikujemy. Wysyłamy mniej sms-ów, niż wiadomości 
na messengerze. Częściej oglądamy Youtube, niż telewizję. 
Bardziej pasjonuje nas podglądanie stories znajomych 
na snapie, niż historii celebrytów na Pudelku. I jak każda 
rewolucja, ta też ponoć ma swoje złe strony. Rodzi się nam 
przecież całe pokolenie spuszczonych głów, gapiących się 
godzinami w smartfony. Z drugiej strony jednak: za małolata 
blokowałem domowy telefon stacjonarny godzinami, by 
pogadać z Janiną, potem Kasią, a na koniec z Izą. Więc 
w sumie to wszystko na jedno wychodzi.
 
Jakie były największe porażki i sukcesy?
Osobiście uważam, że największą porażką było wpuszczenie 
do social mediów niektórych marek. U podstaw powstania 
każdego social medium była wymiana doświadczeń, 
momentów z życia, poglądów między ludźmi, którymi znasz. 
Marki wchodząc tam powinny się zatem dostosować i również 
starać się być jak ten „kumpel”, z którym można pogadać. 
Niestety zdecydowana większość marketerów do dziś nie 
ma bladego pojęcia do czego tak naprawdę służą social 
media i tylko je zaśmieca. Ludzi angażują ciekawe, prawdziwe 
historie. Bardziej content, niż przekaz reklamowy. Ciekawa 
treść, a nie tricky reklama. 

I nie jest to jakiś nowy trend (wbrew temu, co pewnie 
przeczytacie tu w kilku artykułach). Mówił już o tym Bill 
Bernbach: „Execusion becomes content in a work of 

genius”. Social media mogły więc zrewolucjonizować to 
JAK się komunikujemy, ale nie zmieniły tego, CO jest w tych 
komunikatach. Zmieniło się tylko medium. Warto o tym 
pamiętać.
 
Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Wódka Baczewski opowiedziała fantastyczną historię 
za pomocą jednego filmu. Kawa Prima w swojej historii 
potrzebowała ich więcej, dokładając do tego kilka zdjęć, 
artukułów, treści. Under Armor po ogłoszeniu, że w ich 
najnowszej reklamie odzieży sportowej wystąpi znana 
modelka, przelała cały hejt z tweetów na stronę z filmem. 
Gdy na ścianie widzieliśmy wpis „She’s weak!” bohaterka 
w tym momencie waliła mocnego sierpowego prosto 
w worek. Dlaczego piszę o tym co było? Bo to pokazuje 
co będzie. Nieważna jest technologia, czy wykorzystane 
narzędzia. One tylko pomagają nam przekazać historię 
w lepszy sposób. Dlatego social media marketing powinien 
być o budowaniu ciekawych, angażujących historii. Jak mawia 
Dan Wieden: „Just move me, dude”. 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia w dotych-
czasowej historii social media?
Najważniejszy proces związany z Social Mediami wydarzył się 
nie w nich samych, ale u ich użytkowników. Moja matka dziś, gdy 
robię jej zdjęcie, krzyczy od razu, żeby w żadnym wypadku nie 
wrzucać go na Facebooka. Pięć lat temu sama wrzucała na Naszą-
Klasę rodzinne zdjęcia z grilla w altanie. Dopiero teraz zaczęliśmy 
mieć świadomość, jak bardzo Social Media nie są przestrzenią 
prywatną, a publiczną. 

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Za największy sukces social mediów uważam to, że każdy kto ma 
dobry pomysł, w kilka dni może ten pomysł wypromować. Dzięki 
social mediom stałam się odbiorczynią genialnej, real-time 
satyry, która tradycyjnych mediach nie miała szans zaistnieć.

Porażka mediów społecznościowych to tak naprawdę porażka 
społeczności, którą spowodowały media. Przez social media fajne 
rzeczy straciły swoją wartość. Życzenia urodzinowe od dwustu 
bezmyślnych botów, których na FB nazywamy przyjaciółmi, na 
zawsze odebrały znaczenie i życzeniom, 
i przyjaciołom. 

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, jak 
będą wyglądały media społecznościowe i social media 
marketing?

Ja mam w sobie dużo pokory i wstydzę się udawać, że wiem, co 
będzie w przyszłości. Pamiętam, jak kiedyś wszyscy mówili, że 
telefony z WAPem to przyszłość. Kupiłam więc telefon z WAPem, 
zamówiłam horoskop, zapłaciłam dużo pieniędzy i w dodatku 
horoskop się nie sprawdził. Przewidywanie przyszłości uważam za 
grzech naszej próżnej branży. 

Niestety zdecydowana większość 
marketerów do dziś nie ma bladego 
pojęcia do czego tak naprawdę służą 
social media i tylko je zaśmiecają. 
Ludzi angażują ciekawe, prawdziwe 
historie. Bardziej content, niż przekaz 
reklamowy. Ciekawa treść, a nie tricky 
reklama. 
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Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015 
Powstanie wielu ciekawych, aktualnie popularnych serwisów 
społecznościowych, jak Snapchat, Instagram czy Google+. To już 
nie tylko Facebook! Powstają serwisy społecznościowe, które 
zaspokajają nasze inne potrzeby, szczególnie anonimowość 
i krótkotrwałość.

Rozwój Facebooka, Twittera jako platformy komunikacyjnej na 
linii marka-osoba/klient. Wejście serwisów na giełdę.

Te dwa duże serwisy społecznościowe przez wielu klientów 
uważane są za biuro obsługi klienta. To często tam publikowane 
są posty, w których osoby narzekają lub zadają ważne dla nich 
pytania. Marki to widzą i bardzo dobrze obsługują te kanały - 
np. telekomy w 3-4 min od opublikowania treści na Facebooku 
odpiszą na nasz post.

Wzrosła ilość smartfonów, spadła cena opłat za internet mobilny, 
więc ludzie coraz częściej korzystają ze społecznościówek 
za pomocą smartfonów. Widać to bardzo dobrze w podróży, 
gdy w autobusach, pociągach, samolotach często na ekranie 
smartfona siedzącego obok pasażera widać popularny serwis 
społecznościowy.

Rozwój video. Firmy coraz częściej zamiast dodawać wpis 
z tekstem czy zdjęciem, dodają video. Ten rodzaj treści jest 
najłatwiej skonsumować, oglądamy kilkanaście sekund video 
i wszystko wiemy. 

Facebook od kilku miesięcy preferuje treści video, Twitter 
stworzył serwis do 6 sekund video - Vine, Instagram pozwala na 
nagrywanie 15 sekund video. Coraz popularniejsze są serwisy 
typu Periscope, które umożliwiają relację video na żywo.

Rozwój blogów i youtuberów - influencerzy są coraz częściej 
wykorzystywani jako osoby, które szczegółowo opiszą, 
użyją produktu czy usługi. Dzięki temu, że mają dużą grupę 
obserwujących ich osób, mogą wpłynąć na nasze decyzje 
zakupowe.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Sukcesy:
Popularność mikroblogów, szczególnie wśród osób interesujących 
się polityką i muzyką. Widać to było mocno podczas debat 
prezydenckich, gdy hashtag #debata przebił się do globalnych 
trendów. Dodatkowo codziennie wśród trendów mamy minimum 
jeden związany z Justinem Bieberem czy One Direction.

Rozwój LinkedIn, coraz więcej osób z PL ma tam konta, coraz 
więcej płaci za usługi dodatkowe, coraz więcej firm jest tam 
obecnych i kontaktuje się ze swoimi kontrahentami czy 
poszukuje osób do pracy.

Ciągła popularność i wzrosty na wszystkich polach 
odnotowywane przez Facebooka. Facebook dobrze przystosowuje 
się do zmian i nadal pozostaje pierwszą platformą do 
angażowania internautów.

Porażki:
Google+ mimo, że w pierwszych dniach od powstania konto 
założyło tam ok 10 mln osób, serwis ma aktualnie ok 500 mln 
użytkowników, to z ostatnich informacji wynika, że tylko ok 110 
mln jest aktywnych. Google+ będzie ewoluowało i już mamy 
pierwszą część ewolucji - powstały Google Photos. Za jakiś czas 
uruchomiony zostanie pewnie serwis Google Stream.

Słabsza kondycja Twittera na giełdzie, rezygnacja CEO. Coraz 
mocniej akcjonariusze Twittera oczekują tego, że serwis będzie 
jeszcze szybciej ściągał do siebie nowych użytkowników i generował 
pieniądze. Zobaczymy, czy nowy CEO zrobi coś, co to ułatwi.

Serwisy geolokalizacje mają małe znaczenie. Spadek znaczenia 
szczególnie Foursquare, który dodatkowo podzielił się jeszcze na 
serwis Swarm.

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Ciągły rozwój mobile. Coraz więcej czasu spędzamy, 
wykorzystując smartfony, nawet Google wprowadziło 
uaktualnienie do swojego algorytmu i lepiej pozycjonuje strony, 
które mają wersję mobilną.

Coraz większe znaczenie ma obsługa klienta przez kanały social 
media. Ludziom nie chce się dzwonić na infolinie, wolą napisać 
na Facebooku czy Twitterze i oczekują rozwiązania sprawy. 
Szybko.

Fitspiration - dbanie o zdrowie i udostępnianie tego na 
serwisach społecznościowych. Pokazywanie np. na Endomondo 
tego, co się osiągnęło.

Crowdfounding - wykorzystywanie pieniędzy społeczności na to, 
aby wprowadzić do produkcji ciekawy, interesujący nas produkt. 

Content marketing - tworzenie treści mających na celu 
zaangażowanie internautów, promocje produktów i usług oraz 
ich sprzedaż.

Coraz większe znaczenie treści video - Facebook preferuje ten 
rodzaj treści i daje mu najlepszy zasięg organiczny, powstają 
serwisy typu Vine, Periscope, które są na video mocno 
nastawione.

Social analytics - mamy bardzo dużo danych, coraz częściej 
firmy szczegółowo je analizują, dzięki czemu mogą publikować 
ciekawe dla grupy docelowej treści, angażować ją, odzywać się 
w dyskusjach, w których mogą wypromować swój produkt.

Blogerzy, youtuberzy i wykorzystanie ich w promocji marek, 
produktów - rozwój tego rodzaju usług widać np. po tym, że 
w agencjach powstają specjalne stanowiska dedykowane 
tworzeniu relacji z blogerami, a także agencje jak lifetube czy 
mediakraft ułatwiające kontakt z popularnymi twórcami treści 
video. 
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Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
2010 r. - powstaje Instagram
2011 r. - powstaje Snapchat
2012 r. - pierwszy raz w historii film w serwisie YouTube osiąga 
miliard wyświetleń, jest nim teledysk artysty PSY Gangnam Style.
2013 r. - Facebook wprowadza reklamy video. Powstaje Vine - 
aplikacja do zamieszczania krótkich filmików.

2015 r. - powstaje aplikacja Periscope umożliwiająca transmisję 
live-streaming video. Pinterest wprowadza reklamy video. Twitter 
wprowadza video i reklamy video.

Zainteresowanie video i trend na tę formę promocji przez 
ostatnie 5 lat wzrastały wraz z rozwojem technologii, która 
umożliwiła, przy niskich kwotach, tworzenie ciekawego contentu, 
ale także dzięki rozwojowi platform społecznych umożliwiających 
publikację takich treści. Oto kamienie milowe na drodze do 
upowszechnienia przekazu video.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Jeśli chodzi o sukces w social media, to statystyki lajków, szerów i 
wspomnień we wpisach przemawiają jednoznacznie za niezwykle 
udaną kampanią społeczną „Dumb Ways to Die”. Seria ukazująca 
w zabawny sposób, przy pomocy prostych animacji potencjalne 
możliwości, w jakich można w głupi sposób zginąć. Po prostu hit 
internetu!

Jedną z najdotkliwszych porażek zaliczyły marki, które, obsadzając 
w rolę swoich ambasadorów znanych i lubianych, nie do końca 
przemyślały strategię działania lub trafiły w zły czas. Taki los 
spotkał producenta Popchips, który obsadził Ashtona Kutchera 
w roli między innymi hindusa - przepraszając później za treści, 
które mogły zostać uznane za rasistowskie, czy markę Sibirskaya 

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Najważniejsze wydarzenie w historii social media to na 
pewno… założenie Facebooka! To brzmi jak banał, ale bez 
FB media społecznościowe nie byłyby takie, jakie widzimy 
obecnie. Ten serwis od lat wyznacza standardy jeśli chodzi 
o rozwój - zarówno jako sieci użytkowników, jak i możliwości 
reklamowe. I choć od lat co roku ogłasza się koniec 
Facebooka, a początek dominacji Twittera/Instagrama/
Snapchata/dowolnej platformy, ta dominacja jeszcze „trochę” 
potrwa.

Jeśli zaś chodzi o wzorce kampanii, tradycyjnie warto 
przyglądać się temu, co dzieje się wokół amerykańskiego 
Super Bowl. Kreatywność marek w związku z tym 
wydarzeniem zdążyła już przenieść się także do mediów 
społecznościowych.

Korona, która zaangażowała do roli Davida Duchovny’ego, który 
zastanawiał się, co by było gdyby został Rosjaninem - szkoda, że 
działo się to w momencie inwazji Mocarstwa na Ukrainę.

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Jednym z najważniejszych trendów w ostatnich latach jest wzrost 
wykorzystania treści video w kampaniach social media. Za 
wszelkimi spektakularnymi sukcesami kampanii internetowej stał 
przekaz video, wystarczy wymienić tutaj choćby: Old Spice - The 
Man Your Man Could Smell Like, Volvo Trucks - The Epic Split, 
Dumb Ways to Die czy Dove - Real Beauty Sketches.  Za chwilę 
bez video produkt będzie miał bardzo ograniczoną możliwość 
zaistnienia w świadomości potencjalnego klienta. 

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Niewątpliwym sukcesem mediów społecznościowych jest na 
pewno skrócenie dystansu między marką a użytkownikiem, 
co paradoksalnie jest widoczne tym bardziej, z im większą 
firmą mamy do czynienia. Doszliśmy do miejsca, w którym 
w zasadzie niemożliwe jest istnienie marki w oderwaniu 
od mediów społecznościowych, a są przecież takie, których 
działanie jest nierozerwalnie związane z SM.

Jeśli zaś chodzi o porażki - bardzo często bywa tak, że 
najsłabszym elementem społecznościowego medium są... 
same społeczności. Od jakiegoś czasu social media stały 
się bowiem, niestety, tubą służącą wylewaniu frustracji, 
internetowemu trollingowi i innym tego typu zjawiskom. 
Doszło do tego, że największe gwiazdy YouTube, na czele 
z zarabiającym miliony Szwedem PewDiePie, w ogóle 
wyłączyły możliwość komentowania swoich materiałów.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Z uwagą, ale i pewnym dystansem, obserwuję rozwój 
„młodych” platform SM, takich jak Snapchat. Jestem ciekaw, 
czy i jak rozwinie się ich rola w social media marketingu 
w najbliższym czasie. Z ciekawych, ale bliższych perspektyw, 
cieszę się na perspektywę łatwiejszego zakupu i prowadzenia 
kampanii na Twitterze oraz wprowadzenia możliwości 
kupowania reklam na Instagramie. To ostatnie może wpłynąć 
na sposób prowadzenia działań w niektórych, konkretnych 
grupach docelowych, skupionych wokół tego portalu. 
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Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Moja szczególną uwagę zwróciła dość dawno temu akcja 
społeczna „Iran loves Israel” z 2012 roku, która zupełnie 
spontanicznie eksplodowała miłością i między dwoma 
w opiniach polityków skrajnie nieprzyjaznymi krajami. 
Zapoczątkował ją izraelski grafik Ronny Edry, który wzburzony 
zasłyszaną w sklepie rozmową 2 rodaków spierających się 
o to, jak dużo bomb Izrael zrzuci na Iran, zamieścił na swoim 
facebookowym profilu plakat z wizerunkiem swoim i swojej córki 
i napisem „Irańczycy, kocham Was”. Plakat dość szybko zdobył 
lokalną popularność, a Ronny naśladowców po obu stronach 
granicy. Przemówili ludzie i pokazali, że media społecznościowe 
są społecznościowe nie tylko z nazwy.

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Gigantyczny zasięg platform takich jak Facebook to naturalnie 
ich olbrzymi sukces. Sukces, który stanowi o sile i potencjale 
komercyjnym, jednocześnie bywa zmorą i działa blokująco 
na niezależne inicjatywy takie, jak ta opisana wyżej. Mam na 
myśli powolne zanikanie ruchu organicznego na FB. Słychać 
jednocześnie głosy, że to co nieuniknione dla jednych, nie 
dotknie na razie innych. I tak na ten moment Instagram, Twitter 
czy Snapchat idą inną drogą.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Droga jest kręta i wymaga dopracowanych konceptów, ale wyda 
się być dla niektórych marek idealną i szalenie ciekawą. Wiele 
więc wskazuje na to, że media społecznościowe podzielą się 
naturalnie i wykrystalizują, a w zasadzie już to zrobiły. Karty 

Social Media 2010-2015 to tak szeroki temat, że skoncentruję 
się na obszarze, który był mi najbliższy w tych latach czyli 
YouTube i video.

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
Wzrost znaczenia YouTube - lata 2010-2015 to z całą pewnością 
eksplozja video online i osiągnięcie przez YouTube statusu 
medium kreującego gwiazdy o skali rozpoznawalności znanej 
do tej pory tylko z TV. Jednocześnie zmiana wizerunku YouTube 
ze strony z filmikami niskiej jakości do pełnoprawnego, 
liczącego się medium dla reklamodawców.

Cross-mediowe kampanie video - pojawienie się pierwszych 
cross-mediowych kampanii reklamowych, które uzupełniają 
zasięg telewizji za pomocą video w internecie. Przesuwanie się 
budżetów reklamowych video z telewizji do internetu.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Facebook video - jednym z największych sukcesów tego okresu 
było udane wprowadzenie formatu video na Facebooku. Portal 
społecznościowy nie był kojarzony wcześniej z treściami video, 
natomiast teraz notuje ponad 4 miliardy odtworzeń video 
dziennie.

Google Plus - z jednej strony zdobył rzesze fanów w niektórych 
niszach, z drugiej nie osiągnął jednak skali sukcesu, na której 
zależało Google’owi. Google Plus funkcjonuje sobie nieźle 

rozdaje i wytycza nowe ścieżki zasięg i filozofia jego monetyzacji. 
Jak będzie, wie chyba tylko wróżka Estera. To obszar szalenie 
trudny do długoterminowych prognoz, więc mocne wybieganie 
w przyszłość może być nadużyciem. 

jako społecznościowy element serwisów Google. Nie stał się 
stroną startową dla masowego użytkownika, tak jak zrobił to 
Facebook.

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
1. Krótkie formy video na mobile - Instagram video, Vine. 
Przeładowany treściami konsument mobilny coraz chętniej 
sięga i dzieli się krótkimi formami tworzonymi bezpośrednio 
z telefonu. Oczywiście nie można tutaj pominąć Snapchata, 
który dla młodszych użytkowników staje się podstawowym 
medium komunikacji przez mobile.

2. Livestreaming mobilny - aplikacje jak Meerkat i Periscope to 
cały czas nowe zjawiska. Jednak szybki wzrost ich popularności 
każe przyglądać się temu zjawisku. Bardzo ciekawą, nową 
formą wykorzystania tego medium są sesje pytań i odpowiedzi, 
które użytkownicy przeprowadzają z widzami na żywo.

3. Panoramiczne Video 360 stopni - to jeszcze początki, 
ale zarówno YouTube jak i Facebook inwestują w tę formę 
video, która daje użytkownikowi możliwość „rozglądania” 
się po scenie video niczym po Google StreetView. Docelowo 
będzie możliwe oglądanie takich panoramicznych klipów 
video w goglach do wirtualnej rzeczywistości bezpośrednio 
z YouTube czy Facebooka. Można powiedzieć, że jesteśmy na 
etapie eksperymentów, ale branże takie, jak nieruchomości czy 
turystyka powinny interesować się tym formatem już dziś. 

Jednym z największych sukcesów  
tego okresu było udane wprowadzenie 
video na Facebooku, który nie był 
kojarzony wcześniej z tym formatem, 
natomiast teraz notuje ponad  
4 miliardy odtworzeń video dziennie.
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MAŁGORZATA MROZEK

Social Account Manager Cheil Poland

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
W historii social media miało miejsce kilka punktów 
zwrotnych, które ukształtowały je takimi, jakie są teraz 
i otworzyły nowe, nieznane możliwości rozwoju. 

Pierwszy taki punkt miał miejsce w 2007 roku, kiedy Facebook 
oficjalnie otworzył się na marki i umożliwił im tworzenie 
fanpage’y. Mniejsze firmy wciąż jeszcze obawiały się zakładać 
swoje strony biznesowe, jednak duzi gracze pokazali 
im potencjał drzemiący w mediach społecznościowych. 
W rezultacie dziś, 8 lat później, większość firm uznaje 
posiadanie swojego fanpage za biznesowy must-have. 

Kolejnym ważnym elementem historii mediów 
społecznościowych były aplikacje facebookowe. Dziś słusznie 
uznawane za artefakt, którego nikt nie używa, jeszcze kilka 
lat temu były głównym elementem strategii marek w social 
media. To wtedy też pojawiło się pojęcie „Konkursowicza”, 
spędzające sen z powiek każdemu moderatorowi i strategowi. 
Ten pierwszy musiał sprawdzać, czy dany użytkownik nie 
wykorzystuje setek fałszywych kont do wygrywania wieszaków, 
drugi zaś nieustająco zastanawiał się, jak skonstruować 
konkurs, by uniemożliwić Konkursowiczom oszukiwanie 
i nie narażać moderatora na dziesiątki skarg od innych 
użytkowników. 

Wraz z powolnym upadkiem aplikacji i coraz częstszym 
poszukiwaniem przez firmy alternatywnych, najczęściej 
niezgodnych z regulaminem, form angażowania swoich fanów, 
Facebook postanowił ustalić jasne reguły organizowania 
konkursów na tablicach marek. Wykorzystywanie profili 
uczestników oraz natywnych mechanizmów portalu 

wciąż narusza jego politykę. Jednak umożliwienie firmom 
rozdawania nagród z poziomu wpisu w dużej mierze 
rozwiązało problem tych, którzy wciąż chcieli w ten sposób 
angażować użytkowników. Kluczowym problemem pozostaje 
kwestia, jak wyróżnić się spośród tysięcy innych, podobnych 
konkursów, często organizowanych przez firmy dysponujące 
bardzo dużymi budżetami. 

Nie pomaga w tym na pewno ograniczenie zasięgów 
organicznych postów, czyli kolejne ważne wydarzenie 
w historii social media. Firmy, które do tej pory skupiały się 
na wymyślaniu chwytliwych copy i organizowaniu od czasu do 
czasu konkursu, stanęły przed zupełnie nowym wyzwaniem. 
Konieczne okazało się znaczne zwiększenie swoich budżetów 
social mediowych i przeznaczanie coraz większych kwot 
na działania reklamowe. Był to naturalny krok ze strony 
Facebooka, intensywnie eksploatowanego przez marki – ich 
działania biznesowe stanowiły to ok. 70% działań wszystkich 
użytkowników, mimo to sama platforma często nic z tego nie 
miała. 

Podczas, gdy Facebook zastanawiał się, jak rozwinąć swój 
biznes, pod nosem rosła mu poważna konkurencja - 
Instagram, który zrewolucjonizował podejście użytkowników 
do mediów społecznościowych. Okazało się, że komunikowanie 
się za pomocą zdjęć, często nawet nieopatrzonych żadnym 
komentarzem, mówi tyle samo, a nawet więcej niż treści 
publikowane na Facebooku. Z tą różnicą, że pokazując to, 
co chcemy przekazać, pozwalamy naszym znajomym lepiej 
poczuć nasze doświadczenia. Tym samym stwierdzenie „pics or 
it didn’t happen” nabrało zupełnie nowej mocy. 

Wprowadzenie tego, jakże prostego i szybkiego mechanizmu 
komunikacji, dodatkowo w atrakcyjnej oprawie, musiało 
zakończyć się sukcesem. Instagram, mimo że początkowo 
dostępny jedynie dla użytkowników iPhone’ów, w ciągu 
niespełna półtora roku, w kwietniu 2012, zyskał ponad 100 
milionów aktywnych użytkowników. W tym samym miesiącu 
serwis został kupiony przez Facebooka za miliard dolarów. 

Jednocześnie zapoczątkowany został proces zmian, takich jak 
udostępnianie krótkich filmów czy, ostatnio, umożliwienie 
dodawania zdjęć również w formacie 4:3, wykorzystywanym 
przez większość użytkowników aparatów fotograficznych. 
Serwisem coraz bardziej interesują się marki, które już od 
dawna starały się wykorzystać jego potencjał. Facebook nie 
pozostał obojętny na te działania i w najbliższym czasie 
czeka nas jeszcze jedna ważna nowość - wprowadzenie na 
szeroką skalę reklam na Instagramie. Pierwsze efekty tego 
ruchu możemy obserwować już teraz, ponieważ wąska grupa 
największych firm otrzymała dostęp do tych narzędzi. Czy 
Instagram stanie się drugim największym portalem, w którym 
promować się będą marki? Myślę, że tak.

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Tak bogata historia social media nie mogła obyć się bez 
wielkich sukcesów i równie spektakularnych porażek. Co 
zaliczę do tej pierwszej grupy? Na pewno powstanie i ewolucję 
Facebooka, ale też Instagrama, który z niewielkiego projektu stał 
się potężnym graczem, obok którego żadna szanująca się marka 
nie może przejść obojętnie. I pomyśleć, że w momencie akwizycji 
portalu przez Facebooka, pracowało tam jedynie 13 osób. 

Największą wpadkę zaliczył natomiast Google ze swoim 
portalem Google+. Bardzo mu kibicowałam, jednak 
dotychczasowe doświadczenia marki z serwisami 
społecznościowymi kazały sądzić, że i tym razem firma może 
nie odnieść większego sukcesu. Google miał już wcześniej trzy 
duże podejścia do tego tematu (Google Buzz, Google Wave, 
Orkut), jednak to w Google+ pokładano największe nadzieje. 
Niestety, szybko okazało się, że firmy zakładały tam konta 
głównie po to, by lepiej pozycjonować się w wyszukiwarce. 
Serwisowi nigdy nie udało się zgromadzić szerokiej grupy 
użytkowników prywatnych. Jednak gigant z Mountain View 
jeszcze się nie poddaje, co skutkuje ostatnią ewolucją serwisu. 
W marcu br. ogłoszono zmiany, zgodnie z którymi Google+ 
został podzielony na dwie dywizje - Google Photos i Google 
Streams. Osobiście podchodzę do tych nowości sceptycznie, 
a moja uwaga zwraca się bardziej ku YouTube i tego, w którym 
kierunku podąży ten serwis. 
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Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?

Wszystkie zmiany, jakie zachodzą w mediach 
społecznościowych kształtują nowe trendy. Najsilniejszym 
z nich zdaje się trwające od dłuższego czasu kierowanie się 
ku coraz większej prostocie, jakiej wymagają użytkownicy. 
Pierwszym krokiem była ucieczka od facebookowych aplikacji, 
z których korzystanie zaczęło być postrzegane jako zbyt 
skomplikowane i czasochłonne. W kolejnym etapie fani 
zaczęli oczekiwać, że cała relacja z marką zamknie się na jej 
stronie w serwisie społecznościowym, w efekcie czego wiele 
firm zdecydowało się na przeniesienie do social media także 
obsługi klienta. Obecnie obserwujemy też zmianę sposobu, 
w jaki użytkownicy komunikują się ze swoimi znajomymi.

Przejęcie Instagrama przez Facebooka stanowiło naturalny 
krok nie tylko dlatego, że był to jeden z największych rywali 
serwisu. Użytkownicy aplikacji coraz częściej przenosili sposób, 
w jaki się tam komunikują również na inne profile, w tym na 
swoje facebookowe tablice. 

Dlatego marki powinny zwrócić uwagę nie tylko na swój 
fanpage, ale także na nowe możliwości, jakie daje Instagram 
oraz rosnącą popularność SnapChata i Periscope, zakupionego 
w marcu br. przez Twitter. Powinny też częściej komunikować 
się obrazem, gdyż tak właśnie komunikują się ich odbiorcy. 
W końcu jedno zdjęcie potrafi powiedzieć więcej niż  
tysiąc słów. 

MANIA KOSTRZEWSKA

Head of Social Media
The Digitals

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Myślę, że odpowiedzi na to pytanie może być bardzo wiele, bo 
różnie ludzie determinują to, co dla nich jest ważne i różne 
mamy indywidualne filtry oceniania.

Ciekawe, że odpowiedź na to pytanie może być dwojaka 
w zależności od tego, czy odpowiadałabym jako specjalista 
ds. social media, czy jako ich użytkownik. Jako specjalista 
powiedziałabym, że najważniejsze wydarzenia, to zmiana 
edge rank i zasięgów organicznych oraz rozwój możliwości 
reklamowych na platformach społecznościowych, a konkretnie 
coraz większa dostępność samoobsługowych reklam, co 
wyrównuje szanse pomiędzy dużymi i małymi markami, 
w kwestii dotarcia do coraz większej liczby osób. 

Jako użytkownik pewnie powiedziałabym, że zmiany wyglądu 
social mediów, z których korzystam i pojawiające się coraz 
to nowe aplikacje. Na pewno ogromnym wydarzeniem było 
wprowadzenie aplikacji Messenger, która zmieniła sposób 
komunikacji ze znajomymi na Facebooku. 

Jako specjalista i użytkownik z pewnością uznałabym zgodnie, że 
gdyby Facebook wprowadził przycisk “dislike”, nawet jako wyraz 
empatii, i nawet jeśli inna byłaby jego nazwa, to z pewnością 
byłoby to wydarzeni pokroju pojawienia się przycisku “lubię to”, 
który zmienił nie tylko sposób komunikacji online, ale też offline 
i wszedł do języka mówionego już na stałe.

Jakie były wg Ciebie największe porażki i sukcesy  
w dotychczasowej historii mediów społecznościowych?
Myślę, że rozpatrywanie mediów społecznościowych 
w kategoriach porażek, to nie jest właściwy kierunek. 

Platformy społecznościowe nie powstały dla marek, a dla 
ludzi, stąd marki nigdy nie będą tam całkiem „u siebie”.  
To branża reklamowa prześciga się w wyłapywaniu wpadek 
i kryzysów w social media. Użytkownicy nie zwracają na  
to uwagi w takim stopniu jak specjaliści ds. marketingu.  
To moim zdaniem wiele mówi o tym, ile jeszcze jako branża 
musimy się nauczyć. To oczywiste, że historie takie jak 
niezwykle niefortunne wykorzystanie fotografii historycznej 
na fanpage’u Żytniej to błąd wynikający ze złego zarządzania 
i procedur wewnątrz agencji, ale myślę, że jako specjaliści 
tworzący komunikację w mediach społecznościowych 
powinniśmy się skupić na tym, jak zrozumieć świat naszych 
fanów i potencjalnych fanów i jak być bliżej społeczności 
i być naprawdę social niż zastanawiać się nad porażkami. 

Co do sukcesów to wystarczy śledzić nagrodzone co roku 
kampanie na Facebook Studio Award, czy Cannes Lions, tam 
jest masa sukcesów.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Dla mnie najciekawszym trendem ostatnich lat w mediach 
społecznościowych i to takim, który organicznie został 
wskazanym przez samych użytkowników jest obsługa 
klienta w mediach społecznościowych. Social CRM, czyli 
zarządzanie relacjami z klientem w social media. Strategia 
biznesowa, która dla wielu polskich menagerów jest wciąż 
czymś tajemniczym i niepotrzebnym, to trend komunikacji 
społecznościowej, który na przestrzeni ostatnich lat pokazał, 
czego użytkownicy naprawdę szukają na platformach 
społecznościowych, a jest to odpowiednia obsługa klienta. 
Marki, które zdają sobie z tego sprawę i wprowadzają 
zintegrowane rozwiązania ułatwiające kontakt poprzez 
social media, wprowadzają interaktywne ułatwienia 
w rozwiązywaniu spraw i problemów klientów wygrają 
znacznie więcej niż kilka lajków i udostępnień. 
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Jakie były najważniejsze wydarzenia w dotychczasowej 
historii social media?
Na pewno rozwój branży jest jednym wielkim wydarzeniem. 
Kilka lat temu social media były traktowane po macoszemu, 
a dziś jest to jeden z najważniejszych obszarów nie tylko 
marketingu internetowego, ale marketingu i sprzedaży 
w ogóle. 

Co do konkretów, to na pewno warto wyróżnić wejście 
Facebooka do Polski, co miało miejsce w już ładnych kilka lat 
temu i stało się możliwe za sprawą współpracy FB z największą 
wtedy siecią reklamową w Polsce, czyli ARBOinteractive (gdzie 
miałem przyjemność pracować). Od tamtego czasu możemy 
mówić o polskim rynku social media, rozwoju agencji i social 
media marketingu. To fundament, na którym wszystko wyrosło.

Najważniejsze trendy? Mobile i efemeryczność, zresztą oba 
ze sobą powiązane, bo mobile wspiera efemeryczność. 
Dawniej aby korzystać z internetu, musieliśmy odpalać 
komputer, czekać, ładować strony i tak dalej. Dziś możemy 
w każdej chwili, w metrze, w kolejce, w przerwie w pracy, 
w toalecie, w łóżku, gdziekolwiek i w każdej chwili, na chwilę 
zerknąć na smartfona czy tablet i wejść w świat mediów 
społecznościowych. To najważniejsza kwestia w konsumpcji 
tychże - efemeryczność. Widać to szczególnie po Snapchatcie, 
który tę efemeryczność pięknie wykorzystał - dał nam zupełnie 
nową jakość social mediów, w której efemeryczność jest tak 
realna, że to aż niemożliwe dla nas, którzy przyzwyczailiśmy 
się do internetu pamiętającego wszystko. Mobilność 
i efemeryczność to przyszłość socialu.

Kampania - jednej konkretnej nie podam, ale na pewno 
ważnymi były polska „Życie to nie Facebook”, nawet nie 

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
Nie będę oryginalny, jak powiem że ekspansja Facebooka 
i przeniesienie dużej części komunikacji marek na zdjęcia 
i grafikę. A jeżeli mówimy o grafice, to ogromny potencjał 
Instagrama i Snapchata, bardzo szybko rosnący zasięg tych 
mediów jest wręcz zaskakujący. Świadczy o tym chociażby 
historia Instagrama założonego w 2010 roku a niecałe dwa 
lata później sprzedanego Facebookowi za miliard dolarów. 
Chyba właśnie tego typu zakupy można uznać za najważniejsze 
wydarzenia ostatnich pięciu lat. Poza komunikacją 
„obrazkową” duża część młodych ludzi przerzuciła się na 
komunikację za pomocą komunikatorów takich, jak Messenger 
od FB, WhatsApp czy Hangout wypierając prawie całkowicie 
korzystanie z smsów i mmsów. Co prawda mam wrażenie, że 
wycena WhatsApp (oscylująca wokoło 19 mld $) jest wyjątkowo 
przestrzelona, to nie zmienia to faktu, że komunikacja, dzięki 
mediom społecznościowym się zmieniła. 

ze względu na wykorzystanie SM szalone, lecz na wymowę 
i umieszczenie FB w pomyśle na kampanię. Poza tym na 
pewno działania real-time marketingowe Oreo, a także wielu 
innych marek - RTM w ogóle jako trend należałoby wyróżnić. 
Dodałbym jeszcze turecką kampanię ING, gdzie w wyniku 
synergii spotu telewizyjnego i kampanii na Twitterze udało 
się zaangażować kilkadziesiąt tysięcy osób w akcję mającą 
na celu obniżkę oprocentowania kredytu i dzięki temu 
udało się sprzedać tych kredytów na potęgę. Bo o co chodzi 
w kampaniach, które podziwiamy - „Życie to nie FB” pokazuje 
świadomość i wagę social mediów, real-time marketing 
efemeryczność tychże, a ING udowadnia, że to nie są mrzonki, 
lecz najprawdziwszy marketing. 

Jakie były największe porażki i sukcesy?
To zawsze trudne pytanie, ale sukces największy to wg 
mnie moja osobista działalność. Nie ma to zabrzmieć 
megalomańsko - chodzi mi o to, że bardzo osobiście na to 
patrzę i większość mojego zawodowego życia pracuję w social 
mediach, a więc zupełnie nowej branży. Widzę w tym potencjał 
na kolejne lata i wiele osób również widzi, więc sam rozwój 
naszej branży jest wg mnie największym jej sukcesem. To 
takie pionierskie lata jednak, jakby odkrywać złoto trochę. 
Porażki też potraktuję osobiście i powiem, że wiele projektów 
zawaliłem, ale najgorsze są te, o których myślałem, by je 
ruszyć, potem je zostawiłem a ktoś inny zrobił coś podobnego. 
Branża działa 24/7, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, 
więc nie należy czekać, tylko trzeba działać. Porażki szybko 
można tu przykryć sukcesami, których to przecież porażki 
są fundamentem. Zaś największym sukcesem jest istnienie 
branży i jej stały rozwój. 

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
To już w sumie napisałem wyżej - mobile i efemeryczność. 
Szczególnie ta druga kwestia, bo to jest istota sociala w dużej 
mierze, a więc to, że uwaga odbiorcy trwa zaledwie chwilę, 
a treści jest tak dużo, że nie da się tego ogarnąć. Teraz 

na topie mamy Snapchata, który efemerycznosć wziął na 
sztandary i to kolejny dowód na to, że jest to trend nadzwyczaj 
istotny. Żyjemy w kulturze masowej i jej zawdzięczamy właśnie 
to, że wszystko pojawia się i znika równie szybko. A mobile 
tylko tę kwestię ułatwia. Dodatkowo mobile sprawia, że social 
jest obecny praktycznie w naszym ciele i umyśle, bo mamy go 
zawsze przy sobie. Będzie to się na pewno rozwijać jeszcze 
bardziej, bo social przenika do lodówek, luster, samochodów, 
kuchni, telewizorów i wielu innych miejsc oraz rzeczy. Za kilka 
lat będziemy mieć już nie tylko mobile, ale pansocial - social 
wszędzie. 
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Sukcesy i porażki 2010-2015
Zacznijmy od porażek: próby stworzenia Facebook Killera  
– Ello, Google+ i inne, których nazw już nawet nikt nie pamięta. 
Dlaczego na siłę jest ciśnienie na stworzenie czegoś, co 
koniecznie będzie musiało być zabójcą jednego największego 
portalu społecznościowego? Lepszym pomysłem było by 
pójście wzorem Qoura – czyli zrobienie czegoś innego, ale jak 
się okazuje również potrzebnego. Jeżeli chodzi o sukcesy – 
największym jest powodzenie platform crowdfoundingowych 
takich, jak kickstarter i wspieram.to – okazuje się, że 
finansowanie społecznościowe działa i dzięki temu mamy 
na rynku coraz więcej świetnych, nietypowych produktów 
i pomysłów, a ich twórcy, nawet bez kapitału, mają możliwość 
wypuszczenia swoich dzieł na rynek. 

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Wideo, mobile i grafika :) Mam wrażenie, że internauci 
coraz bardziej stawiają na mniej angażującą komunikację 
obrazkami (Snapchat). Tworzy się wtedy niski próg wejścia, 
dzięki czemu każdy może brać udział w komunikacji z marką. 
Trendem jest również przeniesienie dużej części blogosfery 
do wideo, czyli na YouTube oraz pojawianie się wartościowych 
kanałów z informacjami, których zebranie wcześniej, wiązało 
się z dużym wysiłkiem ze strony internauty. Co do mobile, to 
od kilku lat każdy kolejny rok jest nazywany rokiem mobile, 
a tak naprawdę to mamy już dekadę mobile i nic nie wskazuje 
na to, aby rozwój tego trendu miał się zatrzymać. Łatwiej 
nam komunikować się za pomocą smartfonów, duża część 
internautów nawet nie wchodzi na FB inaczej niż przez telefon 
właśnie. 

NATALIA GAWROŃSKA 

social media manager w Agencji 
Marketingowej Qantum

Wybór najważniejszych wydarzeń 2010-2015
Z naszej perspektywy, powstanie Facebooka to jak 
odnalezienie kości pierwszego homo sapiens. Social media 
w tempie przyrostu geometrycznego zagościły i w pałacach, 
i w małych, drewnianych chatkach. 

To ważne również dla marek, gdyż nie mogą one już dłużej 
komunikować wyłącznie „prawdy objawionej” w znanych od 
lat formach ATL. Muszą się liczyć z tym, że otrzymają na swoim 
wallu czy blogu firmowym wiadomość zwrotną, i to niekiedy 
w wulgarnej formie. W branży pojawiło się zapotrzebowanie 
na zupełnie nowy typ specjalistów: z przygotowaniem PRowym, 
ale i posiadających szósty zmysł umiejętności prowadzenia 
w imieniu firmy rozmowy jeden na jeden z ludźmi 
z przeróżnych środowisk, będącymi w różnym wieku. 

Z kolei powstanie blogów, YouTube, to szansa na sławę dla 
każdego człowieka bez konieczności dostawania się do 
redakcji gazety czy do szkoły filmowej. Za media tradycyjne i za 
kluczowe decyzje dotyczące budżetów firm wciąż odpowiada 
pokolenie wychowane w czasach „analogowych”, przez co 
YouTuberzy, nawet ci gromadzący na spotkaniach widownię jak 
One Direction, wciąż funkcjonują z ich perspektywy w drugim 
obiegu. Ale zmiana tej percepcji jest tylko kwestią czasu. 

Sukcesy i porażki 2010-2015
„Zrobimy fajny wiral, fajny ambient, fajny konkurs” – magicy 
w ten sposób reklamują swoje usługi. Na jedną udaną akcję, 
o której jest przez kilka tygodni głośno, która potem trafia 
do prezentacji prelegentów na konferencjach, przypadają 
dziesiątki tysięcy nieudanych, o których mowa jedynie 
w miesięcznych raportach. To jest ta suma największych 
porażek w social media. Mam wrażenie, że niekiedy to po 

prostu kwestia szczęścia, bo problem dotyka nawet wielkie 
marki próbujące lansować swoje kreacje w social media. 
Technicznie wszystko wygląda OK, nagroda jest w porządku, 
próg wejścia niski, a reakcji jak na lekarstwo. Tu z pomocą 
by przyszedł klasyczny PR przez robienie buzzu wokół 
akcji w mediach, choćby tylko internetowych, i zwykłe, 
ludzkie znajomości wśród innych influencerów. W końcu 
żeby zapalić ogień, trzeba na początku trochę w niego 
podmuchać. 

Kampanie w social media w dużej mierze uzupełniają się 
z wizerunkiem marki w mediach tradycyjnych. Dlatego 
najbardziej lubię przykłady real-time marketingu, gdzie 
trzeba być szybkim i odważnym w podejmowaniu decyzji. Tak, 
chodzi np. o ciasteczko Oreo zatweetowane podczas przerwy 
w dostawie prądu podczas SuperBowl. Niekiedy real-time 
można zaplanować, i stąd na przykład wysyp śmiesznych 
kreacji z okazji premiery „50 Shades of Grey” (z których dowcip 
najlepiej pasował Duluxowi). 

Jest jeszcze jeden rodzaj kampanii – często pomijany przez 
brak spektakularności, ale najważniejszy: budowanie zaufania 
i rozmowa ze swoimi klientami. Jedynie 2% ludzi jest gotowych 
kupić produkt przy pierwszym kontakcie z marką. Trzeba być 
ekspertem, dowcipnisiem i przyjacielem przez długi czas, 
a jednocześnie niczego nie wciskać wprost, żeby to twoja 
firma pozytywnie skojarzyła się klientowi w newralgicznym 
momencie podejmowania decyzji o zakupie.

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Branża ma tendencje do opisywania każdego możliwego 
start-upu z dziedziny mediów społecznościowych, który ma 
zrewolucjonizować komunikację i odesłać Facebooka do 
piwnicy razem z MySpace i Grono.net. Nie ma sensu rzucać 
się na wszelakie media, żeby być w nich pierwszym. Warto 
obserwować wpływowe osoby, czy ktoś idzie w ogóle za ich 
przykładem i aktywnie zaczyna z czegoś korzystać. 

Coraz lepiej w Polsce przyjmuje się Instagram i – z opóźnieniem 
w stosunku do światowych trendów – Snapchat. Duże 



145

SOCIAL MEDIA 2010-2015-2020

i odważne marki trzymają tu rękę na pulsie, np. Coca-Cola 
prowadzi świetne konto na Snapchacie. Na kolejną bombę 
z opóźnionym zapłonem wygląda Vine. Mechanizm kręcenia 
filmików trwających 6 sekund to niska bariera wejścia, a efekty 
bywają zaskakujące. Jednocześnie osoba szukająca rozrywki 
lub porady nie zmęczy się przeglądaniem dziesiątek mikro-
form filmowych, tak samo jak przegląda 9gag z gifami czy 
Demotywatory. U nas w Qantum prowadzimy drugi największy 
kanał Vine w Polsce - dla magazynu kulinarnego Codogara.
pl (dane z TweetupPL). Filmiki zyskują miliony wyświetleń, 
choć na razie głównie z zagranicy. Ale te liczby nawet w skali 
światowej pokazują, że serwis ma możliwości. 

Zauważa się potencjał LinkedIn. Każdy chce dotrzeć do 
osób decyzyjnych w firmach, a LinkedIn to jest to medium 
społecznościowe, z którego one korzystają. W agencjach 
powinny się tym serwisem zajmować ludzie najbardziej 
doświadczeni i obyci komunikacyjnie w środowiskach, gdzie 
oczekuje się czegoś więcej niż przygotowania śmiesznej grafiki.  

Moim ulubionym medium jest Twitter, który od kilku lat 
ćwiczy społeczeństwo w wyrażaniu swoich myśli (koniecznie 
z puentą!) w 140 znakach. To jest pierwsza linia real-time 
marketingu. Twitter jest jak speeddating – zamiast pisać 
o sobie w CV „jestem specjalistą, jestem doskonały w…” tu 
musisz swoją inteligencję udowodnić w mgnieniu oka i masz 
na to dwie linijki. Tam wszyscy mają cięty język, a wiele firm 
nie dostrzega tej specyfiki. Od niedawna Twitter (jak również 
Instagram) uwolniły rynek reklamowy. Na razie kreacje często 
siermiężnością dorównują tym ze słupa pod osiedlowym 
supersamem. Liczę na poprawę. 

PRZEMYSŁAW MORAWSKI

Social Media Manager agencji 
hyperCREW

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
Powstanie Facebooka :) Brzmi trywialnie, jednak to właśnie 
ten portal wniósł SM pod strzechy i uczynił z nich doskonałe 
narzędzie marketingowe. W tym miejscu warto jednak 
pamiętać także o NK.pl, która jeszcze jako Nasza Klasa 
pojawiła się w Polsce przed Facebookiem i był czas, gdy 
szła z nim łeb w łeb w walce o serca fanów, a wcześniej, 
wraz z Gadu Gadu, pozwalała nam utrzymywać kontakt ze 
znajomymi, tymi sprzed lat i tymi całkiem aktualnymi.

Warto pamiętać także o innowacjach wprowadzanych 
w marketingowej komunikacji, prowadzonej przez marki i to 
nie tylko tych pełnych rozmachu. Doskonałym przykładem 
jest wpis, który jako pierwszy – jak niesie legenda – pojawił 
się na profilu Twix, wykorzystujący mechanizm „Like 
or comment”, tam osadzony w doskonałym kontekście 
rywalizacji lewej połówki z prawą, który później z tego 
kontekstu wyciągnięty (przez co mniej sensowny) przewalił 
się z szumem po polskim (i chyba nie tylko polskim) 
Facebooku, wywołując nawet branżowe dyskusje, czy 
jego stosowanie jest korzystne, czy buduje jedynie puste 
zaangażowanie.

Z nowszej historii SM jednym z przykładów donośniejszego 
działania na portalach społecznościowych jest kampania 
Maffashion i Orange. Z punktu widzenia efektu bardzo 
skuteczna - w jasny i precyzyjny sposób przekazała 
informacje o usłudze do grupy docelowej. Wyniki, biorąc 
pod uwagę także negatywne komentarze, których w grupie 
docelowej nie było dużo, osiągnęła rewelacyjne. Pobudziła 
także przy tym dyskusję o wiarygodności (sic!) polskiej 
blogosfery, gdyż posłużyła się podaniem nieprawdziwej 

informacji. Z jednej strony wszyscy wiemy, że reklama kłamie, 
z drugiej, rzadko zdarza się, by robiła to w taki sposób. 
Biorący w obronę kampanię, wtedy Kominek dziś Jason Hunt, 
wykazywał, że podobny mechanizm został użyty w kampanii 
społecznej z udziałem Bartłomieja Topy, poświęconej 
problemowi autyzmu. Zauważyć jednak należy, że to nie 
autorzy kampanii z Bartłomiejem Topą podawali nieprawdziwe 
informacje o zachowaniu aktora. Robiły to media i właśnie 
ich podatność na manipulowanie faktami i skłonność do 
insynuacji została tutaj wykorzystana. Obie akcje nie są  więc 
tożsame w swoich założeniach i mechanice. Każdy kampanię 
Orange może oceniać więc wedle własnej moralności. 
Z punktu widzenia realizacji celu była ona skuteczna.

Przy omawianiu akcji prowadzonych w social media zwraca 
także uwagę akcja Da Grasso Pizza Patrol - pierwsze 
połączenia socialu i działań offline w kampanii real 
time marketingowej. Niesamowite efekty zasięgowe przy 
niewielkim budżecie. Jest to jedna z akcji, która wytyczyła 
nowe ramy w działaniach marketingowych w SM, opierając 
innowacyjne rozwiązania na świeżych narzędziach (m.in. 
monitoring Internetu), jakie w czasie jej powstania dopiero 
zaczynały być wykorzystywane.

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Gdy myślę o porażkach do głowy przychodzi mi ostatnia 
sprawa związana z postem wrzuconym na profilu Żytniej, ze 
zdjęciem dokumentującym tragiczne wydarzenia podczas 
lubińskiej demonstracji w roku 1982. Kryzys ten pokazał, 
w jaki sposób pracują niektóre agencje. Pomijając już fakt, 
że grafika musiała zostać zaakceptowana wewnętrznie 
a także przez klienta (przynajmniej powinna, więc zrzucenie 
przez markę całej winy na agencję nie wydaje się do końca 
zasadne), do całego incydentu nie doszłoby, gdyby autorzy 
posługiwali się zdjęciami, do których mają prawa lub zadali 
sobie chociaż trud sprawdzenia, czy zdjęcia, które znaleźli, 
mogą użyć.

Myśląc o sukcesach - od razu przed oczami stają mi 
filmiki z cyklu „Willi t Blend” od Blendtec. Ciekawy pomysł, 
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doskonała realizacja, wyśmienite wyniki. Jeden z przykładów 
na to, że każdym produktem można zainteresować rzeszę 
odbiorców. Skoro już jesteśmy przy filmach - na myśl 
nasuwa się Tip-ex i jej filmy z niedźwiedziem i myśliwym, 
w innowacyjny sposób wykorzystujące interaktywne 
możliwości, jakie w czasie rozpoczęcia kampanii zaczął 
oferować Youtube.

Mówiąc o sukcesach warto wspomnieć także komunikację 
prowadzoną na facebookowym profilu Oreo, szczególnie 
czas, w którym była ona oparta wyłącznie o Real Time 
Marketing. Ciekawe wpisy, osadzające produkt w aktualnych 
wydarzeniach to jeden z kierunków, którymi zmierzają 
obecnie Social Media.

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Jak już zostało wspomniane wcześniej – Real Time Marketing. 
Jest to sposób komunikowania się z odbiorcami, który zawsze 
niesie ze sobą duże zaangażowanie, trzeba tylko uważać na 
to, by nie było ono negatywne. Znamienna staje się także 
dywersyfikacja działań w SM. Już nie wystarczy profil marki 
na Facebooku. Trzeba być obecnym także w innych kanałach. 
Coraz większą popularność zyskuje Snapchat i to właśnie na 
nim skupione są obecnie oczy socialowych marketingowców. 
Od niedawna możliwe jest także używanie reklam na  
Instagramie. Otwiera to nowe drogi do działań w tym kanale 
i z pewnością zostanie wykorzystane. Popularniejszy stają 
się także treści video, animacje (Facebook umożliwił już 
prywatnym użytkownikom zamieszczanie animowanych 
gifów). Bezpośrednia monetyzacja staje się więc coraz 
bardziej wymierna, dodatkowo nowe portale otwierają nowe 
możliwości działań, przez co marketing w social media staje 
się coraz bardziej ciekawy. 

RAHIM BLAK

CEO i CoFounder agencji social media 
click community i platformy aplikacji  
do facebooka clickapps.eu

Najważniejsze wydarzenia 2010-2015
Na początku był wielki entuzjam. W 2010 roku na polskim 
rynku pojawiło się mnóstwo agencji social mediowych. Po 
dwóch latach entuzjazm spadł. Pojawiły się głosy krytyki, że 
social media nie sprzedają, a rynek interaktywny zaczął się 
z powrotem konsolidować, czego przykładem było przejęcie 
przez Denstu Aegis Network agencji Socializer i zniknięcie 
tego brandu. To był oczywiście sukces, ale coraz mniej 
agencji specjalizuje się wyłącznie w social mediach.

Teraz weszliśmy w okres stabilizacji. Media społecznościowe 
stały się sercem kampanii Interaktywnych. 2014 rok 
doskonale pokazał, że Facebook nie ugiął się pod naciskiem 
innych trendów. Przejęcie przez niego Instagrama 
i WhatsApp’a pokazało, że jest on czymś więcej niż jednym 
serwisem, a wprowadzenie płatnych reklam i spadek 
zasięgów tylko poprawiło skuteczność i celowość kampanii 
reklamowych. Facebook udowodnił, że social media 
sprzedają! To nie ulega już wątpliwości. Dla wielu klientów 
Facebook Ads sprzedają lepiej niż AdWords! 2015 rok 
ogłoszony przez wielu rokiem video pokazuje, że do gry 
wchodzą kolejne serwisy. Instagram i Snapchat to dowód, 
że social media pozostaną najbardziej “cool i sexi” kanałem 
komunikacji w marketingu internetowym.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Największym osiągnięciem social media marketingu jest 
jego znaczenie w kampaniach interaktywnych. Social 
media stały się sercem i głównym kanałem komunikacji 
każdej kampanii digitalowej. W dodatku są one możliwe do 
przeprowadzenia dla każdego klienta. Do najważniejszych 
wydarzeń w ostatnich 5 latach zaliczam: wykupienie przez 
Facebook’a Instagrama za 1 mld $, co pokazało, że Facebook 

nie jest już tylko jednym serwisem, a także przejęcie 
WhatsApp’a za 19 mld $, co dopiero stanie się początkiem 
rewolucji w telekomunikacji, którą rozpoczęły właśnie 
social media. Innymi ważnymi dla mnie wydarzeniami 
są: powstanie Snapchata, Tindera, Vine i Pinteresta oraz 
wejście Spotify do Polski, które zmieniło postrzeganie 
mediów społecznościowych w muzyce. Warto również 
wspomnieć o akcjach viralowych, takich jak: Ice Bucket 
Challenge, czy oscarowe selfie. One pokazały, że media 
społecznościowe mają nieograniczony potencjał.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Osobiście żałuję zamknięcia mikroblogu blip.pl, gdzie 
jako click community jeszcze w 2009 roku prowadziliśmy 
pierwsze kampanie social media, zanim Twitter był jeszcze 
znany w Polsce. Prowadziliśmy również działania na 
Goldenline.pl, zanim popularność zyskał LinkedIn. Polskie 
serwisy nie wykorzystały lub nie miały swojej szansy 
w walce z globalnymi graczami.Ogromną porażką okazał  
się Google+ jako serwis i jego ciągle niejasne włączenie  
do ekosystemu Google. Wydaje się on potrzebny, a jednak 
się nie sprawdza. Do sukcesów natomiast zaliczam 
vlogosferę – sukcesy marketingowe kampanii video, które 
przekształciły się w viralowe filmy (np. kultowa kampania 
Volvo z Van-Dammem, która odnotowała około 70 milionów 
wyświetleń).

Najważniejsze trendy 2010-2015 
Social media stały się przede wszystkim kanałem do 
obsługi klienta w sektorze B2C (Social CRM). Maleje ich 
rola w budowaniu zasięgu. Ostatnio widzimy duże przejście 
marketingu społecznościowego w komunikację wizualną 
i video. Płacenie za zasięgi sprawiło, że social media są 
precyzyjne, mierzalne i sprzedają!  
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ROBERT SOSNOWSKI

SZYMON PAROSZKIEWICZ

dyrektor zarządzający agencji  
Biuro Podróży Reklamy

Creative Director w agencji 
Green Parrot

Jakie były wg Ciebie najważniejsze wydarzenia  
w dotychczasowej historii social media?
W kontekście social media marketingu trudno mówić o jego 
istnieniu przed Facebookiem. Dopiero jednak pojawienie się 
i rozwój Youtube i w późniejszym czasie Instagrama pozwolił na 
tworzenie wielokanałowych kampanii social mediowych i pozwolił 
marketerom wykorzystywać potencjał social media. 

Na pewno ciekawą kampanią było Ice Bucket Challenge, które 
zaangażowało tysiące ludzi na całym świecie i pozwoliło 
zgromadzić ponad 100 mln$ w dotacjach. Ta kampania, pokazała 
jednocześnie to, jak łatwo stracić z oczu prawdziwy cel kampanii, 
jeśli się o niego odpowiednio nie zadba. Setki ludzi wylewało 
sobie kubły lodowatej wody na głowę bez świadomości o co 
w tym wszystkim chodzi.  To dobra lekcja dla marketerów 
i jednocześnie ciekawy przykład wykorzystania social media do 
crowdsourcingu. 

Omawiając ciekawe kampanie nie sposób też nie wspomnieć 
o The Epic Split, czyli kampanii Volvo Van Damme – okazuje się, że 
można stworzyć efektywną kampanię w social media również dla 
sektora B2B. Czy fenomenie Old Spice, który od lat świetnie radzi 
sobie w marketingu wirusowym – główne dzięki wielokanałowości, 
spójności i wykorzystaniu real time marketingu. 

Jakie były największe porażki i sukcesy?
Zdecydowanie za największą porażkę można uznać Google+. 
Narzędzie, które mając ogromny potencjał nie było w stanie 
przekonać do siebie użytkowników mimo wielu zachęt czy nawet 
wymuszeń ze strony Google. W pewnym sensie za porażkę można 
uznać też wykupiony przez Twittera Vine. 13 mln użytkowników 
w ciągu 6 miesięcy to niezły potencjał, który szybko zredukował 
Instagram.  

Najważniejsze wydarzenia
Twitter i Facebook jako narzędzie przemian na świecie – 
okazuje się, że narzędzia, które przez lata były lekceważone 
i opisywane jako zabawki dla młodzieży czy nawet bańki 
nadmuchiwane przez marketing i reklamodawców – pełnią 
istotną funkcję w przemianach takich jak „Arabska Wiosna” 
czy „Occupy Wall Street”. Wydarzenia 2011 roku były odkryciem, 
punktem przełomowym. Teraz nikt już nie lekceważy social media 
w kontekście społecznym czy politycznym, a ci którzy to robią 
strzelają sobie w stopę. 

Koniec darmowych zasięgów – w ostatnich latach mogliśmy 
obserwować przemianę Facebooka z raju marketera w którym 
komunikacja (jeśli jest dobra) dociera do użytkownika niemal za 
darmo, w nową potężną pozycję budżetową działu marketingu. 
Wbrew przewidywaniom niektórych specjalistów wcale nie odbiło 
się to na popularności Facebooka jako kanału dotarcia, chociażby 
ze względu na ogromne zaangażowanie użytkowników oraz 
doskonały system targetowania reklam.

W historii mediów społecznościowych porażek, kryzysów 
i małych dramatów brandingowych było wiele. Niestety 
wiele firm nie zrozumiało z jak potężnym narzędziem 
ma do czynienia i z jaką ostrożnością, ale jednocześnie 
autentycznością, trzeba podchodzić do użytkowników 
chcąc budować dobry przekaz. W zasadzie można uznać, że 
większość marketerów uczyła się tego, jak wykorzystywać 
social media na błędach własnych i na tym, jakie faux pas 
popełnili inni. Przeszliśmy zatem przez etapy kasowania 
niewygodnych postów, publikowania i odpowiadania na 
komentarze jedynie w czasie otwarcia biura, kupowania fanów, 
żebrolajków,  bezwartościowych aplikacji, tworzenia profili 
gdzie się tylko da bez zwracania uwagi na target. 

Jakie trendy uważasz dziś za najciekawsze oraz takie, 
które w najbliższej przyszłości mogą stanowić o tym, 
jak będą wyglądały media społecznościowe i social 
media marketing?
Na pewno ciekawym trendem jest Snapchat. Nie chodzi tu 
jednak o samą aplikację, ale samą ideę Erasable Internet. 
O ile jeszcze kilka lat temu niewiele osób zastanawiało się 
nad konsekwencjami wrzucania wszystkiego do sieci, o tyle 
coraz mocniej obecnie odczuwamy skutki braku kontroli 
własnej prywatności. Możliwość dzielenia się, ale w taki 
sposób by trafiać precyzyjnie do określonych osób oraz 
mieć pełną kontrolę nad tym co dzieje z materiałami, które 
publikujemy musi zyskać na popularności. Jak wykorzystają 
to marketerzy? Na pewno będą musieli działać w oparciu 
o real time marketing, tworząc dystrybuowane wielokanałowo, 
personalizowane treści osadzone w bieżących wydarzeniach. 
Real time marketing wymusza zmianę działania – nie można 
tu opierać się na z góry zaprojektowanej na pół roku naprzód 
precyzyjnej strategii – można natomiast poruszać się płynnie 
w jej ramach. 

Pewne wnioski można również wyciągnąć zarówno z mocno 
rozwijającego się omnichanellingu i rosnącej popularności 
takich aplikacji jak Ingress, które tworzą wirtualne 
społeczności mające szanse spotkać się w realnym świecie. 
O ile Facebook przenosi nasze realne kontakty do wirtuala, 

o tyle aplikacje typu Ingress, zmuszają nieznanych sobie 
ludzi do kontaktu. Jeśli dodamy do tego rosnącą alienację 
społeczną, trzeba założyć, że tego typu platformy będą powoli 
rosły w siłę. 

Z ciekawością patrzę również na rozkwit youtuberów oraz 
rozwój Instagrama. Głównie w zakresie włączania nowych 
funkcjonalności takich jak geotagowanie czy hasztagi. Daje to 
zarówno użytkownikom jak i marketerom nowe możliwości, 
a można założyć, że Instagram nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa. 
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Mistrzostwa Świata w Brazylii – wydarzenie piłkarskie z 2014 roku 
rozbiło społecznościowy bank Twittera i Facebooka oraz jest jak 
dotąd najgęściej omawianym eventem sportowym w social media. 
Ciekawe co wydarzy się w za 3 lata w Rosji i jaki sentyment oraz 
klimat będzie towarzyszył dialogom w social media.  

Najważniejsze suckesy i porażki
Snapchat – dynamiczne tempo przyrostu użytkowników aplikacji 
oraz liczba przesyłanych codziennie w ramach Snapchata zdjęć 
i filmów, która przewyższa osiągi Facebooka jasno pokazuje, że 
ta aplikacja to wielka gwiazda ostatnich lat, która jeszcze wniesie 
jeszcze ogromny wkład do świata social media. 

Ewolucja gier społecznościowych – dużym sukcesem był 
gwałtowny rozwój takich jak produkcje Zynga – chyba każdy 
hodował coś na farmie albo walczył w gangu?

Klapa serwisów lokalizacyjnych – nagle okazało się, że nie musisz 
się już martwić, czy twoi znajomi zobaczą twój check-in, ponieważ 
masz taka funkcję na Facebooku. Porażka Foursquare’a pokazuje, 
że w sieci tak jak w kosmosie duże obiekty mają większą siłę 
grawitacji i potrafią zwędzić użytkowników nawet firmom, które 
mają przewagę pierwszeństwa na rynku. Zjawisko to dotyczy 
niestety nie tylko serwisów lokalizacyjnych. 

Google Plus – Z kolei przykładem odwrotnym do Foursquare’a jest 
porażka serwisu Google Plus, który pomimo ogromnych nakładów 
finansowych oraz potężnego potencjału zarejestrowanych 
użytkowników Google nie był w stanie wywalczyć realnie mocnej 
pozycji na rynku. 

Najważniejsze trendy ostatnich 5 lat
W najszerszym ujęciu istotnym trendem minionych lat (oraz 
lat nadchodzących) jest bardzo dynamiczne poszukiwanie 
i adaptowanie się marketerów do nowych platform, na których 
marki mogą zaistnieć w niezatłoczonym reklamą środowisku, 
dotrzeć do early adopterów i zapewnić sobie solidną pozycję 
niewielkimi nakładami finansowymi. To ci, którzy wchodzą w nowe 
narzędzia jako pierwsi (kiedyś Facebook, dzisiaj np. Periscope) 
najwięcej na nich zyskają. 

Wideo w sieci zdobyło pozycję totalną i możemy chyba nieśmiało 
zacząć mówić, że jest to zapowiedź wieszczonego od lat końca 
telewizji. Choć YouTube nie eksplodował jeszcze ogromnym 
zwrotami finansowymi ani dla właściciela platformy ani dla 
obecnych na nim gwiazd vlogów, to na pewno eksplodował 
popularnością i ilością dodawanych treści. Wiele firm szuka 
własnego klucza do możliwości skutecznego reklamowania się 
w ramach platform wideo i współpracy z vlogerami, tymczasem 
awangarda zaczyna myśleć nad wykorzystaniem trendu wideo 
online w ramach platform mobilnych. 

Możemy już z pewnością stwierdzić, że komunikacja marketingowa 
przestała być monologiem brandów i grawituje w kierunku 
dwustronnej wymiany informacji z konsumentami. Nie ma już 
właściwie świadomych firm, które ignorowałyby opinie w sieci, 
nie starałyby się pobudzać dyskusji i interakcji w ramach swoich 
profili w social media czy wprost nie projektowały kampanii, 
których podstawowym założeniem jest czynny udział konsumenta 
i poleganie na jego twórczości, chęci dzielenia się ze znajomymi. 
Obecnie takie podejście wydaje się czymś oczywistym, ale jeszcze 
5 lat temu przedstawianie brand managerom wizji świata, w której 
ich marka jest permanentnym przedmiotem publicznej dyskusji, 
często napawało ich przerażeniem. 

WOJTEK HOŁYSZ

CEO Filmpoint

Najważniejsze wydarzenia 2010-2015
Przejęcia i wyceny portali społecznościowych należały do 
jednych z największych wydarzeń social media w latach 2010-
2015. Kupno Vine, Instagrama czy Whatsapp przy wycenach 
sięgających 19 miliardów dolarów w przypadku tego ostatniego, 
otwierały wszystkim szerzej oczy. Social media rządzą światem, 
ponieważ zbierają niemal wszystkie informacje o użytkownikach 
- a to potencjalnie daje potężne narzędzie marketingowe.

Sukcesy i porażki 2010-2015
Czy można mówić o porażkach lub sukcesach? Dla 
jednych sprzedaż biznesu za 1 miliard dolarów to sukces, 
dla innych sukcesem jest sprzedanie go dopiero za 19 
miliardów dolarów. Rewolucji w social media nie było - nie 
takiej, która zmieniłaby oblicze Twittera czy Facebooka. 
Wszystko ewoluuje szybko, ale nie skokowo. Jeśli miałbym 
wskazać palcem porażkę, wskazałbym na rynek wearables, 
a szczególnie smartwatchy. Zapowiadane były jako coś, 
co zmieni nasze życie, a pozostały gadżetem, tylko trochę 
lepszym od Google Glass. Sukcesem na pewno w tym 
przypadku musiałby zostać Snapchat. Apka, której wszyscy 
się bali i wszyscy ją pokochali.

Najważniejsze trendy 2010-2015
Trendy w mediach społecznościowych zmieniają się bardzo 
szybko - głównie z uwagi na szybki postęp technologii. 
Moim zdaniem najważniejsze dla rozwoju mediów 
społecznościowych były dwa zjawiska: mobile i video. 
Odeszliśmy już niemal całkowicie od desktopów, a młodsi 
użytkownicy działają tylko na urządzeniach mobilnych. 
Mamy świat w kieszeni. Wymusiło to nie tylko zmianę 
sposobu prowadzenia komunikacji, ale też projektowania 
treści, interfejsów czy mechanizmów korzystania z naszych 
rozwiązań. Co roku mieliśmy mieć „rok mobile.”, ale prawda 
jest taka, że mobile będzie trwał dużo dłużej - wciąż na 
trendzie rosnącym.

Analogicznie z video. Zwiększona przepustowość łączy, 
zniesienie limitów na transfer danych i coraz lepsza jakość 
obrazu. Facebook postanowił gonić YouTube, Instagram 
pozazdrościł koncepcji Vine. Od dłuższego czasu YouTube 
nie jest już platformą video, tylko kolejnym portalem 
społecznościowym (i jednocześnie portalem video 
i wyszukiwarką, ale to inny temat). Boom vlogosfery w skali 
globalnej to kolejny przykład na to, że video jest potężnym 
trendem, tak samo jak mobile, na ciągłej tendencji 
wzrostowej. 
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Anita Kijanka CEO w Com Creation

Najważniejsze wydarzenia 2010-2015
Zakup Instagrama przez Facebooka – to jeden z najszybciej 
rozwijających się narzędzi w social media

Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem ostatnich 
pięciu lat był zakup aplikacji Instagram przez Facebooka. 
Obecnie większość badań dotyczących korzystania z narzędzi 
komunikacyjnych pokazuje, że Instagram rośnie w siłę. Jest 
coraz popularniejszy, jest też przede wszystkim odpowiedzią na 
potrzebę rynku – szybką, prostą komunikację. Często się mówi, 
że stajemy się społeczeństwem obrazkowym, w moim odczuciu 
jesteśmy nim od samego początku, a pęd życia i mnogość 
bodźców sprawia, że ta tendencja po prostu się uwydatniła.

O ogromnym potencjale tego narzędzia świadczy także 
od niedawna uruchomiona możliwość reklamy a przede 
wszystkim fakt, że coraz więcej korzysta ze smartphonów.

Na dodatek nigdzie tak jak w przypadku Instagrama nie 
sprawdziły się póki co hashtagi. Pozwalają na prostą 
i skuteczną promocję w danej tematyce. Sprzyjają integracji 
środowiska w ramach konkretnego zagadnienia, zakorzeniając 
się przez to jeszcze mocniej w życie użytkowników. Tutaj, 
wydaje mi się, wykazujemy więcej tolerancji dla nich niż ma 
to miejsce w przypadku Facebooka. Rozmawiając z różnymi 
osobami, jak odbierają hashtagi na Facebooku, słyszę opinię, 
że to nic niewnoszące krzaczki...

Najważniejsze sukcesy i porażki
Solidne osadzenie się mediów społecznościowych 
w świadomości firm w zakresie komunikacji marek (sukces)

Ostatnie pięć lat to wejście mediów społecznościowych 
w nasze życie do tego stopnia, że szukając informacji o firmie 

zaraz po stronie internetowej (jeżeli ją w ogóle odwiedzamy), 
kierujemy się na Facebooka. Ciekawi nas, co dzieje się w tej 
firmie, jak wygląda od zaplecza.

Media społecznościowe stały się swego rodzaju reality show 
z życia firmy. Pozwalają w prosty i szybki sposób pokazać, jaki 
jest jej klimat, co ciekawego się w niej dzieje, co aktualnie robi.

Dodanie możliwości kontaktu z fanpagem sprawiło, że 
mimo, że zwykle na stronie widnieje zakładka kontakt, 
internauci postrzegają wiadomości via Facebook jako szybsze 
i wygodniejsze rozwiązanie do komunikacji.

Oczywiście niesie to za sobą większe nakłady pracy po stronie 
przedsiębiorstwa, jednak dużo bardziej zbliża klientów 
do marki. Dodatkowo jako społeczeństwo jesteśmy coraz 
bardziej niecierpliwi, chcemy wszystkiego tu i teraz, a to tylko 
dodatkowy czynnik sprzyjający pogłębianiu się zastosowania 
mediów społecznościowych w naszym codziennym życiu.

Wprowadzenie Google + (porażka)
Kiedy powstało Google + wiele osób głosiło koniec ery 
Facebooka. Pamiętam rankingi popularności po uruchomieniu 
tej platformy. Zachwycano się jednokierunkowością G+, 
tego, że każdego można dodać do obserwowanych, czego 
nie ma w przypadku Facebooka (potem oczywiście stworzył 
rozwiązanie to umożliwiające – „Follow”). Jednak jak teraz 
spojrzymy na tę platformę, to w moim odczuciu ogromny 
potencjał tego giganta internetowego nie został wykorzystany. 
Ale kto wie... może coś się jeszcze szykuje :)

Hasztagi na Facebooku (porażka)
Tak jak hashtagi są czymś naturalnym dla nas w przypadku 
Instagrama, tak widzę, że nie zyskały podobnej przychylności 
ze strony użytkowników Facebooka. Są raczej odbierane jako 
krzaczki czy też łatwy sposób do rozpoznania, że ktoś to samo 
zdjęcie wrzucił też na Instagram...

Najważniejsze trendy w latach 2010-2015
Wielokanałowość komunikacji i reklamy to według mnie jeden 
z największych trendów ostatnich lat. Tradycyjnie realizowane 

dotąd kampanie za pomocą prasy, radia, outdooru czy TV, 
teraz uzupełniane są  poprzez liczne platformy w social 
media. Z jednej strony to sukces, bo pozwalają one na coraz 
dokładniejsze i bardziej kreatywne targetowanie swojej grupy 
docelowej, a z drugiej wiąże się z monitoringiem każdego 
z wybranych kanałów, większej ilości osób zaangażowanych, 
co też powoduje dodatkowe koszta realizacji kampanii. Z tego 
trendu z kolei wyłania się nam kolejny, którym jest łączenie 
online’u z offline’m. Stały dostęp do Internetu sprawił, że 
nie ma już granicy pomiędzy byciem podłączonym do sieci 
i byciem poza nią. Powoduje to ułatwiony dostęp np. do 
sprawdzania cen za konkretny produkt w trakcie zakupów czy 
analizy tego, co inni myślą o interesującej nas rzeczy. Wystarczy 
smarphone, dostęp do Internetu i szybko przekonamy się, 
czy ta cena jest zawyżona, czy może gdzieś indziej mogę ten 
produkt kupić taniej. 

Zatarcie barier w komunikacji
Teraz w łatwy sposób możemy skontaktować się z prawie 
z każdym człowiekiem. Niewiele jest osób nieposiadających 
swojego profilu w którymś z kanałów social media. Przyśpiesza 
to poznawanie się ludzi, a kultura „bezpośredniego kontaktu” 
sprawia, że szybciej przechodzimy na „Ty”, co także ułatwia 
komunikację. Wadą tego podejścia jest nieraz zalewanie nas 
wiadomościami z każdej strony – czekam, aż Facebook włączy 
opcję oznakowania ważności wiadomości od danej osoby bez 
konieczności jej otwierania – jak wykrzykniki, flagi czy gwiazdki. 

Smsy i mmsy też pewnie solidnie straciły na popularności 
i niebawem będą niszowym rozwiązaniem – w końcu wygodniej jest 
nam załatwić daną sprawę, korzystając z jednego narzędzia niż kilku.

Youtube stale zyskuje na popularności
Siłę tę coraz bardziej dostrzegają marketerzy, a korzystają 
na niej youtuberzy. Patrząc na statystyki oglądania telewizji, 
można łatwo zauważyć, że młodsze pokolenie, które wkracza 
na rynek, preferuje korzystanie z tego rozwiązania. Samo 
chce decydować, kiedy i co będzie oglądać. Nie chce się 
dostosowywać (to też sprzyja rozwojowi VOD), chce i mocno 
podkreśla, że sami dla siebie planują czas. 
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