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Media społecznościowe nie tracą na atrakcyjności. Jednak
coraz trudniej dotrzeć do potencjalnych klientów
Social media wgryzły się już w nasze życie do tego stopnia, że spora część firm za swój obowiązek uważa aktywność na
Facebooku. Niepotrzebnie. Lepiej gromadzić sympatyków w sposób przemyślany zamiast trwonić czas i pieniądze na
nieskuteczne działania. A poza Facebookiem wybór jest duży: Instagram, Snapchat, Twitter, Goldenline, Linkedin czy
SlideShare. Eksperci cytowani w raporcie Interaktywnie.com przestrzegają jednak przed nadaktywnością.
Czy w social mediach zachodzą zmiany? Zwykły użytkownik może nawet się nie zorientować, ale marketerzy owszem.
Coraz trudniej dotrzeć do użytkowników Facebooka w sposób organiczny. Facebook chce zarabiać, więc cały czas zmienia
algorytmy wyświetlania postów. Najchętniej pokazuje użytkownikom te, za które ktoś zapłacił. Prowadzenie kampanii staje
się coraz bardziej wymagające, bo nawet płatne nie docierają do wszystkich naszych fanów.
Jak sobie radzić z Facebookiem przeczytasz w rozdziale drugim.
W kolejnym pokazujemy, jak można wykorzystać pozostałe media społecznościowe. W jakich sytuacjach mogą się okazać
bardziej atrakcyjne od Facebooka.
Prowadząc kampanię nie można również zapomnieć o starych, dobrych blogach. To wciąż bardzo atrakcyjny sposób
dotarcia do dobrze stargetowanych grup. Nasi eksperci przestrzegają, że współpraca z blogerami nie jest prosta, ale dobrze
prowadzona może przynieść rewelacyjne efekty.
Podziel się raportem:

Na koniec eksperci zaproszeni przez Interaktywnie.com dzielą się swoimi doświadczeniami z działań w social mediach.
Zapraszam do lektury!
Bartosz Chochołowski, redaktor Interaktywnie.com
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Komunikację w social media uczmy się robić od... mediów
Marta Smaga

Zarządzanie kryzysowe w social media - praktycznie, nie teoretycznie
ARTYKUŁ PROMOCYJNY - Anna Robotycka, managing partner, FACEADDICTED

Najlepszy sposób zaistnienia na Facebooku to… dokładne poznanie wroga
Mateusz Ratajczak

Nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których społecznościówkach warto zaistnieć
Maciej Rynkiewicz

Za charyzmatycznym blogerem pójdą jak na bal
Barbara Chabior

Media społecznościowe coraz bardziej wymagające. Nie dla amatorów
Bartosz Chochołowski
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FACEADDICTED
Adres
Ul. Andrzeja Munka 3
01-529 Warszawa

Dane kontaktowe
kontakt@faceaddicted.pl
www.faceaddicted.pl

Opis działalności
FACEADDICTED to Interaktywna Agencja Roku 2015: Social Media wg Media & Marketing Polska,
laureat Grand Prix KTR, Golden Arrow oraz wielu innych nagród.
W internecie budujemy relacje między markami a konsumentami.
Kluczowe pola naszej ekspertyzy to szeroko rozumiany digital, digital PR z naciskiem na
zarządzanie kryzysowe 24h, employer branding, content marketing, kampanie sprzedażowe
oraz e-commerce.
Nasze standardy:
Czas reakcji do 15 minut
Internet monitoring 24h
Real-time crisis management
Klienci
Citi Handlowy, Eurosport, PGE, Reebok, Remington, Seat, Super-Pharm
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WebTalk sp. z o.o.
Adres
Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B
01-242 Warszawa

Dane kontaktowe
biuro@webtalk.pl
www.webtalk.pl
+48 22 299 23 17

Opis działalności
Jesteśmy grupą 30 osób, których pasją jest digital. Świadczymy usługi z zakresu social media,
e-marketingu, doradztwa strategicznego, SEO i SEM. Oferujemy kompleksową i spójną
komunikację wykorzystując wielokanałowe dotarcie do konsumenta. Wspieramy marki
w zrozumieniu potrzeb swoich klientów. Zdobywamy nagrody i wyróżnienia na arenie
międzynarodowej.

Klienci
Do grona Klientów WebTalk należą m.in.: Kia Motors Polska, Saturn, ORLEN, J.W.Construction,
Exim Tours, Agora, CityFit, Bridgestone, Firestone, ERIF. Pełna lista Klientów dostępna
na www.webtalk.pl.
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Biuro Podróży Reklamy
Adres
ul. Turmoncka 22/1101
03-254 Warszawa

Dane kontaktowe
aga@biuropodrozyreklamy.eu
www.biuropodrozyreklamy.eu
+48 22 499 61 90, +48 607 731 718

Opis działalności
Eksperci w kampaniach łączących social, web, mobile, search, video, content marketing
z ambientem oraz innymi działaniami niestandardowymi i nowymi technologiami. Twórcy
nowatorskich stron i aplikacji mobilnych.
Nagrody: Agency of the Year - Epica, Silver Epica Award, Grand Prix Kreatura, Impactor, Mixx
Award, Webstar Creative, Golden Arrow, Innovation Award, Pióro Roku, Złoty Spinacz, Agencja
Marketingu Zintegrowanego Roku - Impactor, Innovation Award.
Klienci
IAB Polska, Allegro, Dekoral Fashion, Bondex, Samsung, OBI, Luxmed, Beko, Triton Development,
CityIndex, Bambino
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click community
Adres
ul.Szlak 77
31-153 Kraków

Dane kontaktowe
zespol@clickcommunity.pl
www.clickcommunity.pl
664 340 449

Opis działalności
Jesteśmy pionierską agencją Social Media. Od 2009 r. pozostajemy wierni specjalizacji
w marketingu społecznościowym. W swojej grupie posiadamy największą platformę
edytowalnych aplikacji do Facebooka clickapps.eu, z której korzysta 3000 firm i 3 mln
użytkowników w Polsce.
Żyjemy komunikacją w mediach społecznościowych, dlatego "mówimy językiem Social Media"
w imieniu największych polskich marek.
Klienci
Venezia, Capgemini Polska, Alles, Bell, Blanx, Kubenz, Panaceum, Galeria Kazimierz
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NuOrder Sp. z o.o.
Adres
ul. Chłodna 48/12
00-872 Warszawa

Dane kontaktowe
newbusiness@nuorder.pl
www.nuorder.pl
+48 22 257 89 81, +48 660 79 49 57

Opis działalności
Jesteśmy partnerem marek w zakresie kompleksowych działań interaktywnych i kampanii
performance.
Budujemy strategie marek w obszarze digital, prowadzimy kampanie interaktywne
i performance, produkujemy serwisy (RWD), rozwiązania mobilne, wideo do Internetu, gry.
Prowadzimy kompleksowe aktywacje marek, konkursy, loterie. Realizujemy oficjalne kampanie
na forach internetowych w formie Online Eksperta.
Klienci
Boiron, CEDC, Gaspol, Isover, Lafarge, Ministerstwo Finansów, Polpharma, Wonga
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Agencja social media Think Kong
Adres
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

Dane kontaktowe
biuro@thinkkong.pl
www.thinkkong.pl
+48 22 321 51 00

Opis działalności
Think Kong to agencja specjalizująca się w prowadzeniu kampanii opartych na wykorzystaniu
social media oraz strategicznym wsparciu komunikacji marek w Internecie. Od 2013 r. Think
Kong jest członkiem pierwszej międzynarodowej sieci agencji social mediowych BOX Europe,
działającej m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Agencja działa
w ramach Grupy On Board Think Kong, w skład której wchodzi też agencja public relations
On Board PR Ecco Network.
Klienci
Triumph, Rimmel, Manhattan, Douwe Egberts, PRIMA, Polska Grupa Dealerska, Tommee Tippee,
Omnomnom, Lukoil, EFL
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zjednoczenie.com sp. z o.o.
Adres
ul. Czyżewskiego 14
80-336 Gdańsk

Dane kontaktowe
biuro@zjednoczenie.com
www.zjednoczenie.com
+48 58 552 02 23

Opis działalności
Za nami czternaście lat doświadczenia. Nasza historia to nasi klienci – z wieloma
współpracujemy od początku, wspólnie rozwijając się i zmieniając. Dlatego tak ważna jest dla
nas elastyczność i wysoka jakoś oferowanych usług. Nasz priorytet? Efektywność i skuteczność
w realizacji stawianych przed nami celów.
Klienci
LPP SA (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay), HJ Heinz (Pudliszki), Proama, Browar Amber,
MTV Networks Polska, Axel Springer, Oceanic SA, Unitra, Tikkurila Group (Tikkurila, Beckers,
Jedynka), Mongird (Cosmepick)
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KOMUNIKACJĘ W SOCIAL MEDIA
UCZMY SIĘ ROBIĆ OD... MEDIÓW

Marta Smaga

publicystka Interaktywnie.com

ms@interaktywnie.com
© goodluz - Fotolia

Marketing w mediach
społecznościowych jest już dojrzały,
okrzepnięty i wszyscy chcą go robić.
Tylko kto naprawdę to potrafi? O
ocenę (w skali od 1 - zdecydowanie
źle do 5 - zdecydowanie dobrze)
poprosiliśmy ekspertów. Okazuje
się, że najmocniejsi w komunikacji
społecznościowej są wydawcy
mediów - i to głównie tych
on-line’owych. Od nich warto uczyć
się, jak budować zainteresowanie i
zaangażowanie użytkowników.
Firmy i celebryci też radzą sobie
całkiem dobrze. Natomiast dużo do
nadrobienia mają instytucje
publiczne.
Raporty interaktywnie.com - Media Społecznościowe 2015
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Instytucje – 2,71 / 5

W mediach społecznościowych instytucje
publiczne nie radzą sobie nawet dostatecznie. Od
ekspertów dostało się im przede wszystkim za to,
że sprowadzają swoje fanpage’e do roli słupów
ogłoszeniowych, na których „wieszają” aktualności,
ale zupełnie zapominają o możliwościach
komunikacyjnych. Dlaczego jest tak źle?

działania i posty. Maciej Maślak, Head of Strategy
w WebTalk, wyjaśnia: „Pracownicy instytucji biorą
udział w szkoleniach, ich wiedza teoretyczna stoi na
coraz wyższym poziomie. Niestety, jeśli chodzi
o wykorzystanie jej w praktyce, jest tutaj wiele do
nadrobienia. Zarówno pod kątem graficznym jak
i merytorycznym.

Kluczowa przyczyna to brak kompetencji. Anka
Robotycka, partner zarządzający faceADDICTED,
uzasadnia: „Można odnieść wrażenie, że osoby
odpowiedzialnie za komunikację nie mają żadnej
strategii ani pomysłu na zainteresowanie fanów
swoją komunikacją”.

Towarzyszy temu niechęć do korzystania z pomocy
specjalistów zewnętrznych. - Większość instytucji
publicznych prowadzi działania na własną rękę.
Efekt? Treści zwykle są zachowawcze albo
w nieudolny sposób próbują naśladować
aktywność popularnych marek, co tylko uwypukla
brak doświadczenia - zauważa Adrian Gamoń,
CEO Social Frame.

I nie chodzi nawet o wiedzę teoretyczną, tylko
o umiejętność przełożenia jej na codzienne

Do tego dochodzi jeszcze brak luzu i odwagi.
W opinii Jacka Paryska, New Business Managera
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z Gorilla Agency, barierą w prowadzeniu profili jest strach przed utratą
autorytetu urzędu. Instytucje wydają się nie rozumieć, że social media to
głównie rozrywka.
- Do śmielszych działań zniechęcają też ewidentne wpadki, jak choćby ta
z głośną w ostatnich tygodniach kampanią przeciwko dopalaczom – zwraca
uwagę Robert Sosnowski, managing director Biura Podróży Reklamy. Ekspert
podkreśla jednak, że są też pozytywne przykłady działań organizacji
charytatywnych, które doskonale potrafią „zaangażować internety”.
Najwyższą notę za działania w social media instytucjom wystawia Anna
Ledwoń, Creative Director z click community. - Fanpage instytucji nie
wymaga specjalisty ale osoby, która zna ją od środka, pracuje w niej i zna
swoich odbiorców. I tak właśnie jest! Może takie fanpage’e nie mogą
poszczycić się świetnymi grafikami czy też wzorowym copy, ale mają jeden
podstawowy plus: są szczere i prawdziwe. Dodatkowo fanpage’e te spełniają
swoją główną rolę, jaką jest kreowanie życia offline. Mają zgromadzić,
zaangażować i zaktywizować społeczności. Nie tylko w sieci, ale przede
wszystkim w realu.

Firmy – 3,57 / 5
Przedsiębiorstwa lepiej od instytucji rozumieją media społecznościowe,
choć nadal ich ocena wypada średnio – wszyscy eksperci ocenili je na
trzy lub cztery.
Co najważniejsze, polscy przedsiębiorcy rozumieją już potencjał tego kanału
komunikacji. - Decydenci akceptują konieczność wydatków na reklamę
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i zaczynają doceniać korzyści biznesowe, jakie płyną z prowadzenia
działalności w mediach społecznościowych – twierdzi Adrian Gamoń.
Wobec dojrzalszych rynków nie musimy czuć się gorsi. Maciej Maślak
zapewnia: - W Polsce ciągle panuje przekonanie, że social media robiony jest
naprawdę dobrze na Zachodzie. Nie zgodzę się z tym. Pracujemy z wieloma
międzynarodowymi agencjami z całego świata i śmiało mogę powiedzieć, że
nie powinniśmy mieć tutaj żadnych kompleksów.
Anna Ledwoń była blisko wystawienia najwyższej noty – za zrozumienie
Facebooka, umiejętność współpracy z agencjami i kreowania dzięki niej
efektów sprzedażowych. Dlaczego więc nie padła „piątka”? Ekspert uzasadnia:
- Mam wrażenie, że gdzieś tam po drodze firmy zapomniały
o najważniejszym, czyli o kliencie. Doskonałe narzędzie do bliskiego kontaktu
z nim stało się kolejnym Centrum Obsługi Klienta bądź Call Center. Za
pośrednictwem mediów społecznościowych firmy rzadko pomagają
klientom, odsyłają ich do innych form kontaktu, nie słuchają. Nie mówię już
o tych fanpage’ach, gdzie czas reakcji wynosi kilkanaście godzin bądź tej
reakcji nie ma wcale.
Podobnego zdania jest Jacek Parysek, który zwraca uwagę, że polskie marki
komunikują się przez media społecznościowe bardzo „produktowo”, a nie
potrafią tworzyć treści ciekawych i angażujących, skłaniających do integracji.
Ekspert podpowiada marketerom. - Zamiast codziennie wrzucać post
z jakimś produktem, lepiej rzadziej, ale atrakcyjniej pokazywać kontekst jego
wykorzystania, ciekawe porady lub rozrywkowe treści, oczywiście powiązane
z produktem. Bo przecież kto przez pięć dni w tygodniu chciałby oglądać
posty o nowych modelach odkurzaczy i mikserów?
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Podobnie jak w przypadku instytucji, problemem bywa zachowawczość.
- Większe wpadki są sporadyczne. Firmy się pilnują i nie szukają taniej sensacji
za wszelką cenę. Z drugiej strony, większość działań firm jest bez polotu
i pomysłu - ocenia Robert Sosnowski.

Inna rzecz, że celebryci mają swoje atuty, które ułatwiają im kariery
w mediach społecznościowych. - Fakt jest taki, że znanym osobom znacznie
łatwiej budować relacje, ponieważ "zwykli" ludzie chcą wejść w dialog
z gwiazdą – zwraca uwagę Jacek Parysek.

Inny problem to brak jasno zdefiniowanego celu. - Przez to marki miotają
się pomiędzy działaniami stricte wizerunkowymi a sprzedażowymi, nie
określając jasnych KPI-ów już na początku swojej przygody
w społecznościach - tłumaczy Anka Robotycka.

I oczywiście poziom fanpage’y osób publicznych nie jest jednolity. Znajdą
się również antyprzykłady. - Zdarza się komunikacja nachalna, wulgarna,
z niedopuszczalnymi opiniami. „Wszakże mnie – jako znanej osobie
– wszystko wolno.” Nie, nie wolno! - twierdzi Anna Ledwoń. - I nie będę tutaj
wymieniać nazwisk, ale niestety rzesza osób jeszcze się tego nie nauczyła.

Sporo zależy od profilu firmy i rodzaju jej działalności. Designerzy,
manufaktury, artyści lub wytwórcy korzystają z mediów społecznościowych
świadomie, rzeczowo i z powodzeniem – wymienia Magdalena
Szewczuwianiec, Social Media Specialist z The Digitals.

Znane osoby, celebryci – 3,86 / 5
Media społecznościowe w rękach celebrytów to potężne narzędzie – pod
tym względem eksperci są zgodni. Anka Robotycja mówi: - Kilka znanych
osób w Polsce zawdzięcza swoją pozycję właśnie dzięki social media. To one
wykreowały kilka gwiazdeczek, a prawdziwym gwiazdom dały możliwość
ciekawego storytellingu.
Marketerzy mogą uczyć się prowadzenia fanpage’a od Roberta
Lewandowskiego, Ewy Chodakowskiej lub Kuby Wojewódzkiego.
Celebryci dowodzą, że można zbudować popularność i zaangażowanie
użytkowników Facebooka bez pieniędzy i masy konkursów – zwraca
uwagę Maciej Maślak.
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Media (tradycyjne i internetowe) – 4 / 5
Bezsprzecznie wydawcy są na socialowym polu bardzo aktywni. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta: wiedzą, że portale społecznościowe są dla nich
kolejnym, znaczącym źródłem ruchu – tłumaczą eksperci. Przez wielu
wydawców, którzy żyją z wyświetlania reklam swoim użytkownikom,
Facebook zaczął być traktowany podobnie jak Google. I w wielu przypadkach
skuteczność tego kanału jest naprawdę duża.
- Media znają siłę social mediów, dobrze wybierają tematy, które poruszają na
swoich profilach. Publikują ciekawe informacje, tworzą angażujące konkursy i
wydarzenia – ocenia Jacek Parysek.
Robert Sosnowski zauważa, że mediom sprzyjają wydarzenia wzbudzające
emocje. Oczywiście sztuką jest je wykorzystać – i tu wydawcy radzą sobie
dobrze.
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Podobnego zdania jest Adrian Gamoń, który mówi, że „media radzą sobie
dobrze, bo tworzenie angażujących komunikatów nie jest dla nich nowością.
Większość prawidłowo zaadaptowała mechanizmy stosowane przez
amerykańskie "poważne" periodyki i skutecznie dostarcza informacje do
swoich odbiorców”.
Kilku ekspertów podkreśla jednak, że w sferze społecznościowej wydawcy
on-line’owi radzą sobie lepiej niż ci tradycyjni. Magdalena Szewczuwianiec
podsumowuje: ”Media internetowe działają nad wyraz aktywnie, korzystając
z wielu kanałów i prowadząc aktywny dialog z odbiorcą. Zaś media
tradycyjne odnajdują swoją drogę w internetowych meandrach i depczą
swojemu cyfrowemu kuzynowi po piętach”.
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SOCIAL
MEDIA - PRAKTYCZNIE,
NIE TEORETYCZNIE

Anna Robotycka,

managing partner, FACEADDICTED

© Marek - Fotolia.com

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

O zarządzaniu kryzysowym
słyszymy codziennie. Pytanie,
czy zawsze są to opinie słuszne
i merytoryczne?

2

Najważniejsze, co powinno utkwić w głowie
wszystkich czytelników raportu, to fakt, że NIE
KAŻDA SYTUACJA TRUDNA JEST KRYZYSEM.
Nawet jeśli karmią się nią uczestnicy branżowych
mniejszych czy większych grup i grupek, sącząc
jad na konkurencję, bo przecież oni ogarnęliby
rzecz lepiej, taniej i z pewnością bardziej
spektakularnie.
Niestety, ale słowo kryzys w social media stało się
wyświechtane i nadużywane, a jednocześnie
nadal nie przybyło nam na rynku agencji, które
potrafią zorganizować zarządzanie kryzysowe
w piątkowy wieczór.
Skoro już wiemy, że problem/hejter ≠ kryzys,
przejdźmy do meritum, czyli do tego, jak zarządzać
kryzysem w social media.
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Zacznijmy od tego, że skoro już zdecydowaliśmy się
być marką obecną w social media (a tak naprawdę
tę decyzję i tak podjęli za nas konsumenci), to
rzeczywiście musimy być społeczni i po prostu być
w 100% interaktywni z naszą społecznością.
Oznacza to, że nie tylko odpowiadamy na
stwierdzenia „Kocham Was”, ale także na zdania
„spieprzyliście mój dzień”. By odpowiedzieć, trzeba
słuchać, więc monitoring mediów internetowych
już dawno przestał być opcją, a stał się
koniecznością i równie oczywistą oczywistością jak
fakt, że korzystamy w naszej pracy z komputerów.
Brand24, SentiOne, Newspoint i inne platformy
monitorujące dadzą nam pewność, że fan, który
akurat nie potrafił znaleźć naszego fanpage’a (bo
brand manager uznał, że nazwa fanpage’a musi być
„szersza” niż nazwa marki/produktu), nie wylewa
swoich żali na o wiele bardziej zasięgowym forum
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czy np. na Wykopie. Brak naszej reakcji na opinię klienta oznacza, że możemy
tracić nawet 89% biznesu. Aż tyle. Według Oracle 89% konsumentów nie
wraca do firmy i danej marki, właśnie ze względu na słabą obsługę (również
w social media).
Olbrzymim błędem jest monitorowanie tylko naszego brandu. Powinniśmy
pod stałym monitoringiem mieć także „drugi i trzeci krąg”, a więc nazwisko
prezesa zarządu i tzw. senior managementu oraz nazwy marek
konkurencyjnych czy też nazwy całej kategorii produktowej.

Czy Twoje P&P jest na właściwym miejscu?
Dzięki ponad 14-letniej praktyce w PR, mogę stwierdzić, że 99,9% firm (w tym
agencji social mediowych), które nie mają swoich procedur i polityk reakcji
spisanych i przećwiczonych, potyka się o pierwszy, lepszy mały kryzysik. P&P
(czyli Policies & Procedures) definiują nam nawet to, kto z naszej firmy będzie
pierwszą linią odparcia kryzysu za np. 3 tygodnie, 2h i 17 minut.
Lista kontaktów i przypisanych dyżurów oraz namiarów telefonicznych na
osoby właściwe oznacza, że będziemy działać sprawnie i szybko. Dla
własnego bezpieczeństwa musimy testować, kto jest najsłabszym ogniwem
w naszym grafie ścieżki kontaktowej, nawet w czasie „spokoju i braku
kryzysów”. Nie przez przypadek, mamy jako agencja wpisane w umowach
z kluczowymi klientami obowiązek odebrania telefonu pełniącego rolę
„hotline” w trybie 24/7 do max. 5 sygnałów.
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I tak, zdarzały nam się testy ze strony klientów o godzinie 2 w nocy np.
w niedzielę :). Nie jest to nadgorliwość ze strony Klienta, ale uczciwe
podejście do ciężkiej pracy jaką jest zarządzanie kryzysem w social
media. Oprócz procedur, mamy przygotowane scenariusze
zdarzeń, które mogą nastąpić.
Przygotowywując scenariusze bierzmy pod uwagę podstawowe
kwestie:
1. Wszelkie obwarowania i wymogi prawne związane z marką/firmą naszego
klienta (restrykcje wiekowe, przepisy branżowe i unijne definiujące cechy
naszych produktów etc.)
2. Stosunek klienta do konkurencji i jej produktów (co jest akceptowalne, na
jakim poziomie humoru lub jego braku)
3. Zdefiniowanie na własne potrzeby trollingu, hejtu (pozwoli nam to na
uniknięcie wahań w decyzji czy fana „banujemy” po 3. czy dopiero po
4. wybryku)
4. Działania pozytywne i negatywne własnych pracowników (traktowanie
przez nich mediów społecznościowych jako intranetu lub jako sposób na
„pranie brudów” ex-pracowników).
5. Nasze własne oczekiwania wobec średniego i maksymalnego czasu reakcji.
Oczywiście, w zależności od branży i produktu, lista podstawowych kwestii
niezbędnych do przygotowania dobrych scenariuszy może wydłużyć się
nawet do kilkudziesięciu punktów.
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Jak radzić sobie z kryzysem?
1. ALERT. Zdefiniować sytuację w 15 minut (w ten czas wlicza się
wyłapanie sytuacji poprzez monitoring i określenie podstawowych
informacji: czy źródłem problemu jest lider opinii, czy rzecz znajduje
się w miejscu zasięgowym czy niszowym, czy może być dużym lub
małym zagrożeniem dla marki)
Oczywiście, część pracy w zakresie monitoringu mediów wykona
za nas automat, ponieważ każda platforma monitorująca
dysponuje już funkcją automatycznego alertu wysyłanego na
adres e-mail. Jednak opieranie się na automacie to za mało.
Dedykowana osoba, które regularnie, co 15 - 20 minut sprawdzi
wyniki monitoringu to podstawa porządnej obsługi marki
w zakresie zarządzania kryzysowego. W przypadku agencji
faceADDICTED do tego dochodzi jeszcze mechanizm
powiadomień SMS-owych wysyłanych na dedykowane numery
telefonów w przypadku większej niż zazwyczaj (średnia
z ostatniego kwartału) liczby negatywnych wyników monitoringu.
2. DEFINIOWANIE. Oszacować zagrożenie + wysłać rekomendację
działań, konkretnej odpowiedzi czy listę „next steps” do klienta w
ciągu 15 minut.
Prosta segmentacja zagrożeń może wyglądać następująco:
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3. REAKCJA. Działać i monitorować wyniki naszych działań, aż do wygaśnięcia
kryzysu.
4. NAUKA. Przygotować wnioski dla siebie i klienta w ciągu 1-2 dni po
zakończeniu kryzysu.
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To najczęściej zaniedbywany punkt. Zazwyczaj nie
uczymy się na błędach, a tego żałujemy przy
kolejnym kryzysie i tak w kółko ;).
Dlaczego zarządzanie kryzysowe jest tak
„specyficzne”? Ponieważ trzeba nie tylko dobrze
korzystać z narzędzi socialowych i digitalowych, ale
przede wszystkim łączyć bardzo dobre wyczucie
sieci z umiejętnościami PR i doświadczeniem
w naprawdę ciężkich sytuacjach.
Pamiętajmy, że wszystko łączy się w koło i tworzy
większy obrazek złożony z puzzli. Złe prowadzenie
mediów społecznościowych prowadzi do słabej
obsługi klienta. 40% nierozwiązanych poprzez
social media spraw kończy się kosztownymi dla
firmy rozmowami z przedstawicielem call center
(według ClickFox), a co 20. niezadowolony klient to
potencjalne źródło kryzysu.
Jak już nam się przydarzy, to lepiej mieć dobrego
partnera przy sobie.
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Nie ma prostej i jednej recepty na
sukces kampanii w social media.
To wcale nie oznacza, że tworzyć
trzeba po omacku. Na pewno warto
przyglądać się kreacjom, które
nagrodziła branża interaktywna
i które zainteresowały
użytkowników oraz poznać uwagi
ekspertów na temat
funkcjonowania serwisów.
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Z serwisu Marka Zuckerberga korzysta już
ponad 17 milionów Polaków. Taki zasięgu kusi
każdego, ale nie każdy wie, jak go zdobyć.
Wystarczy założyć profil marki, wrzucić kilka
postów i skuteczna kampania gotowa? To nie
takie proste. Interaktywnie.com zapytał
marketerów, od czego zaczynają tworzenie
dobrej społecznościowej kreacji.

z góry narzucany przez Facebooka i w zasadzie
przypisany domyślnie do określonego celu.
W zależności od tego, czy chcemy sprzedawać czy
zachęcać do odwiedzin strony - Facebook ma kilka
gotowych i szybkich rozwiązań.

- W planowaniu kampanii reklamowych na
Facebooku najważniejsze jest ustalenie jej celów,
ponieważ od tego zależy, jakie formaty reklamowe
będziemy wykorzystywać, do jakiej grupy
docelowej kierować reklamy oraz w jakim modelu
będziemy się rozliczać - mówi Radosław Gorczyca,
specjalista do spraw reklamy w agencji WebTalk.

Ustalając naszą grupę docelową też skorzystamy
z narzędzi przygotowanych przez serwis Marka
Zuckerberga. Możemy wybierać spośród wielu
kryteriów, takich jak dane demograficzne czy przede
wszystkim zainteresowania użytkowników. - Dzięki
temu jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie dotrzeć
do odpowiednich odbiorców ze sprofilowanym
komunikatem - mówi Gorczyca. - Warto dokładnie
przemyśleć wybór odpowiedniej grupy docelowej
- ostrzega. Dlaczego? Łatwo o kosztowny błąd.

Jak tłumaczy ekspert, najmniej skomplikowaną
kwestię stanowi wybór formatu, gdyż jest on

Kierując reklamę do szerokiej grupy docelowej
i biorąc pod uwagę ogólne zainteresowania,
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zwiększamy prawdopodobieństwo ogromnego wzrostu kosztów promocji.
Przy takim układzie sami decydujemy się na otwartą walkę o użytkowników
z innymi markami. W efekcie nasza reklama może wcale nie pojawić się
preferowanym użytkownikom lub po prostu będzie pokazywana
znacznie drożej.
Potwierdza to również Kaja Wysoczańska, Social Media Manager z OHHO
Media. - Warto wziąć pod uwagę zainteresowania użytkowników Facebooka
i optymalizować kampanię tak, by była kierowana właśnie do tych, których
profile są dopasowane do komunikowanych przez nas treści. Nie ma sensu
przyciągać do siebie „wszystkich” - mówi.
Dla wielu mogłoby to się wydawać nadzwyczaj łatwe, jednak prawdziwe
schody dopiero się zaczynają. Nie każdy post z łatwością dociera do
użytkowników, którzy chcą uczestniczyć w komunikacji z marką. Aby lepiej
zrozumieć problem, jakim jest filtrowanie treści w mediach
społecznościowych, musimy zdać sobie sprawę ze skali działania serwisu.

EdgeRank wciąż nie daje spać?

nie ingerował w to, co widzą jego użytkownicy. Od kilku lat ogromnie
rozbudowany algorytm ułatwia przeglądanie „fejsa” szarym użytkownikom
oraz… utrudnia życie marketerom.
Co robi? Przeciętnemu internaucie niewiele, po prostu wybiera teoretycznie
najbardziej interesujące posty. Marketingowcy widzą to zupełnie inaczej.
Algorytm wyraźnie ogranicza zasięgi postów, wymaga optymalizacji treści
oraz wartościowego kontentu i przede wszystkim - nieustannie zmienia
reguły gry. Jak działa mityczny EdgeRank?
- Samo słowo EdgeRank jako jeden filtr nie jest już używane przez Facebooka
od ponad dwóch lat. Aktualnie istnieje ponad 100 tysięcy składowych
algorytmu decydującego o tym, co pokazuje się na naszym NewsFeed. To
właśnie ten algorytm rozstrzyga, jakie - ze średnio 1500 postów, które
moglibyśmy zobaczyć - finalnie trafiają do nas. W interesie marek działających
na Facebooku jest znaleźć się w gronie tych wybranych - tłumaczy Michał
Dunin, Managing Director w WebTalk.

1500 postów dziennie potencjalnie może pojawić na tablicy każdego
użytkownika. Taka lawina informacji - często bezwartościowych - byłaby
dla każdego internauty po prostu nie do zniesienia. Dla samego Facebooka
byłoby to w dłuższej perspektywie samobójstwo.

Ostatnio jednak nie jest to wcale takie łatwe. Trudno się jednak dziwić
- promowanie postów jest istotną częścią zysków spółki Marka Zuckerberga.
Firma stawia sprawę jasno: w social media nic nie przychodzi już za darmo.
W tym wypadku w najbliższym czasie prezentów dla marketerów nie będzie.
Interaktywnie.com zapytał ekspertów, czy z algorytmemt można walczyć czy
jednak z konieczności trzeba się po prostu zaprzyjaźnić?

Spółka Marka Zuckerberga widząc problem długo nie czekała i stworzyła
EdgeRank, czyli po prostu gigantyczny filtr treści. Facebook od początku
istnienia zmieniał się i przekształcał, jednak długo tak otwarcie jak dziś

Michał Dunin zwraca uwagę, że część marketingowców odważnie stanęła do
wyścigu z wewnętrznym mechanizmem Facebooka. Nie wychodzi im to
jednak na dobre.
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- Zamiast koncentrować się na działaniach, które przyniosą korzyści dla firmy
i wartość dodaną dla użytkownika, skupiają się na tym, aby wywołać jak
największą liczbę interakcji. Niektóre marki niemal każdym komunikatem
błagają o „like”. Tak realizowana strategia działania ogranicza możliwości
kształtowania wizerunku i budowania długotrwałych relacji pomiędzy
markami a użytkownikami - ostrzega Dunin.
- Marki nie powinny koncentrować się na tym jak „oszukać” Edge Rank czy
zebrać jak najwięcej interakcji pod postem typu „żebrolike”. Zamiast tego, aby
zaangażować wartościowych fanów oraz zyskać wymierne korzyści, marki
powinny z góry określić cel swojej obecności na Facebooku. Sama obecność
na tej platformie i monotonna komunikacja już nie wystarczy. W tej sytuacji
niezbędna jest bieżąca analiza prowadzonych działań komunikacyjnych oraz
tworzenie zrównoważonego kontentu - tłumaczy.
Niektórzy eksperci twierdzą, że gdy z wrogiem nie można wygrać, to
chociaż warto ułatwić sobie walkę. Jak? Wystarczy go dobrze obserwować
i dostosowywać się do zmieniających się realiów. - Jesteśmy w stanie dzięki
pewnym trickom i obserwacjom zwiększyć zasięg publikowanych postów,
jednak jest to proces żmudny, a co najgorsze, obarczony sporym marginesem
błędu. Niestety, nigdy nie możemy być w stu procentach pewni, czy to, co do
tej pory działało świetnie, sprawdzi się kolejny raz - tłumaczy Jadwiga Nowak,
Social Media Manager z PromoAgency.
Jak w takim razie dziś można walczyć o użytkowników? - Od jakiegoś czasu
największe zasięgi uzyskują wpisy w formie materiałów wideo wgranych
wprost na Facebooka, więc aktualnie warto to wykorzystywać. Niezmiennie
najbardziej istotna jest natomiast jakość tworzonych treści, budowana dzień
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po dniu - i właściwie to jest główne, niezbywalne kryterium, którym
powinniśmy się kierować przy prowadzeniu jakichkolwiek działań na
Facebooku - mówi ekspert z PromoAgency.

przeanalizowaniu 35 tysięcy postów okazało się, że # nie tylko nie zwiększa
zasięgu, ale i w wielu wypadkach odpowiada za spadek zainteresowania.
Internauci przestali po prostu komentować i lajkować.

Kaja Wysoczańska zwraca uwagę, że najważniejsze to bacznie obserwować
swoich fanów. - Każdy profil rządzi się swoimi prawami - tłumaczy. - Tylko
z własnych obserwacji możemy stwierdzić, czy większym powodzeniem
cieszy się dobra grafika z krótkim chwytliwym tekstem czy coś innego.
Żelaznych reguł po prostu nie ma - mówi.

Chad Wittman, jeden z twórców badania, jest przekonany, że taki wynik jest
spowodowany zupełnie innymi przyzwyczajeniami użytkowników. Za
pomocą Facebooka komunikują się oni ze znajomymi, natomiast na Twitterze
zamieszczają i chcą czytać informacje ze świata.

Hashtag - pomaga czy szkodzi?
Przez długi czas jednym z najczęściej polecanych trików przy zwiększaniu
zasięgów postów było tagowanie. Kubeł zimnej głowy zjawił się
niespodziewanie. Proste sztuczki będą skuteczne tylko wtedy, gdy
wiemy jak z nich skorzystać. Obrastający w mity hashtag nie jest
czarodziejską różdżką.

Inni eksperci zwracają uwagę, że Facebook nie przeprowadził do tej pory
żadnej kampanii związanej z poprawnym używaniem tagów. Dlaczego? To
proste - chodzi o pieniądze. Jak już wspomnieliśmy, płatne promowanie
postów jest istotną częścią zysków spółki. Nie ma powodów, by firma z tych
profitów dobrowolnie rezygnowała i pozwoliła, by stary symbol # szerzej
zaistniał w serwisie. I przy okazji, by zupełnie za darmo odpowiadał za
promocję wiadomości.

Skoro jest tak ciężko, to może by…

Serwis EdgeRank Checker postanowił sprawdzić, czy hashtagi w ogóle
wpływają na zasięg wiadomości na serwisach społecznościowych. W tym
celu zbadał zasięg i liczbę podań dalej postów na Twitterze i Facebooku.
W przypadku Twittera wyniki nie były zaskakujące, w końcu jest to portal,
na którym wymyślono #. Wzrost liczby podań zanotowało aż 70 procent
firm używających w swoich postach tagów. W tym wypadku tagowanie
jest opłacalne.

Zapytaliśmy w takim razie, czy przy takiej polityce reklamowej Facebooka
prowadzenie fanpejdży marek niebawem w ogóle przestanie mieć sens?
Reklamodawcy doskonale potrafią liczyć pieniądze i każdą wydaną na
promocję złotówkę oglądają kilka razy. Czy gdy posty nie będą trafiały na
walle użytkowników bez dodatkowego profitu dla amerykańskiego giganta,
marketing porzuci social media?

Dane dotyczące używania hashtagów na Facebooku zaskoczyły chyba
nawet twórców badania i powinny trafić do wszystkich marketerów. Po

- To pytanie pojawia się już od kilku dobrych lat, od kiedy zarówno zasięgi,
jak i zaangażowanie zaczęły sukcesywnie spadać, a liczba fanów tracić na
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znaczeniu. Obecność firm na Facebooku będzie miała sens wyłącznie wtedy,
gdy będzie dostosowana do realiów - zaznacza Maciej Maślak, head of
strategy w agencji webTalk.
- Facebook się zmienia i razem z nim powinny zmieniać się cele działań
w social media. Nie można, a przynajmniej nie powinno się patrzeć na nie
przez pryzmat poprzednich lat. Jeśli, niezależnie od obranego celu, będziemy
zwracali uwagę tylko na liczbę lajków, liczbę udostępnień, to prowadzenie
firmowych profili straci swój sens - przestrzega ekspert i od razu proponuje
rozwiązanie: całkowita zmiana strategii. - Zamiast koncentrować się na
sherowaniu i lajkowaniu, należy postrzegać Facebooka jako kompleksowe
narzędzie. Serwis nieustannie udoskonala i wprowadza nowe rozwiązania
reklamowe, które, odpowiednio wykorzystane, potrafią zwiększyć
skuteczność prowadzonych działań - dodaje Maślak.
Zdecydowanie bardziej optymistyczne zdanie na temat przyszłości
społecznościowych profili marek ma Jadwiga Nowak. - Dopóki Facebook
będzie istniał w podobnym kształcie jak obecnie, prowadzenie fanpage’y
nie przestanie mieć sensu - to w tym momencie zbyt istotne dla wielu
źródło treści, już nie tylko rozrywkowych, ale też informacyjnych - tłumaczy
i zaznacza, że tak jak nie ma róży bez kolców, nie ma social media bez
wymagań.
- Firmy będą jednak musiały zredefiniować sposób, w jaki są obecne
w tym serwisie oraz zmienić podejście do myślenia o nakładach
finansowych na to medium. Duże marki już to wiedzą, większość
mniejszych musi się dopiero nauczyć, że media społecznościowe to
nie dodatek, którym może się zaopiekować byle kto i byle jak. Dlatego
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budżety firm na reklamę w serwisie będą cały czas rosły, a odpowiednio
poczynione inwestycje będą zwracać się z nawiązką - mówi Nowak.
Kaja Wysoczańska również nie uważa, by fanpage miały zniknąć - nawet, jeżeli
polityka Facebooka będzie coraz mniej przyjazna i bardziej wymagająca.
- Nawet jeśli takie obawy istnieją, żadna poważna marka nie pozwoli sobie na
brak fanpage'a. Facebook zaczyna pełnić rolę dodatkowej skrzynki
kontaktowej i punktu obsługi klienta. Takiej funkcji nie można lekceważyć.
Dzięki swojemu fanpage'owi dana marka może badać pewnego rodzaju
nastroje, które panują wśród jej fanów, zobaczyć, co im się podoba lub też co
im się szczególnie nie podoba i właściwie zareagować - tłumaczy.

Kreacja może wszystko ułatwić
Eksperci są zgodni, że prędko z ofert marketerów nie znikną social media.
Dlatego warto pamiętać, że zasady używania serwisów społecznościowych,
tak by w całości wykorzystać ich potencjał reklamowy, to tylko jedna strona
medalu. W pędzie po realizację celu marki nie można zapomnieć
o wyjątkowej kreacji. W tym wypadku z pomocą jak zwykle przychodzą
największe imprezy z kraju i świata.
Prawdziwą społeczną twarz Facebooka postanowiły wykorzystać agencje
Socialyse oraz Havas Media Group, które odpowiadały za kreację dla firmy
ubezpieczeniowej Prudential. Na co postawili „kreatywni”? Na siłę
wypowiedzianej deklaracji. W końcu nie od dziś wiadomo, że publiczne
deklaracje zobowiązują zdecydowanie bardziej niż te stworzone tylko
w naszej głowie. Kto z nas nie zna wiecznie niezrealizowanych
noworocznych postanowień?
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Akcja „Daję słowo” to, jak zapewniali twórcy, próba przywrócenia do
powszechnego użytku instytucji oficjalnego dawania słowa. Za pomocą
specjalnie stworzonej strony każdy internauta mógł złożyć dowolną obietnicę
wybranej osobie, która była o tym poinformowana albo drogą mailową lub
przez wiadomość na Facebooku. W ten sposób internauci mogli obiecać
najbliższym rzucenie palenia, chudnięcie, miłość, wyprawy życia i cokolwiek,
co im przyszło jeszcze do głowy.
Z perspektywy marki była to z kolei następna akcja, spójna z kreowanym
przez ubezpieczyciela wizerunkiem - ubezpieczyciela, który nie zapomina
o swoich obietnicach nawet sprzed II wojny światowej. Sam mechanizm
dawania obietnic nie był jedynym elementem akcji – pod koniec kampanii
do wybranych osób, które faktycznie dotrzymały obietnic, wyruszyły prezenty.
Efekty? Prawie 600 danych słów, z czego połowa dotrzymana. Do tego ponad
pół miliona wyświetleń klipów i 80 tysięcy unikalnych użytkowników strony.
Realizacja otrzymała tegoroczne wyróżnienie w konkursie GoldenArrow
w kategorii social media.

graficznej zajawki niektórych gwiazd. Jak wyglądały zajawki?
Była to po prostu propozycja ubioru i scenowych rekwizytów.
Dodatkowo agencja poprosiła fanów, by wrzucali swoje zdjęcia z odliczania.
W ten sposób w sieci pojawiła się masa zdjęć numerów bloków, klocków,
rzeczy czy nawet owoców ułożonych w odpowiednie cyfry. Najbardziej
kreatywni zostali docenieni pod koniec kampanii i mogli pojechać na festiwal.
Równolegle do Instagrama trwała kampania na Twitterze, która
wypromowała tag #OWF. Efekty? Zasięg 3,5 miliona użytkowników oraz
prawie 50 tysięcy tweetów z tagiem festiwalu. Dodatkowo przybyło ponad
12 tysięcy gotowych zdjęć promujących festiwal od samych użytkowników
oraz 4 tysiące nowych fanów.
Za kreacje VML otrzymała główną nagrodę w kategorii Marketing
społecznościowy na festiwalu Mixx Awards.
Więcej o wykorzystywaniu innych mediów społecznościowych
przeczytasz w następnym rozdziale.

Planując realizację w mediach społecznościowych warto pamiętać, że istnieje
nie tylko Facebook, ale również cała gama innych serwisów. Na to z kolei
postawiła agencja VML Poland tworząc kreację dla organizatora Orange
Warsaw Festival. Kreatywni nie zrezygnowali całkowicie z portalu Marka
Zuckerberga – na kilka miesięcy przed festiwalem to właśnie tam pojawiały
się informacje o artystach, którzy wystąpią. To budowało zaangażowanie
fanów profilu.
Kluczem kampanii był jednak Twitter oraz Instagram. To właśnie tam trwało
ostateczne odliczanie do startu imprezy, które połączone było z wrzucaniem
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Może się wydawać, że zmiany na Facebooku prowadzące do coraz silniejszego filtrowania
treści, a także nacisk na sponsorowane kampanie, doprowadzą do sytuacji, w której
prowadzenie firmowych profili straci zupełnie sens. Jedyne, co będzie oferował nam portal
z Menlo Park, to dotarcie do potencjalnego klienta, za które po prostu zapłacimy. To by
jednak oznaczało, że Facebook coraz bardziej zacznie przypominać "tradycyjne" medium
reklamowe, a nie taki był jego cel i nie w takim kierunku chce go rozwijać Mark Zuckerberg.
Nie zapominajmy o istotnym fakcie - konsumenci w mediach społecznościowych mówią
o markach (często także do marek), ale takich, które budzą w nich jakieś emocje i potrafią
odróżnić się od konkurencji. Przepis na dobrą komunikację jest prosty. To „dare to be
different”. Naszym zadaniem jest tak tworzyć obraz marki na Facebooku, by ludzie chcieli
z nią wchodzić w dialog. Bez aktywnego udziału człowieka i trzymania ręki na pulsie się nie
obejdzie. Kluczowa jest moderacja i sposób jej prowadzenia - nie tylko w sytuacjach
zwanych "kryzysami". Zadowolony konsument w mediach społecznościowych to taki, który
ma poczucie partnerskiego dialogu z marką; zwłaszcza, że na społecznościówki (głównie
Facebook i Twitter) coraz częściej spada rola nowocześniejszych infolinii czy biur obsługi
klienta. I to takich, gdzie problemy rozwiązywane są publicznie, na oczach innych
użytkowników. Nawet działania nastawione na polubienia i share'y (czyt. próby
zwiększania zasięgu za darmo) nie będą miały znaczenia bez dobrego pomysłu na
wyróżnienie się w socialu i dodatkowo, odpowiedniej moderacji. Te dwie rzeczy zawsze
będą istotniejsze od jakichkolwiek mechanizmów.

Wojtek Żubr Boliński
copywriter w FaceADDICTED
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Temat optymalizacji kampanii jest zazwyczaj traktowany wyrywkowo. Oczywiście,
można powiedzieć dość standardowe rzeczy na temat większej roli wideo, potrzebie
dokładnego targetowania kampanii czy śledzenia wyników i klików dzięki pikselom.
Ale to wiemy wszyscy i chyba nie jest to nic odkrywczego.
Dla nas, jako agencji, kluczową kwestią jest magiczne sformułowanie: dane
w perspektywie długookresowej.
Marka i agencja MUSI mieć pomysł na to, co chce robić z danymi pozyskiwanymi
w poszczególnych kampaniach i jak je dalej wykorzystywać. Nie za tydzień, ale
za pół roku!
Dlatego też mówimy klientom nie tylko o planach publikacji i targetowaniu
reklam, ale także o strategii zarządzania danymi użytkowników, naszych fanów
w perspektywie kolejnych miesięcy. Dzięki temu jesteśmy w stanie udowodnić link
pomiędzy tzw. social return, a business return, ponieważ wiemy, że działania
kampanijne podjęte kilka tygodni wcześniej doprowadziły do wyselekcjonowania
i segmentacji baz użytkowników oraz wybrania najlepszych ścieżek prowadzenia
użytkownika od platform social mediowych do np. e-sklepów czy stron
internetowych.

Anka Robotycka

partner zarządzający FaceADDICTED
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NIE SAMYM FACEBOOKIEM
INTERNAUTA ŻYJE, CZYLI W KTÓRYCH
SPOŁECZNOŚCIÓWKACH WARTO
ZAISTNIEĆ

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
© psdesign1 - Fotolia

Twitter, Instagram, YouTube a może
dynamicznie rozwijający się - ale
wciąż kojarzony z najmłodszym
odbiorcą - Snapchat? Zapytaliśmy
ekspertów z branży, czy istnieje
świat poza Facebookiem. A jeśli tak,
to w której sieci koniecznie trzeba
się pojawić.

4

Liczba użytkowników Facebooka w Polsce
przewyższa 17 milionów - wynika z ostatniego
raportu Megapanel za marzec 2015 r. Liczba na
pierwszy rzut oka robi wrażenie. Ale jeśli
zestawimy ją z faktem, że jest to mniej niż jedna
trzecia wszystkich użytkowników w sieciach
społecznościowych w polskim internecie,
w umysłach marketerów od razu pojawia się
pytanie: jak dotrzeć do reszty? Spośród
wypowiedzi ekspertów wytypowaliśmy cztery
serwisy, w których obecność trzeba przemyśleć.

Twitter
Według ostatnich raportów Sotrender w Polsce
jest już nieco ponad 3 miliony użytkowników
Twittera, a na świecie ponad 300 milionów
(i rośnie, na początku 2014 roku było to 255
milionów). Innymi słowy, Twitter w Polsce wciąż
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pozostaje niewykorzystany. Świadczą o tym nie
tylko niska liczba użytkowników w ogólnokrajowych
rankingach, ale też popularność czołowych marek.
A raczej jej brak.
- Najpopularniejsze polskie profile marek to Sony
Music, Chopin Airport, Samsung, Vevo i PZPN. Te
profile mają od ok. 80 do 260 tysięcy śledzących,
natomiast kolejne marki w rankingu nie wykraczają
poza 50 tysięcy – te znaczne dysproporcje świadczą
o dużym, ale nie do końca zagospodarowanym
potencjale Twittera w Polsce – komentuje Ewa
Ratkowska, account executive z agencji
Zjednoczenie.com.
Jest to jednak kanał zdecydowanie wymagający,
szczególnie w kwestii kreatywności i zaangażowania
użytkowników. Po pierwsze, wpisy mogą mieć
140 znaków. Po drugie, użytkownicy wykorzystują
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go jako pierwsze źródło informacji. - Gdy w świecie liczy się szybkość
przepływu wiadomości, Twitter pasuje idealnie. Potwierdza to między innymi
raport Pew Research Center, w którym ponad 60 proc. ankietowanych
przyznało się, że Twitter stanowi dla nich idealne źródło „breaking news"
- mówi Paulina Nazaruk, social media specialist z agencji BYSS.
Czy mimo skomplikowanej formy, polskie marki zaczną korzystać w Twittera?
Patrząc na tendencje światowe, powinny. – Zdecydowanie rośnie potencjał
serwisu jako medium atrakcyjnego dla firm. Świadczy o tym lista zwycięzców
Cannes Lions, największego na świecie festiwalu reklamy. Ponad 70 proc.
zwycięskich kampanii było opartych o Twittera, a to świadczy o ogromnym
potencjale, jaki kryje się w zaledwie 140 znakach. Potencjale, który tylko czeka
na szersze zainteresowanie w Polsce –dodaje Paulina Nazaruk.
- Na pewno należy uważnie obserwować Twittera. To, że na razie korzystają
z niego głównie geekowie, politycy i dziennikarze jeszcze nie znaczy, że
któregoś dnia ta platforma w Polsce nagle się nie przebudzi – dodaje Robert
Sosnowski, dyrektor zarządzający agencji Biuro Podróży Reklamy.

Instagram
Coraz niższe zasięgi Facebooka i wciąż nieograniczone zasięgi publikacji na
Instagramie sprawiają, że marki coraz częściej kierują swoją uwagę właśnie
w kierunku tego drugiego serwisu.
- Motywuje je zaangażowanie użytkowników – liczba interakcji
w przeliczeniu na jednego użytkownika serwisu jest tu nieporównywalnie
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większa niż w innych serwisach społecznościowych, czego przyczyny można
upatrywać przede wszystkim w mniejszym natłoku treści oraz poczuciu
większej anonimowości – komentuje Ewa Ratkowska.
I dodaje, że polski Instagram to na razie wciąż domena celebrytów, blogerów
i vlogerów. Z oczywistych względów najatrakcyjniejszy jest dla marek
modowych i lifestyle’owych, ale tkwiący w nim potencjał coraz częściej
wykorzystywany jest przez inne branże.
- Wygrają ci, którzy najszybciej odnajdą swój indywidualny głos w tym kanale
i zbudują więź z obserwującymi, jeszcze zanim użytkownicy odczują przesyt
treści w swoich strumieniach aktualności. Zwłaszcza, że tacy obserwujący,
choć jest ich nieporównywalnie mniej niż na Facebooku, zazwyczaj są
znacznie mniej przypadkowi, a bardziej zainteresowani faktycznym
obcowaniem z marką. Instagram to jednak nie tylko olbrzymi potencjał
i możliwości, ale też nowe wyzwania. Tutaj, znacznie bardziej niż na
Facebooku, liczy się wyczucie i kreatywność – mówi Ewa Ratkowska.
Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia z drugą najpopularniejszą siecią
obrazkową – Pinterestem. - Jest kolejnym kanałem, który w Polsce nie cieszy
się jakąś ogromną popularnością. Za Oceanem bije zaś rekordy – ma ponad
70 milionów aktywnych użytkowników, co stanowi 25-proc. wzrost
w porównaniu z rokiem 2014. Pinterest generuje także spory ruch na strony
www (w tej kwestii skutecznie depcze po piętach Facebookowi). O dość
optymistycznej przyszłości Pinteresta świadczy plan wdrożenia przycisku
„buy" i generowania bezpośredniej sprzedaży. Przycisk „buy" ma także pojawić
się na Instagramie – mówi Paulina Nazaruk.
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Snapchat
To jednak nie Instagram i Twitter, ale młodzieżowy Snapchat wywołał
najbardziej żywiołowe komentarze wśród ekspertów. Jego popularność na
świecie rośnie z prędkością kuli śnieżnej i już przekroczyła sto milionów
użytkowników. Mało tego – sieć jest najbardziej popularna w kanale mobile.
- Jego unikalność polega przede wszystkim na odpowiedzi na coraz silniejszą
w pokoleniu Millenialsów potrzebę życia chwilą obecną, chwytania tego, co
może zdarzyć się tylko raz i nadaje życiu smak. „Żyję raz, więc chcę żyć
w pełni. Dzielę się tym, co tu i teraz - tym, co mnie definiuje, co składa się na
to, kim jestem.” Komfort użytkownikom Snapchata zapewnia fakt, że za chwilę
mogą być kimkolwiek innym. Zmienią się okoliczności, nastrój nadawcy
komunikatu i jego otoczenie. Zmieni się jego JA. Na nowo zdefiniowane, na
nowo wyrażone, na nowo dziejące się w krótkim czasie – komentuje Justyna
Staszewska, project manager agencji Imagine.
W tym wszystkim Snapchat daje to, czego nie dawały inne społecznościówki
- świadomość i przyzwolenie publikowania treści bez zobowiązań. Bez historii
konwersacji, bez łatwej możliwości ich odtworzenia.
- Snapchat eliminuje długoterminową, odtwarzalną fabułę. Snapy są z zasady
jednorazowe. Znika zagrożenie inwigilacji. Swego czasu tak znane - by nie
szukać daleko - z facebookowych przypadków, gdy bliska osoba lub
potencjalny pracodawca docierają do archiwalnych, nie do końca grzecznych
fotek. Oczywiście ma to swoje zalety - zwłaszcza dla użytkowników
czujących się bezpieczniej i swobodniej - ale również jest sporym
wyzwaniem dla marek, dla których tymczasowość przegrywa z trwałym
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budowaniem relacji i wizerunku, utrzymywaniem ich i pielęgnowaniem
historii wokół siebie. Tylko rozsądne wykorzystanie cech Snapchata zapewni
zwrot inwestycji - czasu, energii i pieniędzy, jakie przeznaczymy dla działań
w tym kanale – dodaje Justyna Staszewska.
Światowe marki ryzykują i inwestują, a potencjał Snapchata stale się rozwija.
Obecnie snapy to już nie tylko krótkotrwałe wrzuty, w których możemy
przekazać jedynie strzępek informacji lub swoje nagie selfie.
- Dodanie możliwości publikowania snapów składających się na
kilkuminutowe filmy lub zestawienie zdjęć opowiadających konkretną
historię, czy wreszcie zakładka Discover i relacje na żywo, otwierają nowe
kierunki marketingowego wykorzystania tego chatappa. Te możliwości
zostały już dostrzeżone w Polsce, w innych krajach duże marki korzystają
z nich prężnie (choćby MTV, Taco Bell czy National Geographic). Obecnie
nad Wisłą użytkownicy Snapchata to przeważnie ludzie młodzi. Szukając
więc nowych dróg dotarcia do tego audytorium, koniecznie powinniśmy
zwrócić się w tę stronę. Warto też obserwować, jak i czy w ogóle Snapchat
będzie dojrzewał wraz ze swoimi użytkownikami, podobnie, jak stało się
z Facebookiem – komentuje Przemysław Morawski, social media
manager agencji hyperCREW.

YouTube
Coraz więcej marek przyciąga bardzo już dojrzały, ale wciąż z gigantycznym
potencjałem YouTube. Jest to jedyna spośród opisywanych przez
ekspertów sieć, która – zdaniem ekspertów – jest licznie wykorzystywana
przez krajowe firmy. Ale czy w pełni?
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- Według badania przeprowadzonego w tym roku przez firmę
Chimney, spośród 500 największych polskich przedsiębiorstw aż
38 proc. ma swój własny kanał w serwisie YouTube. Większość z nich
opublikowała przynajmniej jeden film w ciągu ostatniego roku, jednak
jedynie 23 prowadzą regularną komunikację w tym kanale. A jest ona
kluczowa, bowiem opublikowanie choćby najbardziej atrakcyjnego
filmu o dużym potencjale wirusowym, jeśli nie wpisuje się w ogólną
tematykę i strategię działań i nie przekłada się na liczbę subskrybcji,
nie zagwarantuje nam pełnego wykorzystania potencjału serwisu –
tłumaczy Ewa Ratkowska.

Dodaje, że YouTube jest więc idealną platformą dla marek dysponujących
dużą liczbą kontentu wideo lub - jeszcze lepiej - środkami na ich produkcję.
Cały czas należy bowiem pamiętać, że internet rządzi się swoimi prawami
i nie zawsze sprawdza się dublowanie treści np. z telewizji. Wbrew pozorom
YouTube nie jest domeną wyłącznie nastolatków – ponad połowa
użytkowników to ludzie powyżej 20 roku życia, natomiast wszyscy oni
oczekują treści świeżych i niebanalnych, takich, które niosą ze sobą wartości
dodatkowe – niezależnie, czy jest to rozrywka czy przydatne informacje.
Dopóki marki nie zaczną spełniać tych oczekiwań, dopóty YouTube
pozostanie domeną przede wszystkich zespołów, piosenkarzy i vlogerów.

REKLAMA
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- W Polsce cały czas czekamy też aż rodzime marki zaczną wykorzystywać
potencjał Google Hangouts. Dotychczas po to narzędzie sięgnęło m. in.
Radio Zet organizując cykl spotkań fanów gwiazdami czy kanał „Łączy nas
piłka”, który umożliwił oglądającym zadawanie pytań reprezentacji Polski
– dodaje Ewa Ratkowska.

Wiele, wiele innych?
Odpowiedni wybór kanałów komunikacji to podstawa, żeby zapisać się
w pamięci użytkowników social media. I na odwrót – zdaniem ekspertów,
nieodpowiedni lub zbyt szeroki wachlarz sieci społecznościowych, w których
jesteśmy obecni, to ślepy zaułek. Zdecydowanie nie należy być wszędzie.
- Bądź tam, gdzie warto i tam, gdzie komunikacja jaką stworzysz, znajdzie
pożądanego przez ciebie odbiorcę. Nie musisz korzystać ze wszystkich
nowinek internetu, by odnosić sukcesy. Nie potrzebujesz profili we
wszystkich serwisach społecznościowych. Jeśli uważasz, że dzięki temu
zwiększasz zasięgi, a tym samym prawdopodobieństwo pozyskania klientów,
na własne życzenie zapędzasz się w kozi róg – radzi Justyna Staszewska.
Tłumaczy to faktem, iż generowanie organicznych zasięgów staje się coraz
trudniejsze. Internetowe imperium nieuchronnie dąży do odfiltrowywania
niechcianych treści. Z czasem będzie się to wzmacniać, a komunikacja do
szerokich grup stanie się komunikacją do nikogo przez wielkie N.
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- Nie wystarczą też treści dobre. Szczególny nacisk zostanie położony na
idealne dopasowanie - zarówno kanału, jak i sposobu komunikacji. Dlatego,
cytując klasyka: tylko spokój nas ocali - spokój i rozsądne dobieranie kanałów
społecznościowych. Bez ortodoksyjnego trzymania się Facebooka, a przez
realistyczne podejście poparte analizą i wyliczeniami – dodaje Justyna
Staszewska.
W wyborze społecznościówki nie powinniśmy się tylko kierować liczbą
użytkowników, ale grupą osób, jakie te skupiają. - Precyzyjne dotarcie jest
lepszym kryterium niż pozycja w rankingu najliczniejszych. Świetnym tego
przykładem może być tutaj akcja społeczna uświadamiająca o negatywnych
konsekwencjach przygodnych kontaktów seksualnych zrealizowana na
randkowym Tinderze. Czy może istnieć lepsze miejsce do przeprowadzenia
tego typu kampanii? – pyta retorycznie Przemysław Morawski.
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Ogrom informacji oraz energicznie zmieniająca się rzeczywistość to najważniejsze aspekty,
którym musi stawić czoła każdy serwis społecznościowy, mający na celu zdobycie
popularności wśród użytkowników. Czas reakcji, możliwość uzyskania i podania informacji
„tu i teraz” to główne czynniki świadczą o sukcesie platformy społecznościowej. Nic więc
nowego, że serwisy dedykowane urządzeniom mobilnym, jak Instagram czy Twitter, pną się
na szczyty popularności, stając się najbardziej angażującymi społecznościówkami
w Polsce. Nomen omen, poprzez swoje ograniczenia, jak liczba znaków czy format grafiki,
Twitter i Instagram oferują użytkownikom możliwość stworzenia szybkiego, a zarazem
unikalnego contentu,esencji przekazu, wyróżnienia komunikatu spośród tłumu. Mało tego,
nie bez znaczenia pozostaje także demografia użytkowników serwisów, która w obu
przypadkach wykazuje tendencje starzenia się społeczności serwisów, co może mieć spory
potencjał dla marketerów przy planowaniu działań komunikacyjnych w grupach
docelowych. Twitter i Instagram również nie śpią w aspekcie planowania i wdrażania
funkcjonalności zwiększających możliwości sprzedażowe w serwisach. Pay by Tweet,
wyszukiwanie miejsc na Instagramie, butony CTA oraz nowe formaty reklamowe to tylko
niektóre spośród nowości budujących potencjał promocji marek na platformach
mobilnych.

Jakub Kruzel

account manager w FaceADDICTED
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Miliony blogów krążą w sieci mnożąc się
każdego dnia. Za nimi stoją czasem
autentyczni fachowcy, czasem autorytety
wykreowane przez przypadek, a bywa że
autorzy kompletnie nie budzący
zaufania, a jednak wspierani, niczym
artyści brawami, setkami, tysiącami,
milionami odsłon. Trudno już dziś nie
postrzegać internetowej twórczości jako
potężnego narzędzia międzyludzkiej
komunikacji a tam, gdzie płaszczyzna
dialogu się tworzy, zawsze jest miejsce na
reklamę. Na dodatek reklamę nowej
generacji, odmienną od brutalnie
wwiercających się w głowę radiowych
spotów reklamowych, telewizyjnych
natarczywości czy wielkoformatowych
aktów przemocy wizualnej na ulicach.
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Blog to w założeniu twór szczery, wynikający
z prawdziwej potrzeby kontaktu z człowiekiem,
którego interesuje to samo i obchodzi, co bloger
ma do opowiedzenia: indywidualne historie,
zdarzenia, przemyślenia, spotkania, pasje.
Dlaczego więc nie skorzystać z tej okazji i nie
zasugerować autorowi, by przy okazji swoich
opowieści polecił skupionym wokół niego
czytelnikom markę, produkt, zachowania,
nawyki? By wsparł swoim autorytetem coś,
o czym sam przekona się, że jest dobre i szczerze
o tym poinformuje. Blogosfera karmi się przede
wszystkim uczciwym przekazem, a więc jest
przestrzenią reklamy jedynie dla marek, które nie
odczuwają strachu przed zwrotną informacją od
użytkownika i nie muszą się lękać konfrontacji
swojej oferty z otwartą trybuną wypowiedzi.
Odbiorcy szybko wytropią nieuczciwych,
nieszczerych, merkantylnych blogerów,
a internet zapewnia im stosowne narzędzia
do zdemaskowania komercjuszy.

Warto ryzykować, bo za blogerem podążać mogą
rzesze fanów gotowych do wzorowania się jego
stylem życia, chętnych do jego naśladowania i do
upodobnienia się do niego choć odrobinę. Dla
każdej marki, która zdecyduje się na współpracę
z blogerem i zdoła go do niej namówić, podsuwając
dyskretnie inspiracje, to ciekawa, niedroga
propozycja świeżej reklamy, na dodatek
nieograniczonej czasowo, bo wpis pozostanie
w sieci na zawsze i zawsze może mieć nowe
odsłony.
Do najbardziej wpływowych blogów należą te
poświęcone modzie, kuchni, urodzie, technologiom.
Zainteresowaniem - i naturalnie w konsekwencji
dużą frekwencją - cieszą się wpisy szafiarek,
amatorów gotowania, fanów gier. Ale z pewnością
i w polskiej sieci ujawni się tendencja panująca już
w internetowej przestrzeni światowej - moda na
blogi lifestylowe oraz poświęcone zdrowiu,
rodzinie, formie fizycznej. A warto też brać pod
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uwagę to, że reklamowany w takiej przestrzeni produkt wcale nie musi być
kompatybilny z tematyką bloga, lecz raczej z charakterem i stylem życia
autora.

Świetlana przyszłość
Specjaliści wróżą dobry czas dla mariażu branży reklamowej z blogiem.
- Reklama w blogosferze może osiągnąć swoją dojrzałość jeszcze w tym
roku. Wydaje się, że firmy podchodzą do takiej współpracy coraz bardziej
naturalnie, oswajają się z nią i coraz chętniej korzystają z takiej możliwości,
tak jak miało to miejsce np. z reklamą na Facebooku - uważa Julia Rup,
Content Designer z firmy Social Frame. - Potencjał reklamy w blogosferze
jest ogromny, chociaż trzeba wziąć pod uwagę specyfikę i ryzyko
wynikające z takiego rodzaju współpracy. Nie jest to tak wygodne, jak
zakup przestrzeni reklamowej w portalu. Tym, co sprawia, że współpraca
z blogerami może być bardzo korzystna jest fakt, że ludzie chętniej ufają
drugiej osobie niż samej firmie. Jeśli bloger, który jest dla odbiorcy
autorytetem, używa danego produktu lub usługi, to jest to
zdecydowanie silniejsza zachęta do wypróbowania jej samemu
niż zwykły przekaz reklamowy.
Katarzyna Dyrcz, Biuro Podróży Reklamy: „Blogosfera to silnie opiniotwórcza
grupa mająca realny wpływ na decyzje konsumenckie i postrzeganie marki.
To w internecie przede wszystkim szukamy informacji, a blogerzy cieszą się
sporym zaufaniem odbiorców. Publikowane przez nich treści uznawane są
za wiarygodne, ponieważ bezstronne w znacznie większym stopniu niż
w przypadku mediów tradycyjnych. Współpracując z blogerami, o ile
dobierzemy ich odpowiednio, mamy pewność, że nasz przekaz
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dotrze do mocno stargetowanej grupy, najprawdopodobniej
zainteresowanej daną tematyką.
- Ten potencjał jest kuszący, choć wciąż jeszcze nie jest to kanał, który
samodzielnie byłby w stanie udźwignąć ciężar np. launch’u marki. Blogosfera
nadaje się raczej na kampanię uzupełniającą, szczególnie tam, gdzie marka
jest bardzo pewna jakości swoich produktów i tym samym również pewna,
że recenzje blogerów będą pozytywne - zauważa Michał Siejak, dyrektor
zarządzający NuOrder. I dodaje - Dodatkowymi benefitami tego typu akcji
jest możliwość pozyskania wiarygodnych opinii blogerów, wideoblogerów
i użytkowników do budowania RTB marki w innych kanałach - np. TV czy
kampanii internetowej. Z perspektywy SEO dobrze pomyślana kampania
oparta na blogerach może być również świetną bazą linkową podnoszącą
wyniki marki w Google, co w zestawieniu z faktem, że Google odebrało
pozycjonerom dotychczasowe narzędzia może mieć znaczący wpływ na
pozycje w wyszukiwarce.

Celebryta czy ciocia Zyta?
Najistotniejsze, jak zawsze, jest dobre wyczucie i właściwe decyzje
w wyborach przestrzeni działania i partnerów do współpracy. - Wybór
blogów jest kluczowy dla efektów kampanii. Przede wszystkim
osobowość czy wartości, jakie prezentuje bloger, muszą być mniej więcej
spójne z osobowością marki, którą chcemy promować. Także jego odbiorcy
muszą pokrywać się z osobami pasującymi do profilu naszego
potencjalnego klienta. Kontrowersyjnemu blogerowi, który np. otwarcie
sprzeciwia się wartościom rodzinnym, nie zaproponujemy udziału
w kampanii książek dla dzieci.
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Inną sprawą jest nieuleganie pokusie współpracy z osobami, które są obecnie
na topie, zwłaszcza jeżeli nie mają one punktów stycznych z naszą marką.
Lepiej wybrać mniej znanego blogera, który odpowiada wartościom marki
i w swoim gronie odbiorców jest uważany za osobę o dużej sile
oddziaływania - przestrzega Julia Rup, Content Designer z firmy Social Frame.
Podobnego zdania jest Michał Siejak z NuOrder. - Potencjał kampanii
z udziałem blogerów zależy w bardzo dużym stopniu od mechanizmu,
którego użyjemy: możemy spowodować, że jeden dobrze opłacony
celebrycki bloger będzie wykonywał jakieś zupełnie sztuczne, bo niezwiązane
z jego prawdziwym życiem, działania promujące naszą markę i to oczywiście
wypadnie nienaturalnie. Możemy również zaprosić do współpracy 50 czy
100 uznanych blogerek kosmetycznych, które przetestują nasz produkt,
zrobią wspólny konkurs dla czytelniczek i tym samym wygenerują nie jeden,
a np. 3-4 bardzo wiarygodne wpisy. Prywatnie zdecydowanie skłaniam się ku
temu drugiemu rozwiązaniu, dlatego że firmująca je marka sprawia wrażenie
bardzo partnerskiej i wiarygodnej, w przeciwieństwie do wariantu
pierwszego.
Istotne jest, by decydując się na wsparcie blogera, postawić na właściwego
konia. Wybór musi być poprzedzony rzetelną analizą. Trzeba przeprowadzić
nie tylko wnikliwy bilans zysków i strat, ocenić realność wydatków, ale
również rozważyć, co może stanowić zagrożenie. - Wybierając blogi do
kampanii należy sprawdzić, jaką ich autorzy cieszą się wiarygodnością
w dziedzinie, jaką promujemy. Czy styl komunikacji pasuje do charakteru
marki. Zwrócić uwagę na to, czy autor nie promuje konkurencyjnych
produktów i poprosić o dane na temat zasięgów - pokaże nam to, do ilu
osób ma szansę dotrzeć nasza reklama - przestrzega Katarzyna Dyrcz.
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To nie słup ogłoszeniowy
Bloger na nic się nie przyda, a nawet może być sprawcą niepożądanego
zamieszania, jeśli zostanie niefortunnie wybrany. - Podstawowym ryzykiem
czy błędem, o którym już wspomniano wyżej, jest zły dobór blogera.
Planując kampanię musimy dokładnie wiedzieć, jaki mamy cel, do kogo
chcemy dotrzeć i na tej podstawie wybierać blogera i jego grupę
odbiorców - podkreśla Julia Rup.
- Przede wszystkim opłaca się traktować blogera jak partnera, a nie słup
reklamowy. Postrzegać go w kategorii niezależnego dziennikarza, którym
poniekąd jest, specjalistę w danym temacie. Warto z punktu widzenia
efektywności działań marketingowych czy PR-owych spytać o jego opinię,
sugestie, rekomendacje - to on wie najlepiej, jakie i w jaki sposób
przedstawione treści mają szansę dotrzeć do jego czytelników. A ci bardzo
łatwo wyczują fałsz oddzielając treści reklamowe od autentycznego głosu
autora bloga - dodaje Katarzyna Dyrcz.
Zdaniem Julii Rup, trzeba starannie ustalić konkretne warunki współpracy.
- Należy przedstawić blogerowi czego dokładnie oczekujemy: np. liczby
wpisów, czasu publikacji, wykonania określonych akcji. Istotne jest również
to, aby bloger udostępnił nam statystki swojej strony, np. liczbę odsłon
konkretnego posta. Możemy mieć pewne pojęcie o jego popularności,
ale nic nie zastąpi konkretnych danych.
Aby autor blogowych wpisów stał się prawdziwym partnerem w biznesie,
koniecznie trzeba z nim rozmawiać jak z partnerem. - W końcu to nie tylko my
mu coś oferujemy, ale on udostępnia nam swój zasięg i poważanie grupy
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odbiorców. Firmom zdarza się o tym zapomnieć i podchodzą do
blogerów jak do słupów ogłoszeniowych. Jest to działanie błędne
- przestrzega Julia Rup.

blogów. Czołówka blogerów rozumie konieczność używania analityki czy
kodów remarketingowych, ale zdarzają się również tacy, którzy o tym
jeszcze nie słyszeli.

- Tak jak w przypadku każdej współpracy, należy już na samym początku
bardzo dokładnie określić, czego oczekujemy od blogera, wyznaczając jasne
cele, jakie mają zostać osiągnięte w ramach prowadzonych działań. Ustalić
dokładne terminy publikacji. Jeśli bloger wypowiada się na temat produktu
lub usługi powinien mieć szansę przetestowania jej i możliwość opisania
własnych doświadczeń. W przypadku blogosfery, o ile niezwykle ważne jest
dostarczenie informacji, z których mógłby korzystać bloger, o tyle podsyłanie
gotowców mija się z celem - tego typu treści będą po prostu wyglądać
nieautentycznie - radzi Katarzyna Dyrcz.

Współpraca z blogerami ma też ciemne strony. Nie zawsze udaje się osiągnąć
symbiozę a dyskomfort może odczuwać każda ze stron. - Problemem może
okazać się niezadowolenie blogera z produktu, który mu udostępniliśmy. Jako
osoba, której zależy na autentyczności, bloger nie będzie kłamał dla naszej
korzyści. Jeśli produkt nie spełni jego oczekiwań, można spodziewać się, że
powie o tym otwarcie. W takiej sytuacji kluczowe są wcześniejsze ustalenia
– można się przecież umówić, że taka informacja nie zostanie opublikowana.
Należy również pamiętać, żeby nie potwierdzać współpracy, dopóki wszystkie
warunki nie zostaną doprecyzowane - radzi Julia Rup.

Nie pobłądzić w blogosferze

Aby zadowoleni byli wszyscy, firmy decydujące się na korelacje w blogosferze
muszą przeprowadzić rzeczową ocenę finansowa przedsięwzięcia. - Dość
istotnym parametrem przy ocenie efektywności współpracy z danym
blogerem jest porównanie jego wynagrodzenia z wizerunkiem i zasięgiem,
który może dla naszej marki wygenerować. Można odnieść wrażenie, że
również tutaj standaryzacja nastąpi dopiero w przyszłości - zauważa Michał
Siejak. - Jednak konstruowanie współpracy z blogerem najlepiej powierzyć
agencji. Dobrze przygotowane do tego zadania agencje mają bazę blogerów,
przetarte kontakty, opinie na temat współpracy z konkretnymi osobami,
zaplecze realizacyjne, prawne i analityczne. Z perspektywy efektywności
kosztowej jest to zdecydowanie najsensowniejszy i najbezpieczniejszy
sposób współpracy z blogerami.

- Każda agencja zajmująca się kampaniami opartymi na blogerach posiada
i na bieżąco rozbudowuje bazę blogerów podzieloną na sekcje tematyczne.
Dodatkowo agencja ewaluuje blogerów na podstawie dotychczasowej
współpracy z nimi, zarówno pod kątem samego przebiegu współpracy,
osiąganych efektów i zestawia powyższe parametry z kosztami związanymi
z danym blogerem, takimi jak koszt obsługi prawnej, wynagrodzenia,
przesyłek itd. Przykładowo w naszej bazie posiadamy około 1300 blogerów
i z jednej strony systematycznie ją rozbudowujemy, a drugiej czyścimy
z blogerów, którzy z różnych powodów nie spełniają naszych standardów
- zdradza Michał Siejak. - Pewnym wyzwaniem jest brak standardu oceny
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Michał Siejak: „W naszej praktyce unikamy blogerów, którzy są
problematyczni w obsłudze - np. przy akcji z udziałem 100 blogerów szkoda
czasu i energii na taką współpracę. Z całą pewnością należy unikać
jakichkolwiek form przymuszania blogerów do generowania przychylnych
recenzji – takie podejście nieść może kompletnie nieuzasadnione ryzyko,
więc jeśli nie mamy bardzo dobrego produktu/usługi nie róbmy akcji opartej
na blogerach. W naszej praktyce unikamy również proponowania naszym
klientom akcji z udziałem jednego blogera, o ile oczywiście taka akcja nie
polega jedynie na rekrutacji danego blogera z założeniem, że jego wizerunek
zostanie intensywnie wykorzystany w innych kanałach. Standardowe akcje
służące generowaniu trialu i na tej bazie blogerskiej rekomendacji mają swoje
koszty stałe i nie opłaca się ich ponosić dla współpracy z jednym blogerem.
Naszym klientom najczęściej proponujemy współpracę z około 50 blogerami.
Przy takiej liczbie koszty rozkładają się bardzo sensownie".
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE CORAZ
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Nie wystarczy już mieć ciekawego pomysłu,
aby zdobyć zainteresowanie internetowej
społeczności. Facebook filtruje treści i nie
pokazuje wszystkiego wszystkim, co utrudnia
dotarcie do interesującej nas grupy. Instagram
jest ciekawy, ale nie nadaje się do każdego
projektu. Twitter jest bardzo wymagający i warto
się dobrze zastanowić, czy podejmować na nim
aktywność. Przeczytaj, co nasi eksperci sądzą
o działaniach w mediach społecznościowych,
jakie mają doświadczenia i jakimi radami się
dzielą.

Jak z małym budżetem (albo nawet bez budżetu) zaangażować fanów
w mediach społecznościowych?
Dziś, żeby w mediach społecznościowych zaistnieć szybko i z sukcesem, należy zidentyfikować
potrzebę i trend społeczności dotychczas nieujawniony. Ostatnio jeden z kolegów w agencji
założył fanpage, który w ciągu około 3 tygodni ma już blisko 10 tys. fanów. Jak obserwuję takie
fanpage'e, to w skrócie można podzielić je na te zaczynające się od uwielbiam, lubię, kocham i te
zlokalizowane na przeciwległym biegunie zdelegalizować, nienawidzę, nie cierpię, nie lubię.
Znacznie trudniej zbudować coś pomiędzy.
W przypadku działań na rzecz marek jest znacznie trudniej. Większość ma kapitał wizerunkowy,
którego obawia wystawiać się na szwank. I słusznie. W tym przypadku jednym z rozwiązań jest
skorzystanie z okazji i real time marketing. Biorąc za przykład nasz case - AdBuster skrytykował
farbę do ścian Dekoral Fashion naszego klienta. Według nas i klienta argumenty i test
pozostawiały sporo do życzenia. Wytknęliśmy te braki AdBusterowi w zabawnym, publicznym
liście, który sami użytkownicy umieścili na wykopie i dali mu 1 200 wykopów. Posty z tekstem
odpowiedzi na kilku profilach zebrały około 2 tys. lajków, w kilkunastu serwisach pojawiły się
notki prasowe z treścią listu. Działania te nie były inspirowane - poza rozesłaniem informacji do
mediów - dalej informacja rozeszła się samoistnie. To był działający marketing wirusowy. W sumie
nasza odpowiedź dotarła za pomocą social media do ponad 200 tys. odbiorców. Budżet tego
działania wynosił 0 zł.

Robert Sosnowski

managing director w Biuro Podróży Reklamy
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Czy blogi to wciąż dobry sposób na kampanię? Czy dla internautów
bloger to nadal autorytet a dla firm wartościowy przekaziciel treści?

Wiele firm uważa za swój obowiązek prowadzenie swojego
fanpage'a na Facebooku, ale czy zawsze ma to sens?

Obserwuję i współorganizuję kampanie w blogosferze od lat. Jestem głęboko przekonany,
że duża cześć marketerów nie planuje ich w ogóle w oparciu o racjonalne przesłanki! Wokół
komunikacji na blogach narosło zresztą mnóstwo legend i mitów. O wpływowości,
rozpoznawalności, misji itp. Od dobrych kilku lat mówi się też o profesjonalizacji, blogerzy
organizują się, występują na konferencjach, ale finalnie często działa to tylko w jedna
stronę: po prostu rosną ich stawki i wymagania. Podbija to zresztą prasa w sensacyjnym
tonie donosząc o fantastycznych zarobkach "blogerów" i kreując apetyty młodych ludzi
marzących o medialnej karierze. Szkoda, bo jednocześnie blogosfera jest wspaniałym
medium inicjowania dyskusji, budowania zasięgu, czasem wprost sprzedaży.
Zorganizowaliśmy już około stu kampanii na blogach mierząc dokładnie ich wyniki i
wnioski bywają zaskakujące. Np najwięksi, najsławniejsi i najdrożsi często są bardzo często
mniej skuteczni w wymiarze zasięgu czy przełożenia na konkretne aktywności czytelników
niż blogerzy z dużo mniejszym stażem i wymaganiami. Podobnie bywa z
rozpoznawalnością. Wielu marketerow popełnia błąd perspektywy ufając, że branżowa
rozpoznawalność blogera przekłada się na zaufanie do niego wielkich rzesz ludzi.
Tymczasem rozpoznawalność wielu z nich określana w badaniach jest na poziomie błędu
pomiaru. Oczywiście warto pamiętać, że są też "pozamediowe" wartości ze współpracy z
blogerami; jest zaangażowanie, widoczność w Google, wiarygodność czy autentyczność
przekazu. Wszystko to racja, choć dobrze jest trzeźwo oceniać możliwe korzyści i do tego
namawiamy naszych klientów.

Facebook to wciąż najbardziej znaczący kanał w komunikacji marketingowej. Potencjał
tego portalu nie bierze się znikąd. Korzyści mówią same za siebie: lepsza relacja
z konsumentem, precyzyjna reklama, a co za tym idzie: większa sprzedaż lub bardziej
wiarygodny wizerunek. Wymieniać można bez końca. Czy każdej marce poleciłbym
Facebooka? Nie każdej, ale zdecydowanie większości. Często jest to jedyne źródło, z którego
konsument czerpie informacje na temat przedsiębiorstwa i jedyna szansa na szybki kontakt
oraz zaistnienie w świadomości swoich odbiorców. Czemu więc z tego nie skorzystać?
Nie mówię tutaj jedynie o istnieniu marki, ale o regularnej komunikacji. Brak postów
w ostatnich kilku miesiącach zawsze wzbudza we mnie podejrzenia. Facebook to korzystne
miejsce do komunikacji dla wielu marek: konsumenckich, biznesowych i tych, które pracują
dla dużych firm. Nie jest to jednak reguła. Są produkty, o których lepiej nie mówić nie tylko
na Facebooku ;)

Norbert Kilen

strategy director Think Kong
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Jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że celem komunikacji nie zawsze musi być sprzedaż.
Doskonałym dowodem na to jest marka Capgemini Polska, z którą współpracuje moja
firma. Ich fanpage służy do umacniania wizerunku i komunikacji z obecnymi, przyszłymi,
ale także dawnymi pracownikami. Jest platformą do informowania o ważnych
wydarzeniach w życiu firmy, osiągnięciach, realizowanych projektach, ale także
o działaniach z zakresu CSR realizowanych przez jej pracowników. Dla firm wymagających
społecznego zaufania i transparentności Facebook jest idealnym miejscem, ponieważ to
tam umacniają się właśnie te cechy.

Rahim Blak

CEO click community
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Czy Snapchat ma w Polsce potencjał czy pozostanie dla nas tylko ciekawostką?
Na świecie Snapchat jest obecnie trzecią najpopularniejszą aplikacją społecznościową wśród millenialsów. Aplikacja nie udostępnia niemal żadnych statystyk,
przez co trudno dokładnie określić, ilu użytkowników korzysta z niej w Polsce. Według Hash.fm, które stworzyło ranking najpopularniejszych kont na Snapchacie,
grupa polskich użytkowników przekracza milion osób. Największym zainteresowaniem cieszy się Maffashion, której snapy dotarły maksymalnie do 796 tys.
widzów.
Platforma stworzyła dla marek dwa podstawowe narzędzia. Pierwszym z nich jest „My story” pozwalające na tworzenie contentu dostępnego przez 24 godziny.
Drugie narzędzie stanowi lista „Discover”, w której za obecność marki płacą określoną kwotę. Snapchat otwarty jest również na współpracę niestandardową.
McDonald’s, który błyskawicznie zaczął wykorzystywać ten kanał w komunikacji, wprowadził ostatnio dedykowane geo-filtry zdjęć dostępne w restauracjach
sieci w USA. Jednak najważniejszym narzędziem pozostają standardowe snapy, które użytkownik wyświetla przez okres do 10 sekund. Wielu sceptyków
argumentuje, że jest to jeden z podstawowych problemów Snapchata. Pytaniem pozostaje, jak budować relacje i docierać do użytkowników z wartościowym
komunikatem dostępnym tylko przez chwilę?
Marketerzy, również w Polsce, często chcą wykorzystać trendujące sposoby dotarcia do użytkowników, a potencjalna grupa miliona millenialsów to smaczny
kąsek. Osobiście uważam, że Snapchat jest kanałem, który będzie nieodpowiedni dla większości marek w Polsce. Nie tylko ze względu na fakt, że trudno jest
tworzyć wartościowy content dopasowany do tej platformy, ale przede wszystkim dlatego, że jeśli już ten content stworzymy – to obecnie potencjalne zasięgi
tejże platformy są bardzo ograniczone. Jeżeli najpopularniejsze konto w kraju dociera maksymalnie do 80 tys. użytkowników, marki mogą liczyć na wielokrotnie
niższe zasięgi - zasięgi, które nie uzasadniają obecności na tym kanale.
Marki w Polsce wciąż nie nauczyły się poprawnie wykorzystywać i osiągać celów w bardziej tradycyjnych mediach społecznościowych. Wiele z nich nie odważyło
się korzystać z takich platform jak Instagram, które w mojej opinii oferują dużo większe możliwości niż Snapchat. Marketerzy w Polsce powinni skoncentrować
się na strategiach obecności na platformach socialowych, które umożliwiają prowadzenie długotrwałej interakcji z użytkownikami. Wyjątkiem od tej reguły są
akcje jednorazowe lub wydarzenia, które mogą być odpowiednio wspierane, wykorzystując zasięgi influencerów na Snapchacie.

Michał Dunin

managing director w WebTalk
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Jakie firmy powinny być obecne na Instagramie? Dla
kogo jest to dobre medium?

Jakie trendy zdominują rozwój mediów społecznościowych
w najbliższym czasie?

Instagram to medium o szerokich możliwościach. Konsumenci żyją w biegu i
mają coraz mniej czasu, a to sprzyja stale rosnącej popularności
komunikacji wizualnej.

Jako kluczowy trend wskazałbym to, co w prasie branżowej określa się jako podejście „platform agnostic”, czyli potrzeba myślenia i tworzenia kampanii bez względu na typ platformy.

Firmy chętnie operują obrazami, bo to skuteczny sposób dotarcia do
odbiorców - bardziej przyciągający uwagę i mniej wymagający niż teksty.
Instagram to świetnie umożliwia. Poza tym pozwala osiągnąć spory zasięg
organiczny i skutecznie angażować użytkowników. Instagram to narzędzie
dobre nie tylko dla firm z branży odzieżowej czy kosmetycznej. Może się
sprawdzić w każdej firmie, która ma ciekawy pomysł na pokazanie siebie lub
swoich produktów. Najlepiej w sposób kreatywny, nieszablonowy. Chodzi o
to, by pokazać firmę od środka, pozwolić zajrzeć za kulisy. Dać coś, co na co
dzień jest niedostępne. Niesamowicie ważne jest, by dzielić się emocjami. Im
więcej emocji wyrażają zdjęcia, tym większa szansa na zaangażowanie
użytkowników. Pokazując produkty, najlepiej prezentować je w pewnym
kontekście. Przedstawiać je w codziennych sytuacjach, podczas używania.
To pozwala na inspirowanie konsumentów, niezależnie od tego, co firma
sprzedaje.
Zdjęcia na Instagramie nie mogą być przypadkowe. By odnieść sukces,
trzeba poświęcić czas na wypracowanie swojego unikalnego stylu, na
dopieszczanie kompozycji, na tworzenie zdjęć dobrej jakości. To
czasochłonne, ale warto to robić, zwłaszcza, gdy firmie zależy na
budowaniu swojego wizerunku i pokazywaniu produktów konsumentom.

Anna Lorek

account manager w zjednoczenie.com
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Nie można już myśleć jednym kanałem. Nie dokonujemy wyboru, gdzie osadzimy kampanię (Facebook,
Twitter, Instagram itd.). Kiedy planujemy swoje działania w mediach społecznościowych, nasza idea musi
być tak mocna, że z łatwością obroni się na każdym kanale, w którym komunikujemy się z fanami. Jednym
słowem ludzie internetu zatoczyli koło i w czoło puknęła ich BIG IDEA :)
Jest to też wynik tego, że użytkownicy społeczności korzystają z social media w sposób coraz bardziej
wybiórczy. Zatem nie możemy zakładać, że poskładają sobie wszystkie elementy w całość. Wszystkie
platformy muszą mówić jednym głosem. Nie uciekniemy też od trendu o nazwie video. Parafrazując ojca
założyciela: jedno video warte jest tysiąca zdjęć. Klejąc trendy: materiały video oglądane na urządzeniach
mobilnych to najszybciej rosnący kawałek tortu.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na rosnącą rolę tzw. experience w kampaniach social mediowych. Jak
pokazały typowania jurorów podczas festiwalu w Cannes, „doświadczenie” marki rządzi, nawet jeśli
odnosić się ono będzie tylko do garstki osób. Na innych odbiorcach ma kampania zrobić po prostu
wrażenie i może nawet wywołać uwielbienie.
Podsumowując: kampanie w cyberprzestrzeni zaczynają rządzić się tymi samymi prawami, co
standardowa reklama, którą miał pogrzebać internet. A co do trendów w stylu #challange #followme,
pozwolę sobie o nich nie opowiadać, gdyż zdezaktualizują się zanim to zostanie wydrukowane. To ważna
różnica między starym a nowym - dynamika odrobinę wzrosła :)

Pawał Jan Nowak

senior art director FaceADDICTED
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Czy media społecznościowe sprzedają?
Pytanie o to, czy media społecznościowe sprzedają, jest jednym z najczęściej zadawanych przez Klientów. Nie ma jasnej i jednoznacznej odpowiedzi
dotyczącej sprzedażowej siły mediów społecznościowych. Decyduje o tym kilka czynników. Między innymi dynamika, z jaką zmieniają się i rozwijają same
media społecznościowe (rozwój możliwości reklamowych i nowe formaty reklamowe jak choćby multiple ads na Facebooku czy coraz powszechniejsze
i tańsze formaty reklamowe na Twitterze, czy Instagramie; fakt, że media społecznościowe dla marek lokalnych (np. restauracje, czy sklepy) i dla marek
globalnych pełnią nieco inną rolę (łatwiej jest ocenić sprzedażowe moce social media w służbie małego lokalnego biznesu, niż dla globalnego giganta, który
w obecnych warunkach musi martwić się głównie o zasięg dotarcia swoich treści i o walkę z liczną konkurencją zawłaszczającą tę samą socialową przestrzeń).
Czy to, że media społecznościowe to coraz bardziej po prostu media i częściej są wykorzystywane w kampaniach zintegrowanych niż samodzielne
mechanizmy sprzedażowe, a tym samym dla powodzenia całej akcji kluczowe znaczenie ma pomysł, a dobór kanałów niejako z niego wynika.
Dowodami takich działań z ostatniego roku są kampanie takie jak „I will what i want“ marki Under Armor, która zwiększyła swoją sprzedaż o 28%
i wyprzedziła Adidasa plasując się w TOP 3 najlepiej sprzedających się marek odzieżowych w Stanach Zjdnoczonych tuż za Nike. Kampania ta została
nagrodzona w tym roku Grand Prix Lwów Kaneńskich w kategorii Cyber i złotem na Facebook Studio Awards. Innym przykładem sprzedażowej kampanii
w mediach społecznościowych jest „Ghita, the social shepard“ marki Vodafone w Rumunii, która z kolei w bardzo natywny sposób wykorzystała social media
w egzekucji idei kreatywnej i angażując użytkowników przeniosła się do innych mediów, w tym do telewizji. Dzięki sympatycznemu pasterzowi z tabletem
i smartfonem Vodafone podniosło sprzedaż o 22%, wyprzedzając silnych na rynku konkurentów jak Orange. Kampania zdobyła także brązowego Lwa
w Cannes w kategorii creative effectivness i brąz na Facebook Studio.
Kiedy Klienci pytają mnie o sprzedaż za pomocą mediów społecznościowych, odpowiadam, że jeśli pomysł jest dobry i wykorzystuje esencję social media
oddając głos społeczności z pewnością będzie świetnym sprzedażowym wsparciem, bo o budowaniu wizerunku dzięki mediom społecznościowym
i wpływaniu przez to na sprzedaż w tzw. długim ogonie mam nadzieję, już nie trzeba edukować rynku, ani marketerów.

Mania Kostrzewska
The Digitals
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Czy warto angażować się w działania na Google+?
Jest tam potencjał?
Podstawowym powodem, dla którego warto rozważyć prowadzenie profilu na Google+ jest
jego domniemany wpływ na pozycjonowanie wskazywanego serwisu. Można spotkać się
z opiniami przedstawicieli Google, sugerującymi, że tego wpływu nie ma. Z drugiej strony
można podpierać się badaniami MOZ wyraźnie wskazującymi, że ten wpływ jest znaczący.
Można założyć, że istnienie takiego wpływu byłoby genialnym narzędziem promocji
Google+, więc najpewniej ta druga opcja jest i będzie bliższa prawdy.
Dodatkową zaletą obecności na Google+ jest bardzo szybkie pozycjonowanie się postów,
które tam zamieszczamy, a nie samej platformy z profilem, jak to jest w przypadku np.
Facebooka.
Kolejnym z powodów, szczególnie dla marek oczekujących poważniejszych rozmów ze
swoimi klientami, może być wyższy poziom merytoryczny Google+ niż wspomnianej
wcześniej platformy. Potwierdzają to nasze własne doświadczenia – choćby z czasów, gdy
opiekowaliśmy się fanpage'em „Łączy nas piłka” dla PZPN. Jakież było nasze zdziwienie
w momencie, w którym fanpage na Facebooku osiągnął jakieś 25 tys. fanów, a na „ponoć
martwym jak pustynia” Google+ wykręcił 21 tys. bardzo merytorycznie dyskutujących
followersów.
Aby realnie ocenić opłacalność aktywności danej marki na Google+ powinniśmy oczywiście
wszystkie wyżej wymienione benefity zderzyć z kosztami tej aktywności. Znów posługując
się przykładem PZPN – koszty generowania newsów były znikome, mówiąc krótko: było
o czym pisać. Dla odmiany koszty marek generycznych będą o rząd wielkości wyższe
z powodu wymogu generowania dodatkowego kontentu.

Michał Siejak

dyr. zarządzający NuOrder
(6ix WoMM & Social Media i E_misja Interactive 360)
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