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Biuro Podróży Reklamy
Adres
ul. Turmoncka 22 / 1101
03-254 Warszawa

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

Opis działalności
Eksperci w tworzeniu niestandardowych akcji reklamowych w social media:
eventy internetowe, konkursy, viral marketing. Wprowadzanie marek na: Facebook,
NK, Twitter, Pinterest. Mix social z mobile marketingiem, augmented reality, ambientem.
Gwarancja realizacji ROI. Firma ma na koncie nagrodę Mixx Awards IAB oraz
wyróżnienie Golden Arrow za kampanię „Samsung Game”.
Firma jest członkiem IAB Polska.
Klienci
Samsung, OBI, Euro-Tax, Toshiba, Canal +, ING, Triton Development, Colliers
International, Imperial-Cinepix, Invest-Bank

Digital One
Adres
Dowborczyków 25
90-019 Łódź

Dane kontaktowe
info@digitalone.pl
www.digitalone.pl
+48 42 677 14 77

Opis działalności
W Digital One najwyżej cenimy jakość, bez względu na to, w których kanałach
pojawiają się tworzone przez nas kampanie. Tak powstaje Quality Social Media.
Przyciągamy fanów, którzy w filozofii marki odnajdują fragment siebie i są
zaangażowani w interakcje. Tylko takie głębokie relacje przekładają się na ich
lojalność i determinują decyzje zakupowe.
Klienci
Axa Direct, BZ WBK, Estee Lauder Companies (Bobbi Brown, Clinique, Estee Lauder),
PepsiCo (LiptonIceTea, Pepsi, PepsiCo), Polkomtel (Plus dla Firm, Plus Internet),
Sephora, Teva.
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Jamel Interactive
Adres
ul. Leśna 8/3
80-322 Gdańsk

Dane kontaktowe
biuro@jamel.pl
www.jamel.pl
+48 58 741 89 41

Opis działalności
Obszary kompetencji: dedykowane aplikacje, prowadzenie profili,
zarządzanie kampaniami, prowadzenie działań niestandardowych.
Cel: zdobywanie i utrzymywanie zaangażowanego zasięgu.
Przewaga konkurencyjna: sprawne i elastyczne działanie, budowanie
świadomości marki wokół jej rzeczywistych wartości.
Klienci
Allegro, Allianz, Ergo Hestia, Grupa Lotos, HRS,
KPMG, Meritum Bank, NDI, Nokaut, PayU.

OX Media
Adres
Centrala Bielsko-Biała
ul. Wita Stwosza 8/1
43-300 Bielsko- Biała
+48 696 42 88 82

creative

marketing

strategies

Dane kontaktowe
Oddział Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
+48 22 112 01 47

Opis działalności
Stworzone przez nas strategie dostarczają markom to, czego oczekują - zaangażowania
klientów i realizacji KPI. Prowadzimy projekty, które zajmują najwyższe miejsca
w rankingach zaangażowania! Począwszy od strategii, poprzez kreację, aplikacje
oraz komunikację - zawsze zaangażowani w walce o Twój sukces!
GET ENGAGED!
Kompleksowe kampanie Interactive
Interactive&Social Media | SEM | Social&Mobile Apps| Design
Klienci
Volkswagen, Porsche, ESKK, BOLS, KiR, eurobank, Agata Meble, DeeZee
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ThinkKong
Adres
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

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

Opis działalności
Dowozimy efekty. Kreślimy strategie, analizujemy otoczenie, kreujemy, działamy.
Podgrzewamy emocje, zmieniamy postawy, edukujemy, pomagamy sprzedawać.
W mediach społecznościowychi nie tylko. Sprawdź nas.
Klienci
Adobe, Telewizja Polska, Galeria Katowicka, Makro Cash and Carry,
AETN, Siemens

REKLAMA
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Media społecznościowe - nie tylko Facebook i NK

Czym są media społecznościowe?
Encyklopedie i słowniki definiują serwisy
społecznościowe jako te, które istnieją
w oparciu o zgromadzoną wokół nich
społeczność. Jako przykład wymieniany jest
jeszcze kilka lat temu najpopularniejszy na
świecie MySpace, oczywiście Facebook,
polska NK.pl. Co ciekawe, Wikipedia w tym
zakresie - aż trudno uwierzyć – pomija samą
siebie! A jest przecież najstarszym z wielkich
serwisów społecznościowych i zarazem jedną
z najlepiej znanych marek internetowych
świata. W listopadzie 2012 roku, w globalnym
rankingu popularności witryn Alexa.com
zajmuje 6. miejsce!
Ten przykład pokazuje, jak często popełniamy
błąd myśląc o mediach społecznościowych.
Nie mamy wątpliwości, że są nimi te portale,
w których użytkownicy tworzą swoje profile,
dodają zdjęcia, budują grona znajomych
i kontaktują się ze sobą. Ale to zdecydowanie
zbyt wąskie podejście. Do kategorii social
media zaliczają się bowiem wszystkie te
witryny, których kontent jest budowany przez
użytkowników, niezależnie od tego, czy służy
on celom rozrywkowym, biznesowym,
edukacyjnym czy jakimkolwiek innym.
Kilka lat temu w branży internetowej
triumfowało pojęcie 'Web 2.0'. Miało ono
oznaczać nową epokę internetu, w której sieć
opiera się na społecznościach użytkowników.
Coś faktycznie było na rzeczy. Internauci
zaczęli bardziej intensywnie korzystać
z mediów społecznościowych, a na fali
zachwytu ideą social media powstawały setki
takich serwisów (dodajmy, że faktycznie
aktywne są nieliczne z nich). Możemy mówić
jednak co najwyżej o umocnieniu się czy
zintensyfikowaniu trendu społecznościowego,
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bo ten w internecie istniał od samego
początku, jest wręcz synonimem sieci.
Wikipedia jest tego przykładem. Powstała
w 2000 roku i od tego czasu stworzyła
największą na świecie, wielojęzyczną
encyklopedię. To modelowy przykład
społeczności ludzi, którzy hobbystycznie, nie
dla zysku, ale dla idei, tworzą nie tylko
ogromną i wszechstronną bazę wiedzy, ale
także system kontrolujący jej jakość.
Inne przykłady społeczności, które w sieci są
niemal od początku jej istnienia, to fora
internetowe i ich pierwowzór – grupy
dyskusyjne.

Rodzaje mediów
społecznościowych
Aby uporządkować media społecznościowe
wymienić należy następujące ich rodzaje:
serwisy, w których użytkownicy tworzą
swoje profile i korzystają z nich przeważnie
w celach towarzyskich lub rozrywkowych
– jak Facebook, Google+ czy NK,
mikroblogi – tych użytkownicy używają do
wymieniania się informacjami ze swoimi
znajomymi; można w nich zamieszczać
krótkie wiadomości tekstowe i linki do
innych stron; największym światowym
serwisem tego typu jest Twitter, a jego
polski odpowiednik to Blip,
społeczności profesjonalistów, w których
użytkownicy nawiązują kontakty biznesowe,
takie jak światowy LinkedIn lub polski
Goldenline,
społeczności branżowe, na przykład serwis
dla programistów Stackoverflow.com,
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portale, w których użytkownicy tworzą
kontent – teksty, grafiki, fotografie,
materiały wideo, materiały humorystyczne;
przykłady to Wikipedia, YouTube, Flickr,
ostatnio coraz bardziej modny Pinterest,
a w Polsce Wrzuta, Digart, Demotywatory,
Kwejk,
tematyczne portale społecznościowe
– obecnie związany mocno
z środowiskiem artystów, szczególnie
muzyków, MySpace.com, a w Polsce
społeczność fanów kina Filmweb.pl,
portale, w których użytkownicy polecają
sobie nawzajem ciekawe treści znalezione
w sieci, na przykład globalny Digg.com lub
polski Wykop.pl,
serwisy dziennikarstwa obywatelskiego,
w których artykuły na różne tematy
publikują nie profesjonalni redaktorzy,
a użytkownicy; przykładem są polskie
Wiadomości24.pl,
blogi – mini serwisy prowadzone przez
użytkowników, które niegdyś miały
charakter 'internetowego pamiętnika', a dziś
są tak różnorodne, że można by było
stworzyć dla nich odrębną typologię,
fora dyskusyjne – mają je wszystkie duże
portale internetowe, ale istnieją także jako
samodzielne serwisy, często skupione
wokół jakiejś tematyki, na przykład fora
branżowe, fotograficzne, poświęcone
markom samochodów, fora lokalne czy
nawet osiedlowe,
serwisy opinii i rekomendacji – w nich
użytkownicy oceniają produkty lub sklepy
internetowe, na przykład Opineo.pl,

serwisy e-commerce działające w oparciu
o mechanizmy społecznościowe: aukcje,
na których nie tylko firmy, ale i osoby
prywatne handlują nowymi lub
używanymi przedmiotami (Allegro.pl),
serwisy social lending, w których
prywatne osoby pożyczają sobie
nawzajem pieniądze (na przykład
Kokos.pl), kantory społecznościowe,
gdzie internauci wymieniają między
sobą waluty (na przykład Walutomat.pl).
Elementy społecznościowe pojawiają się
również w portalach, których kontent tworzą
redakcje. Większość takich serwisów ma
forum dyskusyjne lub chociaż możliwość
komentowania artykułów. Niektóre – te
największe – starają się wykorzystać
potencjał internautów jeszcze bardziej
i wprowadzają specjalne sekcje
dziennikarstwa obywatelskiego. Są w nich
publikowane informacje i zdjęcia nadsyłane
przez użytkowników, a te najważniejsze
nierzadko trafiają na strony główne portali.
Przykłady takich sekcji to Alert24
w Gazeta.pl oraz Kontakt24 w TVN24.pl.

Popularność mediów
społecznościowych
Media społecznościowe mają ogromny
zasięg, pod tym względem należą do ścisłej
czołówki witryn. W globalnym rankingu
Alexa.com (dane z 24 listopada 2012 roku)
w pierwszej dwudziestce znajduje się siedem
portali społecznościowych, w tym dwie
platformy blogowe. Są to: Facebook
(2. miejsce), YouTube (3.), Wikipedia (6.),
Twitter (9.), LinkedIn (12.), Blogspot.com
(13.) i Wordpress.com (20.).
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W polskiej sieci jest podobnie. We wrześniu
2012 roku, wśród dwudziestu
najpopularniejszych witryn internetowych
znalazło się aż osiem serwisów typowo
społecznościowych (to dane z rankingu
top20 domen Megapanel PBI/Gemius, który
jest standardem badań polskiego internetu).
Były to: Facebook.com (2. miejsce),
YouTube.com (3.), NK.pl (8.), Wikipedia.org
(9.), Chomikuj.pl (12.), Blogspot.com (13.),
plcm.pl (16.), Filmweb.pl (20.).

Zarówno globalnie, jak i w Polsce, większy
zasięg od Facebooka ma tylko Google.
Tradycyjne portale są dopiero dalej.
W rankingu Alexa.com portal Yahoo! znajduje
się na czwartej pozycji. W Polsce przez kilka lat
drugie miejsce (za Google) zajmowała Grupa
Onet.pl. W grudniu 2011 roku została
prześcignięta przez YouTube, a później także
przez Facebook. W 2012 roku Onetowi zdarzało
się odzyskać drugą pozycję, ale w ostatnich
miesiącach był już trzeci, za Facebookiem.

Tabela 1 - największe media społecznościowe w polskim internecie
1

facebook.com

12 985 543

2

Grupa Nk.pl

9 035 427

3

Grupa Google - Społeczności

6 846 202

4

Grupa Gazeta.pl - Społeczności

6 573 581

5

Grupa Interia.pl - Społeczności

6 078 613

6

Grupa Onet.pl - Społeczności

5 731 878

7

Grupa GG Network - Społeczności

2 930 969

8

Grupa O2.pl - Społeczności

2 720 357

9

Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności

2 440 929

10

wordpress.com

1 861 121

11

peb.pl

1 542 795

12

twitter.com

1 461 821

13

wykop.pl

1 355 005

14

Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności

1 149 590

15

badoo.com

1 139 930

16

edarling.pl

973 594

17

tumblr.com

867 216

18

pun.pl

691 211

19

Grupa Odpowiedz.pl

640 638

20

forumowisko.pl

608 104

Źródło: Megapanel PBI/Gemius,dane: wrzesień 2012 r.
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Tabela 2 - ranking serwisów i domen
w kategorii 'społeczności'
1

facebook.com

12 985 543

2

NK.pl

9 024 434

3

Chomikuj.pl

5 738 738

4

Blogspot.com

5 570 558

5

Blox.pl

3 358 106

6

Zapytaj.onet

2 798 136

7

BlogOnet

2 702 139

8

Plus.google.com

2 611 713

9

Forum Gazeta.pl

2 535 968

10

goldenline.pl

1 937 822

11

wordpress.com

1 861 121

12

GG.pl

1 584 099

13

peb.pl

1 542 795

14

twitter.com

1 461 821

15

Pytamy.pl

1 391 405

16

Wykop.pl

1 355 005

17

Pinger.pl

1 304 434

18

Fora.pl

1 258 894

19

Blog.pl

1 232 923

20

Badoo.com

1 139 930

przedstawia globalny ranking mediów
społecznościowych, w którym są zestawione
ze sobą grupy medialne, które mają w swoim
portfolio jeden lub kilka serwisów
społecznościowych (ich zasięg jest tu
podawany łącznie). W tabeli 2. znajduje się
zestawienie najpopularniejszych serwisów
i domen niezależnie od tego, do jakiej grupy
medialnej należą.
Serwisy społecznościowe są częścią wielu
grup należących do internetowej czołówki.
Według wrześniowego Magapanelu w Grupie
Google część społecznościowa to aż 6,8
miliona użytkowników, w Grupie Gazeta.pl
– 6,6 miliona, w Grupie Interia.pl – 6,1
miliona, w Grupie Onet.pl – 5,7 miliona.
Największe podmioty internetowe doskonale
rozumieją potencjał społeczności i rozwijają
swoje fora, blogi i inne serwisy
społecznościowe. Forum Gazeta.pl to jedno
z największych w polskiej sieci. Do Grupy
Google należy platforma blogowa
Blogspot.com, do Grupy Gazeta.pl – Blox.pl,
do grupy Onet.pl – Blog.Onet.pl. W skład
Grupy Gazeta.pl wchodzi także serwis
Goldenline.pl, a w Grupie Interia.pl jest portal
Chomikuj.pl, w którym użytkownicy
wymieniają się plikami.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius,dane: wrzesień 2012 r.

Jak internauci korzystają
z mediów społecznościowych?

Z Facebooka w Polsce korzysta blisko 13
milionów internautów miesięcznie (dane
Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2012
roku). NK ma zasięg na poziomie 9 milionów
użytkowników. Szczegółowe dane
o oglądalności mediów społecznościowych
znajdują się w tabelach 1 i 2. To dwa rankingi
z tego samego miesiąca – września 2012
roku – tylko w nieco innym ujęciu. Tabela 1.

Dużo, długo, intensywnie. Niestety, obecnie
Megapanel dla największych portali
społecznościowych nie pokazuje
wskaźników odsłon i czasu spędzanego na
witrynie, które świadczą o zaangażowaniu
internautów (te wskaźniki są widoczne tylko
dla witryn objętych audytem site-centric).
Dwa lata temu, gdy były one dostępne dla
wszystkich witryn, społeczności (wtedy
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jeszcze głównie NK) przodowały w odsłonach
i średnim czasie na użytkownika. Dziś
zapewne byłoby podobnie, tylko zamiast NK
w rankingach triumfowałby Facebook.
Ponad dwie trzecie użytkowników Facebooka
loguje się na swoje konta przynajmniej raz
dziennie – tak wynika z badań
Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych
(IIBR), przeprowadzonych w czerwcu i lipcu
2012 roku. Aż 47 procent posiadaczy kont
odwiedza Facebooka kilka razy dziennie,
21 procent - mniej więcej raz w ciągu dnia,
a 12 procent - kilka razy w tygodniu.
Zaangażowanie użytkowników innych
dużych portali społecznościowych jest
mniejsze: Google+ odwiedza codziennie
połowa posiadaczy kont, a NK – niespełna
jedna trzecia.

Użytkowników dwóch największych portali
społecznościowych różni sposób korzystania
z serwisu. W tym samym badaniu IIBR
zapytano respondentów, co w ciągu ostatnich
dwóch tygodni robili w danym portalu.
Użytkownicy Facebooka najczęściej
wskazywali na klikanie w 'lubię to' – taką
odpowiedź zaznaczyło aż 68 procent
badanych. W NK jest zupełnie inaczej
– klikanie przycisku 'fajne', odpowiednika
facebookowego 'lubię to', było dopiero
siódmą aktywnością, deklarowało ją
zaledwie 11 procent badanych użytkowników
tego portalu. Na obu portalach do
najpopularniejszych aktywności należy
wymienianie się wiadomościami ze
znajomymi oraz komentowanie zdjęć.
Użytkownicy Facebooka natomiast znacznie
częściej komentują wpisy innych osób,

Jak często użytkownicy korzystają z portali społecznościowych?
2%

4%

8%

7%

3%

trudno powiedzieć

11%
ani razu

10%
18%
24%

12%
7%

21%

15%

1-2 razy w miesiącu
mniej więcej raz w tygodniu

13%

kilka razy w tygodniu
mniej więcej raz dziennie

23%

47%

19%

kilka razy dziennie

15%
27%
15%

Facebook (N=954)

Google+ (N=251)

nk.pl (dawniej nasza-klasa.pl)
(N=839)

Źródło: IIBR „Marki w serwisach społecznościowych” (czerwiec-lipiec 2012).
Pytanie: „Jak często odwiedzałeś(aś) każdy z poniższych serwisów w ciągu ostatniego miesiąca” zostało zadane respondentom,
którzy mają konto w danym serwisie.
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zamieszczają wpisy na tablicy swojej lub
znajomych i dyskutują za pomocą czatu.

zdobywają informacje. Dla wielu marketerów
Facebook staje się więc must have. Czy
słusznie? Jak bardzo użytkownicy tego
portalu są podatni na działania promocyjne
marek?

Z badania IIBR wynika, że użytkownicy NK
znacznie rzadziej angażują się w interakcje
z markami. Tylko 2 procent z nich w ciągu
dwóch tygodni poprzedzających badanie
dołączyło do grupy oficjalnej należącej do
marki, podczas gdy aż 30 procent
użytkowników Facebooka „zalajkowało” profil
jakiejś marki. Użytkownicy NK rzadziej też
biorą udział w konkursach.

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia,
aż 61 procent użytkowników Facebooka
korzysta z fanpage'y firm lub marek.
Dlaczego internauci klikają „Lubię to”?
Większość twierdzi, że daje w ten sposób
wyraz swojej sympatii dla danej marki.
Blisko połowa liczy na informacje
o produktach i usługach. Co ciekawe,
zaledwie jedna trzecia użytkowników
deklaruje zainteresowanie promocjami
lub konkursami organizowanymi przez
lubianą markę.

Dla ogromnej rzeszy polskich internautów
Facebook to jedno z najważniejszych mediów
internetowych. Tu użytkownicy kontaktują się
ze znajomymi, dzielą się linkami i ciekawymi
treściami, spędzają wolny czas, a także

Co robiłeś(aś) na Facebooku/nk.pl w ciągu ostatnich 2 tygodni?
klikałem(am) „lubię to” / „fajne”

68%

11%

wymieniałem(am) wiadomości ze znajomymi
komentowałem(am) zdjęcia

13%

dyskutowałem(am) ze znajomymi za pomocą
czatu na portalu

14%

dodawałem(am) do znajomych profile znanych
osób lub organizacji
zamieszczałem(am) informacje o ciekawych
wydarzeniach
brałem(am) udział w konkursach

45%
41%
30%

2%

dodawałem(am) zdjęcia do profilu

czytałem(am) na mojej stronie głównej informacje
dotyczące marek

51%

14%

zamieszczałem(am) wpisy na tablicy swojej
lub znajomych

umieszczałem / udostępniałem materiały wideo

51%

27%

komentowałem(am) wpisy innych osób

dodawałem(am) „lubię to” przy profilach marek,
dodawałem profile marek lub dołączałem do ich grup

59%

29%

20%

26%

7%

21%

6%
4%

14%

12%
8%
4%

27%

10%

Facebook
NK.pl

Źródło: IIBR „Marki w serwisach społecznościowych” (czerwiec-lipiec 2012).
Pytanie: „Co robiłeś(aś) na Facebooku/nk.pl w ciągu ostatnich 2 tygodni?” zostało zadane respondentom, którzy mają konto
w danym serwisie: Facebook (N=954) i NK.pl (N=839).
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Dlaczego użytkownicy lajkują fanpage? (jeden użytkownik mógł zaznaczyć kilka odpowiedzi)
67%

lubią daną markę i w ten sposób chcą to wyrazić
chcą otrzymywać informacje na temat produktów
i usług danej marki z pierwszej ręki

49%

aby mieć dostęp do promocji oferowanych
wyłącznie dla użytkowników FB

31%

bo chętnie biorą udział w konkursach
organizowanych przez daną markę

28%

tylko dlatego, że warunkiem wzięcia udziału w ciekawym
konkursie/przedsięwzięciu było kliknięcie znaczka „Lubię to”

27%

na FB jest możliwość bezpośredniego szybkiego
kontaktu z działem obsługi klienta

18%

czują się emocjonalnie związani z daną marką

17%

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Badanie ARC Rynek i Opinia wykazało, że aż
77 procent internautów, którzy korzystają z
fanpage'y marek, polubiło nie więcej niż
dwadzieścia różnych fanpage'y.
Z marketingowego punktu widzenia jest to
istotny sygnał. Jeśli nasz fan polubił
kilkadziesiąt innych marek, bardzo
prawdopodobne jest, że przekaz naszej marki
zginie w natłoku. Jeśli natomiast obserwuje
kilka czy kilkanaście fanpage'y, jest spora
szansa, że zwróci uwagę na wiadomości od
nas.
Niestety, inne badania IIBR studzą nadmierny
entuzjazm. Wynika z nich, że użytkownicy
owszem klikają „Lubię to”, ale w większości
przypadków nie pamiętają, o jaki fanpage
chodziło. Respondenci zostali zapytani o to,
jaką markę ostatnio polubili na Facebooku.
Tylko 18 procent umiało odpowiedzieć na to
pytanie. 52 procent nie pamiętało ostatnio
polubianej marki, 15 procent odpowiedziało,
że nigdy nie polubili profilu marki na

Facebooku, a kolejne 15 procent
zadeklarowało, że nigdy nie klika w „Lubię to”.

Czy media społecznościowe to
konieczność?
Spektrum narzędzi marketingowych w sieci
jest ogromne, do użytkowników można trafiać
na dziesiątki sposobów. Pozycjonowanie
organiczne i SEM, reklama kontekstowa,
display na portalach, mailingi – w pewnych
sytuacjach te działania mogą okazać się
skuteczniejsze. Bo wszystko zależy od tego,
jakim celom mają służyć działania
promocyjne. Przykład? Jeśli sklep
internetowy przyjmuje strategię walki
o klienta niską ceną, to racjonalne będzie
skierowanie budżetu marketingowego nie do
mediów społecznościowych, a na działania w
Google, porównywarkach cen czy na Allegro.
Często media społecznościowe są mylnie
utożsamiane z Facebookiem i NK. Te
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faktycznie nie są dla każdego. Niestety, dziś
obecność na Facebooku to po prostu kwestia
mody. Kogo tu nie spotkamy: linie lotnicze,
szkoły, celebryci, producenci samochodów,
zupek w proszku i tabletek na problemy
żołądkowe. Część z nich funkcjonuje tu
z pomysłem i z zaangażowaniem, ale
większość jest bo jest - bo jak mówi młodzież
- jak cię nie ma na „fejsie” to nie istniejesz.
A to nieprawda. Można wręcz sparafrazować
to stwierdzenie: jeśli nie masz pomysłu, to nie
istniejesz na Facebooku, bo bez dobrej
strategii nie da się przebić w tłumie marek
i fanpage'y.
Portali społecznościowych są setki.
Przypomnijmy: w rankingu dwudziestu
najpopularniejszych portali i grup
internetowych w Polsce jedna trzecia to
media społecznościowe. A wiele innych grup
obecnych w zestawieniu ma w swoim
portfolio serwisy czy sekcje oparte na takim
mechanizmie. To ogromny zasięg, który
można kreatywnie wykorzystywać.
Społeczności to duża różnorodność
i ogromny wachlarz narzędzi, dzięki którym
można budować wizerunek marki,
wprowadzać na rynek nowe produkty,
budować relacje z użytkownikami, zwiększać
sprzedaż. Mogą być głównym bohaterem
kampanii, ale świetnie też sprawdzą się jako
jeden z kanałów szerszej promocji,
prowadzonej w innych mediach
internetowych lub off-line'owych. Klucz do
sukcesu? Dobry pomysł, właściwy wybór
mediów i narzędzi.
Z marketingowego punktu widzenia
Facebook jest medium doskonałym. Ma
ogromny zasięg, większość użytkowników
korzysta z niego z dużym zaangażowaniem.

Daje fantastyczne możliwości promocji, także
nieodpłatnej – można prowadzić ciekawy
fanpage, zorganizować konkurs lub akcję
społeczną, wciągnąć użytkowników w grę.
Udostępnia mechanizmy, dzięki którym
dobry pomysł rozprzestrzenia się jak wirus.
Pozwala reklamować się stosunkowo
niedrogo, w modelu efektywnościowym.
Pozwala precyzyjnie targetować reklamy,
dzięki czemu możliwe są tu nie tylko
kampanie masowe, ale także i te targetowane
do konkretnej grupy.
Jeśli jednak celem promocji jest
wprowadzenie produktu niszowego,
skierowanego do specyficznej grupy
docelowej, na przykład pasjonatów jakiejś
dyscypliny sportowej albo marki
samochodów, możemy lepiej trafić do nich
przez specjalistyczne fora albo serwisy
tematyczne, wokół których gromadzi się
społeczność. Wprawdzie na Facebooku
reklamy można targetować według
zainteresowań użytkowników i w ten sposób
docierać do tych właściwych, ale ci
użytkownicy przebywają na Facebooku
raczej w kontekście rozrywkowym, po to, by
kontaktować się ze znajomymi, dzielić
linkami, komentować zdjęcia i wpisy.
Natomiast na forum czy w serwisie
tematycznym można ich spotkać
w najwłaściwszym kontekście, dzięki czemu
szanse na zainteresowanie ich określonym
produktem są znacznie większe. Co więcej,
Facebook jest postrzegany jako medium
masowe i jako taki nie jest najlepszym
miejscem w promocji produktów
specjalistycznych.
Podobnie w przypadku marek
ekskluzywnych, których grupą docelową są
menadżerowie lub dobrze zarabiający
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profesjonaliści. Lepszą niż Facebook
przestrzenią do budowania wizerunku takiej
marki czy promowania produktów są serwisy
społecznościowe o charakterze biznesowym,
prestiżowe, takie jak Goldenline czy LinkedIn.
Tu również lepiej jest promować na przykład
szkolenia, bo w tych serwisach użytkownicy
przebywają w kontekście zawodowym,
biznesowym.
Facebook jest świetną przestrzenią do
promocji dla sklepów internetowych. Jest
dobrym miejscem do budowania wizerunku
i relacji z klientami, ale może też mieć
bezpośrednie przełożenie na sprzedaż.
Można tędy informować użytkowników
o nowościach w ofercie, promocjach, albo
wręcz przygotowywać specjalne promocje
dla fanów sklepu. Jednak internetowy
sprzedawca musi pamiętać, że o jego

przychodach w dużej mierze decydują
opinie internautów o sklepie, a te są
wyrażane najczęściej nie na Facebooku,
tylko na forach internetowych,
w porównywarkach cen lub w serwisach
rekomendacji, takich jak Opineo.pl. Poza
tym sklep z odzieżą lub obuwiem można
skutecznie promować choćby
współpracując z blogerkami, które
w internetowym świecie mody są
liderami opinii.
Planowanie kampanii promocyjnych
w mediach społecznościowych należy
zacząć od jasnego zdefiniowania celów
biznesowych. Jeśli będziemy wiedzieli
dokładnie, co chcemy osiągnąć i do jakich
grup internautów dotrzeć, łatwiej będzie
wybrać odpowiednie kanały i narzędzia
promocji.
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Formy reklamy internetowej
Wiele portali społecznościowych ma w swojej
ofercie standardowe formy reklamy on-line.
Jest ich mnóstwo, pod tym względem internet
bije na głowę inne media. W gazecie można
zareklamować się na całej stronie lub
w mniejszym formacie, można kupić artykuł
sponsorowany lub insert – i na tym koniec.
W telewizji natomiast serię spotów, sponsoring
programu lub product placement
– i praktycznie więcej możliwości nie ma.
A w internecie? Obok dziesiątek
standardowych form reklamy jest mnóstwo
możliwości do promowania się działaniami
niestandardowymi.
Trzy główne obszary reklamy internetowej to:
display, czyli reklama graficzna na portalach,
e-mailing oraz SEM (od angielskiego search
engine marketing), czyli linki sponsorowane
w wyszukiwarkach i reklama kontekstowa.
Taki podział proponują IAB Polska i PwC
w cyklicznych badaniach rynku reklamowego
AdEx. Według ostatniej fali badania,
w pierwszym półroczu 2012 roku w Polsce
display przejął 38 procent wszystkich
wydatków na reklamę w sieci, SEM – 37
procent, e-mailing – 6 procent (dodatkowe
18 procent to wydatki na ogłoszenia w sieci,
które w badaniu AdEx są zaliczane także do
reklam internetowych). Poza tym
podstawowym podziałem, IAB i PwC
monitorują także reklamę efektywnościową,
czyli taką, gdzie reklamodawca płaci tylko za
wykonane przez użytkownika akcje (w
pierwszym półroczu 2012 roku stanowiła
7,7 procent rynku reklamy), reklamę wideo
(2,6 procent) oraz reklamę w kanale
mobilnym (0,6 procent).
Reklama display to różnego rodzaju formaty
graficzne, głównie animacje flash, rzadko

Poradnik interaktywnie.com - Jak promować się w mediach społecznościowych

statyczne obrazki. Jej popularne, standardowe
formaty to:
banner – jedna z najstarszych form reklamy
internetowej, prostokąt
o wymiarach 468x60 pikseli, dziś
spotykana bardzo rzadko – jej miejsce zajął
większy billboard i jego nowe formy;
billboard – boks o wymiarach 750x100
pikseli, wyświetlany na ogół u góry strony,
pod menu nawigacyjnym. Obecnie spotyka
się często nie tylko typowe billboardy, ale
także jego pochodne: doublebillboard
(750x200 pikseli), triplebillboard (750x300
pikseli), wideboard (największy format
billboardowy o szerokości przekraczającej
900 pikseli). Dodatkowo billboardy mogą
się rozwijać po najechaniu na nie kursorem
(formy expand), mogą być stale widoczne
mimo przewijania strony (formy scroll) albo
mogą rozwijać się spychając kontent w dół
(formy push);
skyscrapper – pionowy odpowiednik
billboarda, emitowany przeważenie na
marginesie strony, poza jej kontentem,
w rozmiarze 120x600 pikseli;
rectangle – prostokąt o wymiarach
300x250 lub rzadziej 336x280 pikseli,
bywają umieszczane jako reklama
śródtekstowa (opływa je treść artykułu), ale
występują też w różnych innych miejscach
w serwisach;
halfpage – jest emitowany zamiennie
z rectanglem, to po prostu jego większa
forma, w rozmiarze 300x600 pikseli;
buttony, belki reklamowe – te pierwsze to
niewielkie boksy umieszczane w różnych
miejscach strony, tradycyjnie mają rozmiar
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300x100 lub 150x100 pikseli, a drugie to
niewielkie podłużne bannery; portale
i serwisy internetowe dopuszczają różne
wielkości buttonów i belek, a na stronach
głównych często mają te formaty
w rozmiarach dostosowanych do swojego
layoutu;
watermark (tapeta) – kreacja reklamowa
lub logo reklamodawcy umieszczone w tle
witryny; tapeta emitowana jednocześnie
z double bilboardem tworzy format
określany jako screening;
toplayer – kreacja graficzna emitowana na
przezroczystej warstwie w taki sposób, że
przesłania fragment strony; może mieć
dowolny rozmiar i kształt, jest też możliwość
emitowania jej z dźwiękiem. Zgodnie ze
standardami wypracowanymi przez branżę,
musi mieć krzyżyk zamykający, musi też
sama zamykać się po kilkunastu
sekundach, jeśli użytkownik nie wykona
wcześniej jakiejś akcji. Toplayer wywodzi
się ze starszej formy reklamowej
– pop-up'a, który emitował się w formie
nowego okienka otwieranego nad
właściwym oknem przeglądarki. Obecnie
przeglądarki blokują wyskakujące okna,
dlatego pop-up'y prawie nie są spotykane;
brandmark – forma podobna do toplayera,
z tym że ma dodatkowo przycisk do
minimalizowania, taki jak w oknie
przeglądarki;
interstitial (poltergeist) – pełnoekranowa
animacja, która przykrywa całą stronę
internetową; aby przejść do strony,
użytkownik musi ją zamknąć.
Standardowe formy display mogą być
emitowane z dźwiękiem, można też

przestawić w nich krótki spot wideo albo
nawet zrobić prostą interaktywną grę.
Reklamy zawierające takie elementy są
określane terminem rich media.
Reklamy display to podstawowe źródło
przychodów tradycyjnych portali
internetowych. Są też w ofertach mediów
społecznościowych. Te mogą zaoferować
reklamodawcom dodatkową korzyść:
możliwość precyzyjnego targetowania
billboardów i bannerów. Z portalu
społecznościowego korzystają przede
wszystkim użytkownicy zalogowani,
z których większość podczas lub po
rejestracji podała portalowi wiele swoich
danych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania,
wykształcenie itd. W tradycyjnym portalu,
gdzie kontent jest tworzony przez redakcję,
tylko niewielka część użytkowników się
loguje. A o niezalogowanych internautach
wiadomo bardzo niewiele, jedynym kryterium
targetowania reklamy może być
województwo.
Reklama wideo to forma określana jako
pre-roll. Jest to tradycyjny spot reklamowy,
emitowany przed materiałem wideo w kanale
telewizji internetowej. Tę formę można
spotkać na YouTubie, w kanałach telewizji na
żądanie (VOD), a także w tradycyjnych
portalach, które publikują materiały wideo.
Kolejna dziedzina reklamy internetowej to
SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach (na
polskim rynku to praktycznie tylko Google)
oraz reklama kontekstowa w portalach.
W Google można zareklamować się poprzez
wykupienie linków sponsorowanych na
określane frazy. Reklama kontekstowa działa
podobnie, przy czym reklamy (tekstowe,
tekstowo-graficzne albo graficzne) są
wyświetlane na portalach internetowych, ale
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z zasady są tematycznie dostosowywane do
kontentu strony. Taką reklamę można kupić
w jednej z wielu działających na polskim
rynku sieci reklamy kontekstowej, na
przykład Google Adwords, Adkontekst lub
Businessclick.
Ostatni obszar standardowej reklamy
internetowej to e-mailing, czyli przesyłki
reklamowe wysyłane na skrzynki pocztowe
użytkowników zarejestrowanych w danym
portalu. Media społecznościowe dysponują
dużymi bazami użytkowników, dlatego
niekiedy mają w ofercie reklamowej wysyłkę
mailingu.

Modele rozliczeń za emisję
reklamy
W internecie funkcjonuje kilka modeli
sprzedaży reklamy internetowej. Są to:
flat fee – emisja reklamy w określonym
czasie; klient wykupuje na przykład emisję
screeningu na stronie głównej portalu bądź
w którymś z jego działów na kilka dni,
tydzień, miesiąc itd.. Taki model rozliczeń
jest najbardziej korzystny dla portalu, bo
obliguje go praktycznie tylko do
zamieszczenia reklamy w odpowiednim
czasie. Natomiast dla reklamodawcy jest
najmniej korzystny – nie daje mu żadnych
gwarancji co do zasięgu (chyba że klient
wynegocjuje takie gwarancje
z handlowcem portalu).
CPM – cost per mille, czyli koszt za tysiąc
odsłon; tu reklamodawca płaci za liczbę
emisji reklam, może wykupić na przykład
milion odsłon w całym serwisie bądź
w jakiejś wybranej jego sekcji. Kampanie
CPM są obecnie sprzedawane w setkach
tysięcy odsłon albo wręcz w milionach, ale

koszt przelicza się na tysiąc emisji, stąd
nazwa tego modelu. Model jest względnie
bezpieczny dla portalu, ale niezbyt
korzystny dla reklamodawcy, który dostaje
gwarancję określonej liczby emisji, ale nie
wie, ilu internautów w ogóle zauważy jego
reklamę.
CPC – cost per click, czyli koszt za jedno
kliknięcie – model dużo bardziej niż
poprzednie korzystny dla reklamodawcy,
który płaci tylko za tych użytkowników,
którzy zauważyli jego reklamę,
zainteresowali się nią, kliknęli i przeszli na
stronę docelową (landing page). To
powszechny model rozliczeń w
kampaniach SEM. W reklamie display
spotykany jest bardzo rzadko, bo klikalność
tych form jest niewielka – w przypadku
najpopularniejszych billboardów to
znacznie poniżej jednego procenta
(sprawdzają się one w kampaniach
wizerunkowych i masowych, ale nie tam,
gdzie celem jest bezpośrednia sprzedaż).
Na sprzedaży reklam display w modelu
CPC portale nie mają szans zarobić.
CPA – cost per action, czyli koszt za akcję
– model tak zwanej reklamy
efektywnościowej, gdzie reklamodawca
płaci tylko za określoną akcję wykonaną
przez użytkownika zwabionego reklamą. Ta
akcja może być zdefiniowana dowolnie.
Może to być na przykład zapisanie się do
newslettera, wzięcie udziału w konkursie
albo – w przypadku Facebooka
– polubienie fanpage'a. Jeśli użytkownik
kliknął, ale nie wykonał określonej akcji na
landing page'u, reklamodawca nie płaci
wydawcy portalu ani grosza. Jest to więc
dla niego model idealny. A dla portalu
znacznie mniej wygodny, bo zmusza go do
podjęcia wysiłku, by reklama trafiła wprost
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do wyselekcjonowanych użytkowników,
którzy mogą stać się klientami
reklamodawcy. Z drugiej strony,
potencjalny przychód portalu może być
duży, bo ceny za wykonanie określonej
akcji są na ogół ustalane wysoko. Odmianą
modelu CPA jest CPL – cost per lead, czyli
płatność za wysłany wniosek. W tym
modelu bardzo często reklamują się banki,
które płacą wydawcom za otrzymane od
użytkowników wnioski o produkty
finansowe lub kontakt z doradcą. Druga,
najdalej idąca odmiana, to CPS – cost per
sale, koszt za sprzedaż. Tu reklamodawca
– a może to być sklep internetowy lub
bank – płaci wydawcy portalu dopiero
w momencie sfinalizowania sprzedaży,
czyli złożenia zamówienia w e-sklepie albo
po założeniu konta lub podpisaniu umowy
kredytowej (bank). Stawki w modelu CPS
są oczywiście najwyższe, ale ten model
emisji dla portalu wiąże się z największym
ryzykiem.

Niestandardowe formy reklamy
Warto pamiętać, że obok popularnych form
e-reklamy, w sieci są ogromne możliwości
promowania się w sposób niestandardowy.
Ograniczeniem jest praktycznie wyłącznie
fantazja marketera. W portalach można
organizować akcje specjalne, konkursy,
gry dla użytkowników. Można stworzyć
własną sekcję sponsorowaną albo objąć
patronat nad określonym działem. Portale
– w tym także serwisy społecznościowe
– są otwarte na takie niestandardowe akcje
i zachęcają do nich klientów. Dla
użytkowników – jeśli są przemyślane
i ciekawe – niosą wartość dodaną. I ich
efekty mogą być dużo lepsze niż szeroka
kampania display.

W mediach społecznościowych są też duże
możliwości organizowania akcji specjalnych
nieodpłatnie. Na Facebooku można
prowadzić oficjalny fanpage, zorganizować tu
konkurs, opublikować grę lub inną aplikację.
Firma może również prowadzić swoją
oficjalną grupę na NK albo profil na LinkedIn.
Oczywiście wyprodukowanie aplikacji czy
w ogóle prowadzenie komunikacji z fanami
marki kosztuje. Realnym kosztem jest
wynagrodzenie agencji, która przygotuje
aplikację, grafiki lub będzie prowadziła
fanpage. Ale portale społecznościowe
w szerokim zakresie udostępniają swoje
przestrzenie za darmo, nie trzeba więc
ponosić wysokich kosztów zakupu mediów.

Marketing szeptany
Jedną z form niestandardowej promocji
w internecie, która dzięki mediom
społecznościowym zyskała przestrzeń do
rozwoju, jest marketing szeptany (określany
też jako buzz marketing albo WOMM
– od angielskiego terminu word of mouth
marketing). Są to działania, które mają
zwrócić uwagę użytkowników i skłonić ich do
rozmawiania o danej marce lub produkcie.
Marketing szeptany jest często błędnie
utożsamiany z pisaniem pochlebnych postów
na forach lub blogach przez pracowników
firmy albo przez wynajętą agencję. Takie
działania – choć w praktyce wcale nie są
rzadkie – są niezgodne nie tylko z etyką, ale
także z zasadami skuteczego PR-u. Wiążą się
z wysokim ryzykiem: jeśli internauci odkryją
manipulację, firma straci twarz i zyska opinię
oszusta.
Jakie działania w ramach marketingu
szeptanego są dopuszczalne i bezpieczne?
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IAB Polska, największa organizacja branży
interaktywnej, przygotowała katalog dobrych
praktyk w tym obszarze. Pełen dokument jest
dostępny na stronie www.iabpolska.pl, a oto
jego zasady w skrócie:
1) wszelkie działania powinny być jawne, co
dotyczy w szczególności ujawnienia relacji
z reklamodawcą,
2) nie wolno wprowadzać użytkowników
w błąd, inspirować przekazywania informacji
nieprawdziwych lub nierzetelnych, oczerniać
konkurencji,
3) pracownicy reklamodawcy albo
obsługującej go agencji, albo też
zaangażowani przez reklamodawcę
konsumenci-internauci, którzy biorą udział
w kampanii, powinni ujawniać reklamowy
charakter swoich działań,
4) uczestnicy kampanii, którzy otrzymują
wynagrodzenie, powinni ujawniać swój
związek z reklamodawcą; uczestnicy mogą
otrzymywać od reklamodawcy darmowe
próbki produktów do testów, ale powinni
wyrażać na ich temat szczerą opinię, nie
powinni natomiast przekazywać tych próbek
lub sprzedawać ich osobom trzecim,
5) kampanie marketingu szeptanego można
prowadzić we wszystkich serwisach
internetowych, w których użytkownicy tworzą
kontent, przy czym należy przestrzegać
zasad zawartych w regulaminach tych
serwisów,
6) niedozwolone jest prowadzenie kampanii
marketingu szeptanego skierowanych do
dzieci poniżej trzynastego roku życia,
7) wszelkie kampanie marketingu szeptanego
muszą być prowadzone z poszanowaniem
przepisów prawa,
8) reklamodawca lub działająca w jego
imieniu agencja powinny prowadzić stały
nadzór nad uczestnikami kampanii, aby

działali w duchu dobrych praktyk,
9) reklamodawca lub agencja powinny
chronić informacje poufne otrzymane od
klientów,
10) podmioty prowadzące działania
marketingu szeptanego powinny edukować
klientów, reklamodawców, witryny oraz
użytkowników internetu w zakresie dobrych
praktyk WOMM.
Jak zatem wykorzystać media
społecznościowe do kampanii marketingu
szeptanego? Sposobów jest wiele. Można
promować markę na forach internetowych
i inspirować dyskusje o niej. Mechanizmy
WOMM są też wykorzystywane
w kampaniach teaserowych, organizowanych
na przykład na Facebooku: w oparciu
o chwytliwą ideę organizuje się akcję, wokół
której buduje się duża grupa fanów. Można
też zorganizować akcję społeczną, która ma
na celu propagowanie jakiejś idei, gdzie od
początku dana marka czy firma występuje
jako patron. Przykłady takich akcji
pokazujemy w kolejnych rozdziałach.
Kampanię marketingu szeptanego można
rozkręcić dzięki liderom opinii, a takimi
w internecie są popularni blogerzy.

Marketing wirusowy
Media społecznościowe są idealną
przestrzenią do kampanii marketingu
wirusowego, czyli takich, które
rozpowszechniają się samoistnie. To może
być spot reklamowy albo śmieszny film
opublikowany na YouTube, aplikacja na
Facebooku, zabawna gra flashowa itd. Takie
kampanie oczywiście często są inspirowane
przez agencje, ale o prawdziwym wirusie
możemy mówić dopiero wtedy, gdy materiał
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„chwyci”, zdobędzie masową popularność i to
sami użytkownicy będą go sobie polecać.

akcję społeczną, opartą o mechanizmy
marketingu szeptanego.

Chwytliwe materiały rozprzestrzeniają się
w sieci jak wirusy. Kiedyś internauci
przesyłali sobie linki do nich w e-mailach lub
przez Gadu-Gadu. Dziś jest znacznie więcej
możliwości. Wystarczy że użytkownik
Facebooka umieści film, zdjęcie albo linka na
swojej tablicy, a zobaczy je kilkudziesięciu
czy nawet kilkuset jego znajomych. Jeśli
materiał spodoba się dziesięciu z nich i klikną
przycisk „Lubię to”, wyświetli się on na ich
tablicach i zobaczą go ich znajomi.

Każdy z uczestników akcji miał za zadanie
posadzić wirtualne drzewo w specjalnym
serwisie www.posadzdrzewo.pl. Działanie to
skutkowało posadzeniem prawdziwego
drzewa przez Tetra Pak w jednym z polskich
parków narodowych. Cel był szczytny,
a mechanizm akcji stymulował do działań
member-get-member. Uczestnicy zapraszali
znajomych do odwiedzenia swoich
zasadzonych wcześniej wirtualnych drzew.
Odwiedziny te przekładały się na wzrost tych
drzew, który z kolei bardzo silnie pobudzał
konkurencyjność i angażował użytkowników.
Na pierwszym etapie wirtualnego sadzenia
uczestnicy mieli możliwość
spersonalizowania swoich drzew poprzez
wybranie jednego z czterech gatunków
i lokalizacji w wirtualnym lesie, a także
nadanie drzewom spersonalizowanych
nick’ów.

Wirusy często osiągają masę krytyczną
w serwisie Wykop.pl, gdzie użytkownicy
polecają sobie ciekawe znaleziska z sieci.
Jeśli jakaś strona zostanie doceniona przez
społeczność i zdobędzie kilkaset lub więcej
„wykopów”, jednego dnia może przejść na nią
nawet kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.
Case study: Posadź drzewo
Agencje Opus B, E_misja Interactive 360
(NuOrder Group) i 6ix (NuOrder Group) dla
Tetra Pak
Akcja „Posadź drzewo” to świetny przykład
kampanii marketingu szeptanego. W akcję
zaangażowano 1,29 miliona internautów,
a informacje o niej rozprzestrzeniły się
wirusowo, bez jakichkolwiek reklam.
Skandynawska marka Tetra Pak przykłada
dużą wagę do działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu i stara się
umacniać swój proekologiczny wizerunek.
Cyklicznie podejmuje się sadzenia drzew
w polskich parkach narodowych. Aby
poinformować o tym szeroką publiczność,
postanowiono przeprowadzić internetową

Mechanizm rekomendacji zadziałał na
ogromną skalę. Zadecydowało o tym kilka
czynników. Po pierwsze, poczucie nagrody
- silnym motywatorem była możliwość
przyczynienia się do posadzenia
prawdziwego drzewa, a więc zrobienia
czegoś dobrego dla środowiska, stosunkowo
niewielkim wysiłkiem. Po drugie, mechanizm
rywalizacyjny - odwiedzanie indywidualnych
drzewek powodowało ich wirtualny wzrost,
internauci rozsyłali więc w sieci adres
swojego własnego drzewa, by wyprzedzić
konkurujących znajomych. Po trzecie, akcja
dawała możliwość zbudowania swojego
wyższego statusu w grupie odniesienia
i łatwego zakomunikowania tego faktu. Po
czwarte, przeprowadzono ją w idealnym
momencie, zapoczątkowano ją pod koniec
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długiej zimy, gdy internauci z niecierpliwością
czekali już na zieloną wiosnę.
W kampanii wykorzystano mechanizm
rywalizacyjny, choć nie było żadnej
materialnej nagrody. Jedyną nagrodą dla
użytkowników było poczucie satysfakcji
z tego, że uczestniczą w bardzo pożytecznej
akcji. Ważne było to, że dawała ona
internautom poczucie realnego, pozytywnego
wpływu na otoczenie. Na stronie akcji
zamieszczono między innymi licznik, który
podawał wartość dziennej redukcji CO2
osiąganej dzięki zasadzeniu określonej liczby
drzew.
Akcja „Posadź drzewo” była propagowana
wyłącznie dzięki mechanizmom
rekomendacji jej użytkowników. Mimo braku
wsparcia medialnego, reklamowego, jej
efekty były spektakularne. Użytkownicy
posadzili sto tysięcy drzew. Serwis
www.posadzdrzewo.pl odwiedziło 1,49
miliona unikalnych użytkowników, w tym
1,29 miliona podczas trwania akcji (pierwszy
kwartał 2010 roku) i 684 tysiące po jej
zakończeniu (do końca 2010 roku). Łącznie
wygenerowano 26 milionów odsłon.
Ostatniego dnia trwania akcji jej strona
odnotowała rekord – 76 tysięcy unikalnych
użytkowników.
Na Facebooku powstał oczywiście fanpage,
który zgromadził 10 tysięcy fanów. W skali
akcji to stosunkowo niedużo (choć warto
pamiętać, że na początku 2010 roku
Facebook w polskiej sieci nie miał jeszcze
takiej pozycji, jaką ma dziś). Zadziałał tu
przede wszystkim inny mechanizm
społecznościowy – informacje zamieszczane
przez użytkowników na ich profilach
i wysyłane do znajomych. Do serwisu

www.posadzdrzewo.pl z Facebooka przyszło
196 tysięcy użytkowników, a z NK – 580
tysięcy. W sumie było aż 570 różnych źródeł,
z których przychodzili użytkownicy.
Koszt akcji ograniczył się do stworzenia
serwisu, który był miejscem akcji.
W przeliczeniu na jednego unikalnego
użytkownika był to poziom pojedynczych
groszy.

Akcja „Posadź drzewo”, agencje Opus B, E_misja Interactive 360
(NuOrder Group) i 6ix (NuOrder Group) dla Tetra Pak.
Serwis www.posadzdrzewo.pl, który został rozpropagowany
wyłącznie dzięki mechanizmom marketingu szeptanego.

Jak wybrać właściwą metodę?
Wybór najlepszej metody promocji on-line
wcale nie jest prosty. Opcji jest tyle, że łatwo
się pogubić. Na pewno nie warto ulegać
sezonowym modom. Jeśli wszyscy chcą być
obecni na Facebooku, to wcale nie oznacza,
że i nasza marka musi tam być. Równie
dobre, a czasem nawet lepsze efekty można
uzyskać dzięki komunikacji w innych
mediach społecznościowych, które nie są tak
zatłoczone jak Facebook. Wszystko zależy
od tego, jakie cele ma osiągnąć kampania.
W kampaniach promujących sprzedaż
on-line sprawdzają się przede wszystkim
reklamy efektywnościowe oraz SEM. Ale
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można też dobrze wykorzystać w tym celu
media społecznościowe. Jeśli sklep
internetowy zbuduje duże grono fanów na
Facebooku, może docierać do nich
z informacjami o nowościach lub
promocjach. Podobnie promować można
sprzedaż tradycyjną, w sklepach off-line.
Na przykład sieci odzieżowe rozdają na
swoich fanpage'ach kupony rabatowe albo
organizują specjalne promocje dla fanów.
Media społecznościowe sprawdzają się
idealnie w kampaniach, których celem jest
wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Tu można przygotować dla niego grunt
teaserem, można zbudować intrygującą
historię i wciągnąć użytkowników do gry,
zabawy, konkursu. Portale społecznościowe
mają też duży potencjał do przeprowadzenia
kampanii rebrandingu lub odświeżenia
marki.
Portale społecznościowe są wspaniałym
miejscem do prowadzenia działań PR:
budowania dobrego wizerunku firmy,
nawiązywania i umacniania relacji
z użytkownikami, budowania lojalności
klientów. Takie funkcje spełniają fanpage'e,
oficjalne grupy lub profile w różnych
portalach społecznościowych. Świetnie
sprawdzają się w tych działaniach także blogi
firmowe. Blog może być o tym, co dzieje się
w firmie, o produktach i nowościach
– wówczas jest odpowiednikiem aktualności
na stronie firmowej, tyle że jest skierowany do
użytkowników, a więc wpisy są o nieco innej
tematyce i inny jest ich język. Firma może
również prowadzić bloga eksperckiego, gdzie
publikuje użyteczne informacje i porady ze
swojej dziedziny, przez co buduje wizerunek
specjalisty.

Jeśli decydujemy się na promocję w tego
typu mediach, to wybór konkretnych
portali powinien być uzależniony od tego,
do jakiej grupy docelowej jest skierowana
określona kampania. Jeśli na przykład
targetem reklamodawcy jest grupa
zawodowa informatyków, łatwiej będzie do
nich dotrzeć przez specjalistyczne fora
internetowe niż przez Facebooka.
A menadżerów najczęściej spotkamy
w GoldenLine lub LinkedIn.
Case study: Mobiliusz
Agencja Think Kong dla Adobe
Kampania miała dwa bezpośrednie cele.
Pierwszym było zbudowanie bazy kontaktów
do potencjalnych klientów. Drugim
– zwiększenie liczby pobrań próbnej,
trzydziestodniowej wersji pakietu Adobe Web
Premium CS 5.5.
Akcja została oparta na content marketingu.
Agencja postawiła na promocję poprzez
treści, które są użyteczne i ciekawe dla
przedstawicieli grupy docelowej.
Przygotowano więc prostą grę zręcznościową
we Flash, a następnie w dwunastu
wideo-lekcjach pokazano, jak w stosunkowo
prosty sposób przekształcić ją w aplikację na
telefony i tablety działające w środowiskach
iOS i Android. Lekcje były prowadzone przez
trzech specjalistów i dostępne bezpłatnie na
stronie Mobiliusz.pl. Jedynym warunkiem
zapoznania się z nimi było pozostawienie
danych kontaktowych i zgoda na kontakt
sprzedażowy.
Do promocji kursu agencja wykorzystała
serwisy tematyczne, a także media
społecznościowe: Facebook, branżowe fora
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internetowe oraz blogi technologiczne. Wpisy
na forach dla programistów były publikowane
nieodpłatnie – administratorzy godzili się na
to, bo promowały bezpłatny i wartościowy dla
ich użytkowników kontent. Nie było w nich
reklamy samego produktu – ten był
promowany dopiero na stronie z kursem.
W trakcie trwania kampanii liczba pobrań
pakietu Adobe Web Premium CS 5.5 wzrosła
o 80 procent. Udało się pozyskać 2 tysiące
wysokiej wartości leadów sprzedażowych,
czyli kontaktów do potencjalnych klientów.
W ciągu dwóch miesięcy stronę Mobiliusz.pl
z kursem wideo odwiedziło 20 tysięcy
użytkowników.

możliwości w tym zakresie są ogromne.
Rezultaty wszelkich działań można
precyzyjnie zmierzyć i policzyć.
Najbardziej ogólną miarą skuteczności
kampanii jest wskaźnik rentowności, czyli
ROI (return on investment – zwrot
z inwestycji). Jest nim obliczany zysk, jaki
został wypracowany kosztem środków
zainwestowanych w promocję. Gdy jest
ujemny, świadczy o porażce kampanii. ROI
łatwo policzyć tam, gdzie cele kampanii są
mierzalne, szczególnie gdy jest to sprzedaż
produktów. Trudniej zmierzyć je
w kampaniach PR, których cele są
zdefiniowane miękko, jako budowa
wizerunku czy umacnianie relacji
z użytkownikami.
Jeden z najważniejszych wskaźników
w marketingu internetowym to CTR
(click-through rate) –współczynnik tzw.
klikalności. Wyraża on procentowo stosunek
osób, które kliknęły daną kreację (link
tekstowy, obrazek, animację) do wszystkich,
którym została ona wyemitowana.
Przykładowo, jeśli wyświetliliśmy sto odsłon
bannera, a kliknęły w niego dwie osoby,
wskaźnik CTR wynosi dwa procent.

Kampania „Mobiliusz”, agencja Think Kong dla Adobe.
Screen z bloga branżowego AK74, którego autor opublikował
informację o wideo-kursie.

Jak mierzyć skuteczność
reklamy?
W marketingu ważne jest to, by monitorować
efekty prowadzonych kampanii. W internecie

Kolejna bardzo ważna miara to współczynnik
konwersji. Pokazuje on, jaki odsetek osób,
którym wyemitowano daną reklamę lub które
kliknęły w nią i przeszły na landing page
(w zależności od podejścia), wykonały na
stronie docelowej określoną akcję. Jest to
najbardziej podstawowy wskaźnik
w e-handlu, powinien monitorować go każdy
właściciel sklepu internetowego. Ale
konwersja nie musi odnosić się wyłącznie do
sprzedaży produktów czy usług. Celem
kampanii może być na przykład zbudowanie
bazy użytkowników newslettera. W takim
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przypadku współczynnik konwersji będzie
pokazywał relację użytkowników, którzy
zarejestrowali się na newsletter, do tych,
którym wyświetlono daną reklamę albo
którzy z tej reklamy przyszli na stronę firmy.
Inne cele, które można badać przez pryzmat
konwersji, to przykładowo wysłanie
formularza kontaktowego na stronie
(umówienie się na spotkanie z doradcą
bankowym, umówienie się na jazdę próbną
w salonie samochodowym itd.) albo wzięcie
udziału w grze lub konkursie.
Jeśli celem jest budowa wizerunku lub
zrobienie szumu wokół danej marki,
efektywność prowadzonych działań należy
badać analizując liczbę pojawiających się
w mediach społecznościowych wpisów
o niej, a także ich wydźwięk. Tu przydatne
będą zarówno narzędzia do badań
ilościowych, jak i jakościowych.

Jakimi narzędziami badać
skuteczność kampanii?
Najwięcej informacji o stronie internetowej
firmy dostarcza popularny, rozbudowany
i jednocześnie darmowy system Google
Analytics. Są tu dostępne szczegółowe dane
o ruchu na witrynie. Dowiadujemy się między
innymi tego, ilu użytkowników ją odwiedza,
ile czasu na niej spędzają, ile wykonują
odsłon, skąd przychodzą, jakimi ścieżkami

poruszają się na witrynie, jaka ich część
zamyka stronę bez wykonania choćby jednej
dodatkowej odsłony, a jaka wykonuje
określone akcje. Jeśli celem firmy jest
wygenerowanie dużej liczby wizyt dzięki
kampanii w mediach społecznościowych, to
dzięki Analytics'owi możemy ocenić, czy
kampania była skuteczna. Daje on bowiem
szczegółowe informacje o źródłach
odwiedzin. Pozwala też otagować linki
podpinane pod kreacje reklamowe, dzięki
czemu można precyzyjnie zbadać, jaką
skuteczność miały poszczególne kreacje.
Facebook i inne portale społecznościowe
udostępniają firmom statystyki ich
oficjalnych profili. Można dzięki nim
dowiedzieć się, jak przyrasta liczba fanów,
jaki jest poziom ich zaangażowania. Jeśli
firma kupuje linki sponsorowane, w panelu
administracyjnym znajdzie również
szczegółowe statystyki swojej kampanii.
Na rynku są też dostępne specjalne
narzędzia do pomiaru efektywności
kampanii w mediach społecznościowych.
Można dzięki nim monitorować efekty takich
działań nie tylko w ujęciu ilościowym, ale
również jakościowym. Bo chodzi przecież
nie tylko o to, by zdobyć dużą grupę fanów.
O sukcesie można mówić wtedy, gdy
fani są zaangażowani, rozmawiają o marce
i wypowiadają się o niej pozytywnie.
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Jakie cele można osiągnąć
dzięki Facebookowi?
Facebook jest doskonałym miejscem do
budowania świadomości marki, kształtowania
wizerunku lub umacniania relacji
z użytkownikami. Pod względem zasięgu jest
obecnie drugim serwisem internetowym
w Polsce. Statystyczny użytkownik przychodzi
do niego codziennie lub prawie codziennie,
spędza w nim dużo czasu i wykonuje
rozmaite aktywności. Można więc dotrzeć tu
do masowej publiczności, a ponieważ system
reklam na Facebooku pozwala na precyzyjne
targetowanie, mogą tu być prowadzone
efektywne działania skierowane również do
wąskiej grupy docelowej. Przykładem tego
jest kampania firmy informatycznej SII Poland,
która na Facebooku postanowiła
przeprowadzić akcję rekrutacyjną.
Facebook jest także dobrym miejscem do
promowania sprzedaży. Można tą drogą
dotrzeć do klientów z informacją o akcji
rabatowej lub z innego rodzaju promocją.
Dotyczy to zarówno sklepów internetowych,
jak i tradycyjnych. Dzięki konkursom,
stosunkowo tanim reklamom, a także
mechanizmom wirusowym, kampanie
promujące sprzedaż mogą niskim kosztem
rozprzestrzenić się na szeroką skalę.
Omówimy więc przykłady: udaną kampanię
promującą nowy model notebooka Fujitsu
oraz zakończoną wielkim sukcesem akcję
z kuponami rabatowymi marki Reserved.
Facebook ma też duży potencjał
w kampaniach wprowadzających na rynek
nowy produkt, czego przykładem jest case
wielkiego powrotu napoju Frugo, a także
w działaniach rebrandingowych, co bardzo
dobrze widać na przykładzie wafelków
Góralki, które wcześniej funkcjonowały na

Poradnik interaktywnie.com - Jak promować się w mediach społecznościowych

rynku pod nazwą Horalky. Jest to również
świetne miejsce do przeprowadzenia
kampanii teaserowej, o czym świadczy
chociażby udana akcja Make Life Fair, Banku
BPH (red. : o wszystkich wymienionych tu
kampaniach piszemy więcej w dalszej części
poradnika).

Jak wykorzystać Facebook do
wprowadzenia nowego produktu?
Case study: Frugo Charaktery
Przeagencja dla marki Frugo
Frugo, niegdyś kultowy napój, przeżywa
dziś swój renesans. A wszystko dzięki
internautom, którzy sami założyli na
Facebooku profil „Frugo wróć” i w ten sposób
lobbowali za jego przywróceniem po
dziesięciu latach nieobecności na rynku. Była
to oddolna inicjatywa użytkowników sieci,
która skłoniła producenta do powrotu do
produkcji Frugo.
Powrót napoju na rynek został
zakomunikowany kampanią outdoorową,
która promowała trzy kolory Frugo i ich
charakter. Jej odbiór był pozytywny
i producent zdecydował się na
kontynuowanie kampanii w sieci. Celem akcji
internetowej było dookreślenie charakterów
trzech innych kolorów Frugo, nie objętych
kampanią w outdoorze: białego, żółtego
i czerwonego.
Skoro to sami internauci wskrzesili Frugo po
wielu latach niebytu, musiał być w nich
ogromny potencjał. Kierując się takim
rozumowaniem, agencja planująca kampanię
internetową postawiła na crowdsourcing
– zaangażowała Facebookowiczów do
stworzenia charakterystyk dla kilku wersji
produktu.
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Główną platformą akcji był fanpage „Frugo
Wróć!”. Pierwszy etap kampanii rozpoczął się
od serii luźnych pytań dotyczących tego, jak
fani Frugo postrzegają poszczególne kolory
napoju. Zapytano ich między innymi o to: „Co
kręci białego”, „Co pasi żółtemu?” oraz „Na co
leci czerwony”. Nadesłane w komentarzach
odpowiedzi stały się inspiracją dla dwunastu
layoutów pełniących kluczową rolę
w kolejnym etapie projektu.
W drugim etapie akcji została uruchomiona
na Facebooku aplikacja konkursowa.
Zadaniem użytkowników był wybór jednego
z dwunastu layoutów i dopełnienie
charakterystyki napoju swoim hasłem. Sam
udział w konkursie oraz wypełnienie
formularza kontaktowego skutkował
nagrodzeniem użytkownika wybranym przez
niego plakatem z zakończonej kampanii
outdoor (rozdano ponad 8 tysięcy plakatów).
Ale były też bardziej wartościowe nagrody:
„Frugobon” Sodexo o wartości 696,69 zł
i koszulki z hasłami stworzonymi przez
użytkowników. Walka o nie zawierała element
wirusowy – o zwycięstwie decydowały głosy
fanów. Zwieńczeniem kampanii było
powieszenie w Warszawie billboardu ze
zwycięskim hasłem „VIB – Very Important
Bottle”.
Akcja została wsparta jednodniową emisją
tzw. kwejka sponsorowanego. Portal Kwejk.pl
został wybrany do promocji akcji ze względu
na jego zasięg oraz profil użytkowników, który
doskonale odpowiada grupie docelowej
Frugo (młodzi konsumenci, w wieku 16-25
lat), a także z uwagi na treści, które wpisują
się w filozofię Frugo. W ciągu jednego dnia
na stronie głównej Kwejka zamieszczono trzy
rotujące kreacje, które nawiązywały
bezpośrednio do visuali użytych w aplikacji

i wyróżniały się niestandardowymi hasłami.
Ze względu na budżet, promocja na Kwejku
ograniczyła się do jednego dnia, ale
zrealizowała swoje dwa cele: promocję
wizerunkową oraz przekierowanie
użytkowników do aplikacji konkursowej.
Reklama wyświetliła się użytkownikom
Kwejka 1,5 miliona razy i tym samym dotarła
do 600 tysięcy unikalnych użytkowników.
Odnotowała też 12 158 kliknięć, czyli
przekierowań do aplikacji na Facebooku.
Akcja „Frugo Charaktery” trwała przez dwa
tygodnie - na przełomie czerwca i lipca 2012
roku. W jej efekcie liczba fanów profilu Frugo
wzrosła o blisko 18 tysięcy. Stworzono prawie
5 tysięcy prac konkursowych, na które
użytkownicy Facebooka oddali blisko
67 tysięcy głosów.

Kampania „Frugo Charaktery”, Przeagencja dla marki Frugo.
Zwycięska kreacja w konkursie zrealizowanym na Facebooku.

Case study: Czerwony i czarny.
Lekko się nosi.
Agencja Artegence dla Fujitsu
Przed kampanią postawiono dwa cele.
Pierwszy to zbudowanie wizerunku mini
notebooka Fujitsu M2010 jako urządzenia dla
młodych i modnych kobiet. Drugim było
bezpośrednie wsparcie sprzedaży tych
urządzeń poprzez przekierowanie do sklepu
internetowego.
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Grupa docelowa tego modelu notebooka to
kobiety w wieku 20-35 lat, mieszkające w
dużych miastach, nowoczesne,
zainteresowane modą i używające internetu
między innymi do robienia zakupów. Przekaz
kampanii oparto na najważniejszych z punktu
widzenia tej grupy cechach urządzenia. Jest
ono lekkie, można je bez wysiłku nosić
w damskiej torebce, ma elegancką obudowę
w czerwonym lub czarnym kolorze do
wyboru.
W kampanii wykorzystano mechanizmy
Facebooka do tego, by na masową skalę
rozsiać komunikat: „Fujitsu - Lekko się nosi”.
Taki wirusowy efekt przeważnie można
uzyskać stymulując użytkowników do tego,
by rozsyłali informacje swoim znajomym.
Natomiast w tym przypadku agencja
realizująca kampanię postanowiła
wykorzystać automatykę facebookowych
rozwiązań.

i współdecydowała o wyborze zwycięzców.
Jej udział poskutkował dotarciem do jej 450
przyjaciół (wśród nich są między innymi
celebrytki Anna Ibisz i Agnieszka Szulim),
spośród których wielu zainteresowało się
akcją i włączyło się do niej.
Dzięki mechanizmowi Facebooka każde
przystąpienie do konkursu wywoływało
lawinę zainteresowania wśród przyjaciół.
Wpis „Fujitsu lekko się nosi” wyświetlił się na
tablicach ponad dwóm milionom
użytkowników. Dziennie do akcji
przystępowało od 400 do 1500 osób. Po
trzech tygodniach odnotowano 9,6 tysiąca
fanów oraz 13,8 tysiąca uczestników
konkursu, z których aż 77 procent spełniało
kryteria grupy docelowej. Użytkownicy dodali
7,4 tysiąca zdjęć ze stylizacjami. Sklep
internetowy, do którego przekierowywano
użytkowników akcji, odnotował blisko
3,8 tysiąca odwiedzin.

Kampania opierała się na internetowym
konkursie, w którym kobiety pokazywały
zdjęcia obrazujące to, do jakich „lekkich”
stylizacji pasuje czerwony lub czarny
notebook Fujitsu M2010. Mechanizm akcji
zakładał, że aby wziąć udział w zabawie,
należy dodać fanpage „Fujitsu Lekko się nosi”
do ulubionych. Przystąpienie do konkursu,
kliknięcie „Lubię to”, dodanie zdjęcia, linku
lub komentarza powodowało publikację
informacji na tablicach znajomych.
Zakładając, że jedna osoba jest połączona
średnio ze 150 innymi, informacje o akcji
szybko rozprzestrzeniły się w sieci.
W celu podkreślenia kobiecego charakteru
urządzenia, a także ze względu na liczbę
i charakter fanów na Facebooku, do kampanii
zaangażowano kojarzoną z modą artystkę
młodego pokolenia, Olę Osadzińską, która
oceniała nadsyłane stylizacje

Kampania „Czerwony i czarny. Lekko się nosi”, agencja
Artegence dla Fujitsu. Strona z konkursem oraz boksy
reklamowe na Facebooku.
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Case study: Małe jest wielkie
Agencja OX Media dla Volkswagena
Celem kampanii była promocja atutów
nowego modelu volkswagena up! oraz
dotarcie do szerokiej grupy docelowej
użytkowników małych miejskich
samochodów. Wykorzystano do tego
potencjał Facebooka, który miał wspierać
trwającą równolegle szerszą kampanię ATL
i BTL. Akcję przeprowadzono w marcu 2012
roku.
Trzonem kampanii „Małe jest Wielkie” była
interaktywna gra z nagrodami. Poprzez tę
konwencję „przemycono” użytkownikom
informacje o najważniejszych zaletach
volkswagena up!. Gra składała się z trzech
zadań:
tankowanie samochodu, podczas którego
wyświetlała się informacja, jaką trasę (nie
w kilometrach, ale od miasta do miasta)
można pokonać przy określonej ilości
paliwa – zadanie mówiło o
ekonomiczności auta,

Gra na Facebooku była promowana
reklamami CPC. Stworzono prawie sto
różnych reklam, które łącznie zebrały
15 tysięcy kliknięć. Koszt dotarcia do jednego
użytkownika nie przekroczył 26 groszy.
Akcja była też wspierana naturalnymi
mechanizmami wirusowymi Facebooka
oraz informacjami na innych portalach
internetowych.
W efekcie tych działań z aplikacji volkswagen
up! skorzystało 4,6 tysiąca unikalnych
użytkowników, którzy spędzili w niej 1170
minut. W trakcie czterotygodniowej kampanii
volkswagenowi przybyło prawie 6 tysięcy
nowych fanów. Duże było też zaangażowanie
użytkowników – na jednego przypadło
średnio 15 postów, komentarzy i like’ów.
Dzięki temu profil volkswagena zyskał
czwartą pozycję wśród najbardziej
angażujących polskich fanpage’y.

parkowanie samochodu w utrudnionych
warunkach - wskazywało na miejskie
możliwości i kompaktowy charakter up!
włożenie do bagażnika rzeczy na wyjazd
wakacyjny w określonej kolejności prezentowało turystyczny potencjał tego
niewielkiego samochodu.
Konkurs został podzielony na cztery trwające
tydzień etapy. Zwycięzcami każdego z nich
było sześciu uczestników, którzy uzyskali
najkrótsze czasy prawidłowego wykonania
zadań konkursowych. Nagrodzone osoby
otrzymały zestawy podróżne „up! Boxes”
wraz z listem gratulacyjnym.

Kampania „Małe jest wielkie”, agencja OX Media dla Volkswagena
Gra na Facebooku, której celem było pokazanie zalet modelu up!

Jak przeprowadzić kampanię
teaserową?
Case study: Make Life Fair
Agencja Livebrand dla Banku BPH
Kampania była elementem strategii PR-owej
Banku BPH „Po Prostu Fair”, która ma na celu
stworzenie wizerunku najlepszego banku
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pod względem postępowania fair play
w stosunku do klientów, pracowników,
interesariuszy i społeczności. Bank BPH chce
być postrzegany przez pryzmat takich cech
jak uczciwość, otwartość i transparentność.
Kampania została przeprowadzona na
Facebooku i rozpoczęła się ciekawym
teaserem. Został stworzony profil „Make Life
Fair”, na którym użytkownicy mieli
dyskutować o postępowaniu fair
w codziennym życiu. Był on prowadzony
anonimowo, nic nie wskazywało na jego
związek z jakąkolwiek instytucją. Od
września do listopada 2012 roku udało się
na nim zgromadzić prawie 15 tysięcy fanów,
którzy dyskutowali z dużym
zaangażowaniem. Użytkowników do dyskusji
skłaniało samo hasło, a także specjalne akcje
(o tym dalej). I to bez konkursu, nagród,
rozdawania gadżetów.
Dopiero w kolejnym etapie okazało się, kto
stoi za akcją. Jak ujawnił się Bank PBH?
Najbardziej zaangażowane w dyskusje na
profilu osoby zostały zaproszone do wzięcia
udziału w filmie i opowiedzenia o tym, czym
jest dla nich idea Make Life Fair. Tak powstał
materiał wideo z udziałem fanów oraz
pracowników Banku BPH, który teraz już
oficjalnie wystąpił jako inicjator akcji. Film
został zaprezentowany jako obietnica ze
strony marki odnośnie realizowanej strategii
– i oczywiście zamieszczony w serwisie
YouTube.
Jedną z ciekawych akcji specjalnych było
stworzenie dedykowanej aplikacji, dzięki
której fani mogli dzielić się stworzonymi przez
siebie inspirującymi hasłami. Te hasła zostały
umieszczone na muralu obok stacji Metra
Politechnika przy ulicy Waryńskiego
w Warszawie.

Profil w początkowej fazie działał anonimowo,
dlatego spodziewano się, że po ujawnieniu
się inicjatora akcji mogą pojawić się
negatywne reakcje ze strony części fanów.
Faktycznie, choć ogólna reakcja była
pozytywna, to zdarzały się i kąśliwe
komentarze. Ważne, że administratorzy profilu
nie zostawili ich bez odpowiedzi, reagowali
przyjaźnie i dystansem. Jeden
z użytkowników napisał na przykład: „Czy to
oznacza, że kończycie z chciwością?:)”, na co
opiekun profilu odpowiedział: „Oznacza to, że
otworzyliśmy się na pogodne dyskusje
z Wami, również o chciwości, więc cieszy nas
ten uśmieszek na końcu pytania:)”.

Kampania „Make Life Fair”, agencja Livebrand dla Banku BPH.
Mural na ścianie kamienicy w Warszawie, na którym zamieszczono
hasła zgłoszone przez użytkowników w aplikacji na Facebooku.

Jak wykorzystać Facebooka przy
rebrandingu marki?
Case study: Wafelkowa rewolucja
Agencja Eura7 dla marki Góralki
Kampania zmiany nazwy popularnych
i lubianych wafelków Horalky na
polskojęzyczne Góralki została
przeprowadzona na Facebooku pod hasłem
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„Wafelkowa rewolucja”. Trwała 6 miesięcy, od
stycznia do czerwca 2012 roku. Ta akcja
pokazuje, jak można wykorzystać Facebooka
w procesie rebrandingu. Jest też przykładem
sytuacji, w której kampania off-line'owa
w postaci spotów telewizyjnych i kampania
on-line w mediach społecznościowych
wzajemnie się wspierały.
Głównym celem akcji było poinformowanie
o zmianie marki oraz przekonanie fanów, że
dotyczy ona wyłącznie opakowania,
wewnątrz którego produkt pozostaje ten sam.
Agencja prowadząca kampanię chciała, by
akcja miała charakter oddolnej zmiany, by
fani marki czuli się jej częścią i siłą sprawczą,
żeby sami o niej mówili. W ten sposób
chciano utrwalić nową nazwę
w świadomości konsumentów, pogłębić ich
dobre relacje z marką oraz zwiększyć liczbę
fanów na Facebooku.
Działania zostały podzielone na trzy etapy.
Pierwszym było przygotowanie do zmiany.
Ponieważ z reguły ludzie przyjmują zmiany
niechętnie, postanowiono przygotować ich
do tego małymi krokami. W połowie stycznia
zasygnalizowano nadchodzącą rewolucję. Na
Facebooku została zorganizowana akcja
wspólnego odkrywania wafelka. Fani byli
pytani o to, jak niektóre modyfikacje tego
produktu wpłynęłyby na ich stosunek do
niego. Odpowiadali z reguły, że nie
wpłynęłyby w ogóle, a znaczna część fanów
deklarowała, że czeka na zmiany
z niecierpliwością.
Drugim etapem było przeprowadzenie
zmiany nazwy. 1 lutego na like page’u marki
oficjalnie odkryty został wafelek Góralki.
Wywołało to liczne pytania fanów o powód
zmiany. Agencja realizująca kampanię
tłumaczyła, że przybierając spolszczoną

nazwę wafelki chciały stać się jeszcze bliższe
Polakom. W tym samym czasie na rynek
wprowadzany był produkt pod nową nazwą,
a w telewizji rozpoczęła się emisja spotów
informujących o zmianie nazwy.
W momencie wprowadzenia nowej nazwy
skupiono się przede wszystkim na tym, by
zaangażować fanów i skłonić ich do tego, aby
to oni sami mówili o zaistniałej zmianie.
Agencja realizująca kampanię użyła do tego
celu znanych i lubianych w grupie docelowej
mem-ów, które zamieszczała na tablicy
Góralek. Chodziło o to, żeby rozprzestrzeniały
się wirusowo. W odpowiedzi fani zaczęli sami
zgłaszać swojej mem-y związane z wafelkami
Góralki – przesłali ponad 1200 własnych
propozycji.
Trzeci etap akcji to utrwalenie zmiany. Aby
nowa nazwa się utrwaliła, przeprowadzono
konkurs pod hasłem „Jak się żyje
z Góralkami”, który trwał od 8 marca do 31
maja 2012. Zadaniem uczestników było
przesłanie krótkiego filmu będącego
odpowiedzią na konkursowe hasło. Na tym
etapie postanowiono wyjść poza Facebooka
i użyć konta na YouTube, gdzie fani mogli
przesyłać swoje zgłoszenia.
Główną przestrzenią kampanii
rebrandingowej on-line był jednak Facebook.
Dlaczego? Profil wafelków Góralki był (i nadal
jest) jednym z najbardziej aktywnych
fanpage’y w kategorii żywność. Producent
wafelków i agencja prowadząca kampanię
postanowili wykorzystać potencjał tej
społeczności i uczynić fanów marki
sojusznikami zmian.
Rebranding znanej i lubianej marki zawsze
wiąże się z ryzykiem. Istnieje
niebezpieczeństwo, że konsumenci nie
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przeniosą swojej sympatii dla danej marki na
nową, że zmiana ich zniechęci. Kampania
Góralek była bardzo udana głównie dlatego
że umiejętnie zaangażowano w nią fanów,
którzy mogli poczuć się ambasadorami
marki. A to było możliwe praktycznie tylko
w przestrzeni mediów społecznościowych.
Mierzalnym efektem akcji było istotne
zwiększenie liczby fanów na Facebooku.
1 lutego 2012, czyli w dniu oficjalnej zmiany
nazwy, profil wafelków lubiło 170 tysięcy
użytkowników. 12 marca, po rozpoczęciu
drugiego etapu, było ich już 200 tysięcy.
A w dniu zakończenia akcji, 30 czerwca
2012, profil Góralek miał 348 tysięcy fanów.

Kampania rebrandingowa na Facebooku, agencja Eura7
dla marki Góralki. Grafiki wykorzystane w kampanii: jeden
z komunikatów zapowiadających zmiany (pierwszy etap
kampanii) oraz grafika do konkursu utrwalającego nową
markę (ostatni etap rebrandingu).

Kiedy lepiej zapomnieć
o Facebooku?
Wydawałoby się, że są takie marki, które
trudno będzie wypromować na Facebooku.
Na przykład lek na biegunkę. Trudno
wyobrazić sobie, że ktoś kliknie mu „lubię to”,
bo to oznacza publiczne przyznanie się do
raczej wstydliwego problemu. A jednak
producenci jednego z takich leków znaleźli
sposób, by zaistnieć na Facebooku, robiąc
przy okazji sporo szumu w sieci. Sposobem
była genialnie wymyślona kampania
teaserowa.
Na Facebooku powstał anonimowy profil „Nie
biegam”. Równolegle została uruchomiona
strona internetowa niebiegam.pl, pojawiły się
też reklamy outdoorowe. Nie było tu nic
podejrzanego – wyglądało to na jedną
z kampanii społecznych, których celem jest
promocja jakiejś idei czy wartości – a takich
jest przecież wiele. Ta konkretna idea: „Nie
biegam, cieszę się życiem” okazała się
pociągająca przez swoją przewrotność,
alternatywność. Szła pod prąd modnych idei
zdrowego i aktywnego życia oraz
wszechobecnej rywalizacji, które przecież nie
wszystkich pociągają. W bardzo krótkim
czasie fanpage zyskał 25 tysięcy fanów.
I wtedy dopiero wyszło na jaw, że inicjatorem
akcji jest marka pigułek na biegunkę
Stoperan. Jak zareagowali fani? Były
zarówno głosy oburzenia, jak i zachwytu
nad tak przewrotnym pomysłem. Teaser był
inteligentny, z poczuciem humoru, bardzo
zręczny jak na tak niewdzięczną tematykę.
Został przeprowadzony na początku 2011
roku, ale fanpage istnieje do dziś (grudzień
2012 roku) i nawet udało mu się podwoić
liczbę fanów – obecnie jest ich tu blisko
55 tysięcy. Dziś nadal głównym motywem
i ikoną jest hasło „nie biegam”, ale
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w nagłówku jest też wyraźna informacja:
„wspierane przez Stoperan”.
Skoro tak niewdzięcznemu produktowi udało
się zawojować Facebooka, to czy jest branża,
dla której ten najpopularniejszy portal
społecznościowy nie jest właściwym
miejscem do promowania się? Oczywiście,
trudno wyobrazić sobie na przykład zakład
pogrzebowy, który zakłada swój fanpage,
byłoby to skrajnie niesmaczne.
Z pewnością Facebook nie bardzo nadaje się
do promowania firm, które działają w modelu
B2B, na przykład wytwarzają jakieś
półprodukty lub są podwykonawcą usług.
Celem ich marketingu jest na ogół
zdobywanie partnerów biznesowych
i budowanie relacji z nimi, a tu efektywne
będą inne metody promocji. Ale skoro zwykło
się mawiać, że potrzeba jest matką
wynalazków, to tylko od kreatywności zależy
czy Facebook może pełnić i tę rolę.

Właśnie kreatywność to słowo klucz do
wszystkich działań prowadzonych
w mediach społecznościowych. Zdaniem
autorów tego opracowania, każda firma, która
nie ma pomysłu lub zasobów do
prowadzenia komunikacji na Facebooku,
powinna zrezygnować z tej formy promocji.
Prowadzenie fanapage'a zobowiązuje do
zaangażowania, dialogu z użytkownikami,
a także dyspozycyjności, bo użytkownicy
wchodzą na profil także w dni wolne od
pracy. Zazwyczaj konieczne jest też
zainwestowania jakichś środków w promocję,
przygotowanie aplikacji czy zakup reklam.
Na Facebooku można prowadzić wspaniałe
kampanie promocyjne, jednak nie jest to tak
proste, jak mogłoby się wydawać.
Nieumiejętne działania mogą natomiast
wywoływać kryzysy w przestrzeni mediów
społecznościowych.
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Strona marki na Facebooku
Podstawową funkcjonalnością umożliwiającą
prowadzenie komunikacji z użytkownikami
jest fanpage, czyli strona danej marki. Profile
na Facebooku mają dziś nie tylko firmy
i produkty, ale również artyści, celebryci,
postacie z bajek, politycy, instytucje
państwowe, media, dziannikarze, organizacje
społeczne, wydarzenia, miasta, a nawet idee.
Według danych zebranych przez
Sotrender.com w październiku 2012 roku
najpopularniejszym polskim fanpage'em był
profil Demotywatory.pl (które zresztą są
również serwisem społecznościowym).
W czołówce znalazły się między innymi także
strony: Serce i Rozum, Play, Orange Polska,
Najpopularniejsze polskie fanpage'e na
Facebooku w październiku 2012 roku
1

Demotywatory

1 490 708

2

Serce i Rozum

1 422 185

3

Play

1 186 486

4

Kwejk.pl

1 131 860

5

Orange Polska

1 071 399

6

Allegro

985 497

7

Kuba Wojewódzki

984 257

8

Plus

901 797

9

Król Julian

813 410

10

Radio ESKA

792 619

11

Kocham spać!

761 470

12

Reserved

718 635

13

Cropp

656 557

14

House

654 229

15

Ciasteczkowy potwór

633 730

Kuba Wojewódzki, Król Julian i Kocham
spać. Aż pięć fanpage'y miało w październiku
więcej niż milion fanów.
Fanpage jest narzędziem darmowym, może
go założyć i prowadzić każdy. Firmom
i markom służy do bieżącej komunikacji
z użytkownikami – klientami lub tylko
sympatykami. Podobnie jak na stronie
firmowej, można na nim zamieszczać
dowolne informacje, w tym także reklamowe
– o promocjach, wyprzedażach, nowościach
w ofercie. Publikowane na fanpage'u teksty,
zdjęcia, filmy są wyświetlane na tablicach
fanów. Mogą zostać przez nich polubione
lub skomentowane – i wówczas wyświetlają
się na tablicach ich znajomych. Dzięki temu
prostemu mechanizmowi dobre materiały
mają szansę rozprzestrzeniać się z siłą
wirusa.
Właściciel fanpage’a może także utworzyć
wydarzenie - zarówno wirtualne lub takie,
które jest odpowiednikiem rzeczywistego
wydarzenia off-line'owego. W ten sposób
można informować użytkowników na
przykład o konferencjach, spotkaniach,
imprezach, otwarciu nowej placówki itd.

Jak prowadzić dobry fanpage?
Ważne jest, by mieć pomysł na obecność
na Facebooku. Na pewno nie ma sensu
zakładać milion pierwszej strony, która
w poniedziałek rano będzie witała
użytkowników wpisem: „Dzień dobry
w poniedziełek!”, we wtorek pokaże zdjęcie
słodkiego kotka, w czwartek poinformuje
o pogodzie, a w piątek życzy miłego
weekendu. Na Facebooku jest zalew
nudnych, mdłych, nijakich profili firmowych.
Prowadzenie ich to strata czasu.

Źródło: Sotrender.com

Poradnik interaktywnie.com - Jak promować się w mediach społecznościowych

41

Rozdział 4

Jak na Facebooku prowadzić dobry fanpage?

Jaki fanpage jest dobry? Odpowiedź jest
banalna: taki, który daje użytkownikom
określoną wartość. Mogą to być informacje o
nowościach, promocjach, wyprzedażach,
rabatach. Tak robią na przykład
najpopularniejsze na Facebooku marki
odzieżowe, Reserved, Cropp, House, a także
popularne fanpage'e sklepów internetowych
– Empik.com, Deezee.pl. Idealnie jest
przygotować od czasu do czasu specjalną
promocje dla fanów – wówczas mają oni
realną korzyść z tego, że lubią daną markę.
Wartość dodana dla użytkowników to również
merytoryczne informacje i porady z branży.
Przykładowo, Winiary na swoim fanpage'u
pisze porady kulinarne, zamieszcza przepisy
i pomysły na ciekawe dania. Pojawiają się tu
również sondy oraz konkursy. Użytkownicy

Wpis na fanpage'u Winiary.

są motywowani do wypowiedzi prostymi
pytaniami, na przykład o to, jakie są ich
ulubione dodatki do pizzy, jakie mają
sposoby na zupę pieczarkową albo ile czasu
zajmuje im przygotowanie tradycyjnego
obiadu. Wiele takich postów zbiera nawet pół
tysiąca like'ów, a użytkownicy zostawiają pod
nimi kilkaset komentarzy. Profil Winiary lubi
ponad 203 tysiące użytkowników (grudzień
2012 roku).
Ciekawie swoją stronę na Facebooku
prowadzi marka Nike. Fanpage Nike Running
Poland jest skierowany do miłośników
biegania i ma 180 tysięcy fanów (grudzień
2012 roku). Użytkownicy znajdą tu porady
ekspertów związane ze zdrowiem biegaczy,
dietą itd. oraz informacje o wydarzeniach
interesujących biegaczy-amatorów. Nike
w ciekawy sposób zachęca swoich fanów do
dyskusji – na profilu pojawiają się na
przykład takie wpisy: „Przy ilu stopniach
Celsjusza najchętniej sznurujecie swoje buty
i idziecie pobiegać?”, „Jaką piosenkę lubicie
sobie nucić podczas biegu? Pochwalcie się

Fanpage Nike Running Poland na Facebooku.
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nią!”, „Częściej jesteście przetrenowani czy
niedotrenowani? Jak to wygląda u Was?”.
Albo robi prosty plebiscyt z pytaniem: „Po
jakim podłożu lubicie biegać najbardziej?”.
Nawet kilkaset osób klika „lubię to” lub pisze
komentarze pod takimi wpisami. Przy okazji
oczywiście firma promuje swoje produkty
– pokazuje nowe kolekcje, radzi, w jakie
rzeczy warto zaopatrzyć się o danej porze
roku, a także zachęca do pobrania jej aplikacji
na smartfony.
Inny sposób na prowadzenie profilu mają
autorzy fanpage'a Serce i Rozum, który jest
jednym z najpopularniejszych w Polsce
(w grudniu 2012 roku ma 1,44 miliona
fanów). Tu postawiono na dowcip – kilka
razy w tygodniu na profilu pojawiają się
komentarze i obrazki z bohaterami marki
w roli głównej. Są to różnego rodzaju scenki,
utrzymane w humorystycznej konwencji

Jeden z wpisów na fanpage'u Serce i Rozum podczas trwania
EURO 2012.

spotów, do których zresztą często nawiązują.
Przeważnie mają one odniesienie do tego,
co aktualnie się dzieje, na przykład wiosną
2012 roku, gdy wszyscy w Polsce żyli
zbliżającym się EURO 2012, scenki z Sercem
i Rozumem dowcipnie wpisywały się w ten
kontekst. W grudniu w scenkach uczestniczy
nowa maskotka – renifer Renia, a tematyka
postów oczywiście odnosi się do zbliżających
się świąt. Na fanpage'u jest też sporo wpisów
ze śmiesznymi zdjęciami, na przykład ze
zwierzakami w zabawnych pozach. Serce
i Rozum na nich nie występują, ale zawsze
opatrują je dowcipnym komentarzem. Wpisy
na tym fanpage'u mają na ogół po kilka
tysięcy kliknięć „lubię to”, choć nierzadko
dostają ich nawet kilkanaście tysięcy.
W podobnej konwencji jest utrzymany
fanpage Tymbarku. Tu głównym bohaterem
wpisów jest charakterystyczny kapsel

Wpis na fanpage'u Tymbarku.
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z butelek napojów, pod którym jest
zamieszczone krótkie hasło z pozytywnym
przesłaniem. We wpisach na Facebooku te
hasła często są komentarzem jakiejś bieżącej
sytuacji, o której dużo się mówi. Dostają od
kilkuset do kilku tysięcy like'ów. A cały profil
Tymbarku ma 506 tysięcy fanów (grudzień
2012 roku).
Dobry pomysł na promocję na Facebooku to
prowadzenie fanpage'a tematycznego, wokół
jakiejś pozytywnej idei, gdzie marka pojawia
się z boku, jest jak gdyby patronem.
Przykładem jest profil „Mama wraca do
pracy”, którego patronem jest marka mleka
w proszku Bebilon 2. Tematyka fanpage'a
obraca się wokół problemów kobiet, które
łączą macierzyństwo z pracą zawodową.
Użytkowniczki są zachęcane do dyskusji
pytaniami: „Praca na pełen etat czy na pół
– Dziewczyny, jak to wygląda u Was?”,
„Dziewczyny, często zdarza Wam się
zostawać „po godzinach” w pracy? Kto
opiekuje się w tym czasie dzieckiem?”.
Komentarze do takich wpisów zamieszcza
przeważnie kilkadziesiąt lub kilkaset osób.
Na fanpage'u pojawiają się również quizy
i konkursy dla użytkowniczek. Profil ma
117 tysięcy fanów (grudzień 2012 rok).
W prowadzeniu fanpage'a ważne jest to, by
pisać do użytkowników językiem naturalnym,
żywym, dopasowanym do charakteru marki
oraz grupy docelowej. Na fanpage'u Serca
i Rozumu narratorami są
bohaterowie-maskotki. Kiedy Serce mówi:
„Ja wcale nie jestem rozpalpitowany.... Tylko
na samą myśl, że to koniec weekendu czuję
się tak...” - blisko 7 tysięcy fanów klika „lubię
to”. To zabawne, niewymuszone, dowcipne.
Inaczej natomiast prowadzona jest
komunikacja na wspomnianych fanpage'ach

Nike lub Winiary, bo te mają zupełnie inny
charakter. A jeszcze inaczej do użytkowników
pisze bank, który jest instytucją zaufania
publicznego i w swoich wpisach powinien
zachować odpowiednią powagę. O ile
standardem w mediach społecznościowych
jest zwracanie się do użytkowników
bezpośrednio, po imieniu, o tyle w przypadku
banku bardziej odpowiednia będzie forma
grzecznościowa, pan/pani.
Fanpage marki musi żyć. Jeśli raz na trzy
tygodnie przypomnimy sobie o nim
i wrzucimy zdjęcie kotka, żadna społeczność
wokół niego nie powstanie. Ale nie
przesadźmy też w drugą stronę: jeśli na
naszym fanpage'u będziemy zamieszczać
wpisy kilka razy dziennie, będzie to dla
użytkowników męczące. Komunikacja
powinna być regularna, ale wystarczą nawet
2-3 wpisy w tygodniu. Najbezpieczniej
przyjąć zasadę: piszemy wtedy, gdy mamy
do powiedzenia coś naprawdę ważnego,
potrzebnego, ciekawego lub śmiesznego.
Wpisy na fanpage'u nie muszą ograniczać się
do naszych własnych zdjęć, grafik czy
tekstów. Równie dobrze możemy pokazywać
naszym fanom ciekawe znaleziska z sieci, na
przykład artykuły z portali (wówczas na
profilu zamieszczamy linka do nich) lub filmiki
z YouTube.
Wiele firm zleca prowadzenie komunikacji na
fanpage'u wyspecjalizowanej agencji. To
dobre rozwiązanie, bo faktycznie trzeba mieć
sporo wyczucia, by prowadzić ciekawy, żywy
fanpage. Dobre agencje mają w tym zakresie
duże doświadczenie i wyspecjalizowany
zespół. Jeśli jednak firma woli powierzyć
prowadzenie profilu własnemu działowi
marketingu, powinna wyraźnie określić, kto
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odpowiada za komunikację. Nie może być
tak, że wpisy są wrzucane na fanpage z
doskoku, gdy komuś się przypomni, że
dawno nic nie napisał. Fanpage należy
monitorować stale, bo przecież nie tylko my
na nim piszemy, mogą to robić również
użytkownicy Facebooka. Oczywiście
zakładając profil marki można zastrzec
możliwość dodawania wpisów na tablicy
tylko dla administratora (czyli właściciela
profilu lub jego reprezentanta), ale już
komentarz pod naszym wpisem może
zamieścić każdy.
I tu kolejna zasada: negatywnych komentarzy
nie powinniśmy pozostawiać bez
odpowiedzi. Żadna marka nie ma stu procent
zadowolonych klientów. Zdarza się, że
użytkownicy w komentarzach narzekają na
firmę, piszą, że jej produkty są do niczego.
Dobrze jest odpowiadać im tak, by uniknąć
eskalacji negatywnych emocji, co oczywiście
nie jest łatwe. Użytkownikom, którzy żalą się
na wadliwy produkt albo złą obsługę warto
grzecznie odpowiedzieć, co powinni zrobić,
by na przykład złożyć reklamację. Gorzej, gdy
ta eskalacja już nastąpi i mamy do czynienia
z sytuacją kryzysową – o takich przypadkach
piszemy w dalszej części.

Jak zdobyć fanów i ich
angażować?
Nigdy, przenigdy nie kupujmy fanów.
Teoretycznie jest to możliwe i nawet
niedrogie. Na Allegro jest wiele ofert, gdzie
pakiet tysiąca fanów można kupić za mniej
niż 50 złotych. Tylko, że to zupełnie mija się
z celem. Liczba fanów profilu sama w sobie
nie ma wielkiego znaczenia. Wartościowa jest
wtedy, gdy użytkownicy lubią markę, bo czują
się z nią jakoś związani, gdy śledzą jej wpisy,

komentują je, rozpowszechniają wśród swoich
znajomych.
Najprostszy sposób na zdobycie fanów to
wykupienie reklam na Facebooku – o nich
piszemy więcej w dalszej części. Inna
stosunkowo łatwa metoda to zorganizowanie
konkursu lub promocji, w których warunkiem
udziału jest „zalajkowanie” fanpage'a marki.
Przykładem skutecznej akcji tego rodzaju jest
kampania Reserved „-25% na wszystko”, gdzie
fani profilu dostawali kupony rabatowe do
wykorzystania w sklepach. Wskutek niej liczba
fanów Reserved w dwa tygodnie zwiększyła
się o ponad 100 tysięcy (piszemy o tym
szczegółowo w osobnym punkcie).
Przy każdej takiej akcji warto jest
wykorzystywać mechanizmy wirusowe.
Zachęcajmy użytkowników do tego, by dzielili
się ze swoimi znajomymi informacjami
o konkursie czy rabacie. Możemy również tak
skonstruować zasady akcji, by propagowanie
jej wśród znajomych leżało w interesie
uczestników. Wirus ma szansę stworzyć się
również przy tych akcjach, których cele są
szczytne, prospołeczne. Użytkownicy nie
muszą dostawać żadnych korzyści
materialnych, bo dobrą motywacją jest
poczucie, że robią coś dobrego propagując
takie akcje. Przykładem tego, jaki potencjał
mają media społecznościowe, jest akcja
„Posadź drzewo” marki Tetra Pak, którą
opisujemy w innym rozdziale.
Do promocji fanpage'a dobrze nadaje się
ciekawa aplikacja – gra, quiz, narzędzie.
Użytkownicy, którzy korzystają z niej,
mimochodem informują o tym swoich
znajomych. Często aplikacje są skonstruowane
tak, że na tablicy użytkownika wyświetla się
jego wynik w danej grze lub quizie.
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Należy też pamiętać o tym, by na stronie
firmowej zamieścić przycisk „lubię to”
z informacją, ilu mamy aktualnie fanów.
Fanpage można także promować na
niektórych nośnikach reklamowych, na
przykład na ulotkach czy w reklamach
prasowych. Tu pewnie konwersja nie będzie
duża, jeśli jednak komunikat będziemy
powtarzali masowo i dodamy do ulotki hasło
typu „Specjalne promocje dla naszych fanów
na Facebooku”, trochę fanów pewnie uda się
pozyskać.
Case study: -25% na wszystko
Agencja zjednoczenie.com dla Reserved
Kampania z kuponami rabatowymi Reserved
to przykład masowej akcji facebookowej,
której cele są zdefiniowane szeroko
– i sprzedażowo, i wizerunkowo. Chodziło
w niej o podniesienia sprzedaży, budowanie
świadomości marki, lojalności użytkowników,
a także zwiększenie liczby fanów na
Facebooku. Grupa docelowa kampanii to
kobiety interesujące się modą, trendami,
podążające za nowościami, lubiące ubrania
w dobrym stylu i w przystępnej cenie. A także
klienci marki Reserved, którzy potrzebują
impulsu, aby zrobić zakupy w sklepie.
Idea akcji była prosta – chodziło o to, by
rozdać użytkownikom jak największą liczbę
kuponów z rabatem w wysokości 25 procent,
z którymi użytkownicy mieli przyjść na
zakupy do salonów Reserved. Dystrybucja
kuponów została zaplanowana jedynie na
kanał on-line. Internauci mogli pobrać kupon
z wykorzystaniem aplikacji na Facebooku
- warunkiem było polubienie profilu Reserved
i instalacja aplikacji, albo poprzez zapisanie
się na newsletter za pośrednictwem
formularza na specjalnie w tym celu

utworzonym landing page’u. Kupony
otrzymywali także dotychczasowi
subskrybenci i fani marki, dzięki czemu byli
nagradzani za swoją lojalność.
Kampania przyniosła spektakularne efekty,
mimo że trwała zaledwie dwa tygodnie, od
13 do 25 marca 2012 roku. Przyznano 254
tysiące kuponów rabatowych. Do fanpage'a
marki przyłączyło się blisko 108 tysięcy
nowych fanów, a na newsletter zapisało się
77 tysięcy użytkowników. Akcja miała też
wyraźne przełożenie na sprzedaż. Aż 37,5
procent osób, które otrzymały kupon
rabatowy, przyszło do salonu Reserved
i zrealizowało go. Kampania została
nagrodzona w konkursie Mixx Awards
2012 w kategorii „Bezpośredni odzew”.

Kampania kuponów „-25% na wszystko”, agencja
zjednoczenie.com dla Reserved. Kupon rabatowy do
wydrukowania, pod nim jest zachęta do przesłania informacji
o akcji do znajomych.

Case study: Wyborowa na Facebooku
Agencja Lemon Sky dla marki Wyborowa
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Świetna zabawa to motyw przewodni profilu
Wyborowej. Dzięki działaniom prowadzonym
pod takim hasłem, profil tej wódki zawojował
Facebooka i stał się najpopularniejszy wśród
fanpage'y wódek obecnych na Facebooku.

na polskim Facebooku. W efekcie kampanii
pozyskano 89 tysięcy nowych fanów. Dziś
(w grudniu 2012 roku) fanpage Wyborowej
lubi 167 tysięcy użytkowników.

Aby zbudować profil silny zarówno pod
względem liczby fanów, jak i ich
zaangażowania, postawiono na komunikację
w konwencji zabawy, przez treści
rozrywkowe, niosące radość. Wpisy na
fanpage'u zachęcały do aktywności
– komentowania, dzielenia się swoimi
wrażeniami. Ważnym elementem budującym
zaangażowanie były aplikacje.
Za pomocą jednej z aplikacji, „Nowe Smaki”,
przeprowadzono launch nowej kategorii
produktu – wódek smakowych. Był to
odważny pomysł, który okazał się dużym
sukcesem. Aplikacja polegała na dodaniu
własnego zdjęcia (mogło to być zdjęcie
profilowe lub dowolne inne), a następnie na
udekorowaniu go dostępnymi gadżetami
i dodatkami (kapelusze, okulary i wiele
innych) – po to by pokazać, jak bardzo
użytkownik czuje nowe „Smaki Świata”.
Aplikacja odnotowała 18 tysięcy unikalnych
użytkowników.
Marka Wyborowa pozycjonuje się jako młoda,
aktywna, lubiąca wyzwania oraz sport. Ten
wizerunek miała utrwalać inna aplikacja
- „Livigno”. W niej użytkownicy załączali
zdjęcia pod tytułem „Ja i Wyborowa”.
Najlepsze zostało nagrodzone ski-passem
wraz z zakwaterowaniem w Livigno, jednym
z najlepszych kurortów narciarskich.
Dzięki konsekwentnej komunikacji oraz
odważnym, angażującym aplikacjom, marka
Wyborowa stała się najpopularniejszą wódką

Wyborowa na Facebooku, agencja Lemon Sky.
Aplikacja „Smaki Świata” promująca fanpage Wyborowej.

Jakie statystyki profilu udostępnia
Facebook?
Każdy właściciel fanpage’a może
monitorować jego popularność. Statystyki
są udostępniane w specjalnej zakładce
osobom zalogowanym jako administrator
danego profilu. Dzięki nim możemy
monitorować aktywność naszych fanów,
a także dowiedzieć się, kim oni są.
Facebook pokazuje rozkład użytkowników
względem płci, wieku, języka i lokalizacji
(kraje, miasta).
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Statystyki fanpage’a można analizować
w dwóch ujęciach: dla całego profilu lub dla
poszczególnych postów. Dane o aktywności
użytkowników na profilu będą pomocne przy
analizie efektywności specjalnych akcji,
konkursów. Natomiast statystyki wpisów
pozwalają optymalizować bieżącą
komunikację – dzięki nim widzimy, w jakie
treści użytkownicy klikają najchętniej, którymi
najczęściej dzielą się ze znajomymi.
Najważniejsze dane dla całego profilu to:
statystyki „lubię to” – Facebook pokazuje
aktualną liczbę użytkowników lubiących
dany profil, a także łączną liczbę ich
znajomych, która daje informację
o potencjale fanów,
osoby, które o tym mówią – liczba
unikalnych użytkowników, które
w danym czasie utworzyły jakieś
zdarzenie dotyczące profilu. Zdarzeniem
są wszelkie akcje użytkownika związane
z danym profilem, na przykład polubienie
go, opublikowanie posta na jego tablicy,
polubienie, skomentowanie lub
udostępnienie posta z profilu, odpowiedź
na zaproszenie na wydarzenie,
całkowity zasięg tygodniowo – liczba
osób, które w określonym czasie
obejrzały treści związane z profilem,
w tym także jego reklamy i zdarzenia
sponsorowane,
liczba wpisów opublikowanych na tablicy
profilu w poszczególnych dniach.
Dane dla poszczególnych postów pochodzą
z okresu maksymalnie 28 dni od daty ich
publikacji. Dla konkretnego posta widzimy:

zasięg – liczba unikalnych użytkowników,
którzy zobaczyli dany post,
użytkownicy aktywnie korzystający
– liczba użytkowników, którzy kliknęli
w dany post,
osoby, które o tym mówią – liczba
użytkowników, którzy w związku z postem
utworzyli jakieś zdarzenie; mamy tu
również dokładną informację, ile osób
kliknęło „like”, ile udostępniło post i ile go
skomentowało,
dystrybucja wirusowa – stosunek osób,
które utworzyły w związku z danym postem
jakieś zdarzenie, do wszystkich, którzy
zobaczyli ten post.
Statystyki profilu i postów można
wyeksportować w formacie xls lub csv. Przy
eksporcie definiuje się dowolny zakres dat.
Dzięki temu można pobierać dane do celów
analitycznych na przykład w ujęciu
tygodniowym lub miesięcznym, ale można
też wybrać przedział dni, w których trwała
jakaś akcja promocyjna lub któryś z jej
etapów.

Jakie statystyki profilu udostępnia
Facebook?
Każdy właściciel fanpage’a może
monitorować jego popularność. Statystyki
są udostępniane w specjalnej zakładce
osobom zalogowanym jako administrator
danego profilu. Dzięki nim możemy
monitorować aktywność naszych fanów,
a także dowiedzieć się, kim oni są.
Facebook pokazuje rozkład użytkowników
względem płci, wieku, języka i lokalizacji
(kraje, miasta).
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Jak unikać sytuacji kryzysowych?
Media społecznościowe są żywiołem, nad
którym czasem nie da się zapanować. Zdarza
się że to, co jest dla marketera atutem
Facebooka, jak mechanizmy wirusowe,
szybkość i łatwość rozprzestrzeniania się
informacji, obraca się przeciwko niemu.
Kryzys na Facebooku może wynikać
z frustracji użytkowników związanej
z produktami lub obsługą klienta, może mieć
postać protestu przeciwko jakimś działaniom
firmy, ale też może przeistoczyć się w niego
z pozoru niewinna akcja promocyjna lub
nawet nieprzemyślany wpis firmy na jej
fanpage'u.
W tym ostatnim przypadku pouczająca jest
przygoda marki Orange. Administrator na tym
bardzo popularnym fanpage'u (miał on
wówczas ponad milion fanów) zamieścił
krótkie pytanie, z gatunku tych, których na
fanpage'ach codziennie pojawiają się
dziesiątki: „Czym zaskoczył Cię ostatnio
Orange?” Niestety nie przewidział, że
użytkownicy podejdą do pytania przewrotnie
i zaczną wymieniać wyłącznie złe
niespodzianki: że nie ma zasięgu w centrum
miasta, infolinia niekompetentna i wprowadza
w błąd, na rachunkach pojawiają się
kosmiczne kwoty, a sprzedawcy dzwonią
z ofertą w niedzielę o 23:30 – długo można
by wymieniać. Byli też tacy, których Orange
zaskoczył „głupim pytaniem na Facebooku”.
To była prawdziwa lawina, w jednej minucie
pojawiało się po kilka komentarzy. W sumie
napisano ich 1692. Orange próbowało
łagodzić krytykę i włączało się do wątku
z podziękowaniem za uwagi i obietnicą
starań o to, by zaskakiwać użytkowników
także pozytywnie – i słusznie. Tyle że w tej

sytuacji już chyba nic nie było w stanie
zatrzymać fali negatywnych emocji.

Komentarze pod wpisem: „Czym zaskoczył Cię ostatnio Orange?”
na fanpage'u tej marki.

O tym, by dwa razy zastanowić się przed
wrzuceniem wpisu na Facebooka,
przypomina również pewna historia z profilu
Lotniska Chopina. Tu właściwie trudno
mówić o kryzysie, to raczej po prostu faux
pas. O co chodziło? Na tym profilu często
pojawiają się ciekawe zdjęcia samolotów,
samego lotniska. Pewnego dnia wraz ze
standardową informacją o prognozie pogody
administrator zamieścił zdjęcie wykonane
podczas pokazu działań Lotniskowej Straży
Pożarnej. Był na nim widoczny silnik
samolotu, leżący na ziemi w tumanach kurzu
– scena kojarząca się dość jednoznacznie
z katastrofą lotniczą. Tak właśnie skojarzyli to
internauci – i posypały się komentarze takie
jak ten: „Haha gratuluję temu, który wstawił to
zdjęcie. Świetna reklama lotniska. Nie ma to
jak mała kraksa na Okęciu z rana
A przynajmniej coś co ją przypomina”
(pisownia oryginalna). Komentarzy pod
postem było w sumie 55. Administrator
Lotniska zareagował szybko i właściwie,
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napisał: „W związku z tym, że dzisiejsze
poranne zdjęcie wzbudziło wiele emocji
i komentarzy należy Wam się wyjaśnienie.
Niejednokrotnie prezentowaliśmy pracę
różnych służb lotniskowych m.in. LSP.
Dzisiejsze zdjęcie nie miało na celu wywołać
negatywnych skojarzeń a raczej
zaprezentować skuteczność działań
strażaków i być zapowiedzią galerii
prezentującej ich pracę. Poniżej link do
wspomnianej galerii.”

Znacznie gorszą wpadkę zaliczył na swoim
anglojęzycznym fanpage'u Nikon. Pewnego
dnia pojawił się tu bardzo niefortunny wpis,
który zaczynał się od stwierdzenia: „Fotograf
jest tak dobry, jak sprzęt, którego używa”.
Wywołało to lawinę oburzenia fanów marki,
bo środowisko fotografów wyznaje zasadę, że
to człowiek robi zdjęcia, a nie aparat.
Komentarze były w większości krytyczne
i często ostre. Napisano ich ponad 2,7
tysięcy. Dzień po nieszczęsnym wpisie Nikon
wyraził skruchę – oficjalnie przeprosił za
poprzedniego posta i tłumaczył, że jego
intencją nie było urażenie kogokolwiek,
chodziło tylko o to, że dobry sprzęt może
pomagać w robieniu dobrych zdjęć - po
prostu sformułowanie było niezręczne.
Te przykłady pokazują, że prowadzenie
profilu na Facebooku wiąże się z pewnym
ryzykiem. Trzeba to robić z głową, bo
internauci potrafią być naprawdę surowi.
Zanim opublikujemy post, należy dobrze
zastanowić się, czy jest on na miejscu i czy
nie prowokuje do negatywnych wypowiedzi
albo żartów z marki. A jeśli znajdziemy się już
w sytuacji kryzysowej, zachowajmy spokój
i zastanówmy się, jak ją załagodzić. Na
pewno nie warto chować głowy w piasek
i udawać, że nie widzimy fali krytyki.
Wypowiedzmy się z dystansem, ale i z klasą.
Nie bójmy się też powiedzieć przepraszam,
jeśli nasz wpis mógł kogoś obrazić. To
znacznie lepsze niż udawanie, że nic się nie
stało.

Komentarze pod wpisem: „Czym zaskoczył Cię ostatnio Orange?”
na fanpage'u tej marki.

Niefortunne zdjęcie na fanapage'u Lotniska
Chopina, pod którym pojawiły się złośliwe
komentarze.

Kryzys na Facebooku może dotknąć każdą
markę, niezależnie od tego, czy w ogóle
prowadzi tu jakieś działania PR i jakie one są.
W każdej chwili internauci mogą założyć
„anty-fanpage” i zbudować wokół niego
negatywną społeczność. Przekonał się o tym
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choćby mBank. Właściciele kredytów
hipotecznych w walucie zorganizowali się
w proteście przeciwko zawyżonym marżom
i w internecie rozkręcili słynną akcję pod
hasłem „Nabici w mBank”. Jej finałem była
ugoda z częścią użytkowników i procesy
sądowe z innymi, a przy okazji wiele
niekorzystnego dla banku szumu i złego
rozgłosu. Na potrzeby protestu internauci
stworzyli specjalną stronę internetową, ale
akcja nie zyskałaby takiego rozgłosu, gdyby
nie media społecznościowe, w tym
Facebook.
Innym przykładem takiej anty-kampanii był
protest przeciwko Adidasowi, który
zamalował ogromny, półtorakilometrowy mur
z graffiti na warszawskim Służewcu, kultowy
dla osób związanych z kulturą hip-hopu.
Zamiast graffiti miała się tu pojawić reklama
marki (utrzymana zresztą również
w konwencji street artu). Internauci nie
pozostawili na Adidasie suchej nitki. W sieci
rozpętała się wojna, której główną
przestrzenią był Facebook, choć akcję
nagłaśniali także użytkownicy Wykopu
i blogerzy, a na YouTube pojawiły się filmiki
przedstawiające zamalowywanie muru.
Oburzeni internauci pisali komentarze na
Facebooku, na międzynarodowym fanpage'u
Adidasa (który miał wówczas 8 milionów
fanów). Powstał również profil „adisucks”
z karykaturą logotypu Adidasa i pod hasłem
„Bojkot produktów Adidas”. Dołączyło do
niego kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.
W tej sytuacji Adidas zachował się najgorzej
jak można – po prostu milczał. A agencja PR,
która go reprezentowała, ogłosiła (zresztą
również na Facebooku), że z tą akcją nie ma
nic wspólnego. Finał był taki, że marka
wycofała się ze swojego pomysłu i w końcu
wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że

miała dobre intencje i chciała uczcić tą
reklamą sztukę graffiti i street artu. Jednak nie
padło tu słowo „przepraszamy”, choć
powinno było.

Protest przeciwko Adidasowi na Facebooku. Wpisy użytkowników
na międzynarodowym fanpage;u oraz na polskim anty-fanpage'u
„adisucks”.

Jak prowadzić komunikację, by unikać
napięć i złych emocji? Warto przyjrzeć się, jak
to robi Bank Zachodni WBK, którego profil
ma obecnie (grudzień 2012 roku) 79 tysięcy
fanów i jest najpopularniejszy w kategorii
banków (według Sotrender.com, dane za
październik 2012). Bank jest instytucją
narażoną na sytuacje kryzysowe szczególnie
mocno. Musi bardzo dbać o swój wizerunek
i wiarygodność, a nie jest to łatwe,
szczególnie w epoce Facebooka, gdy
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niezadowoleni, poirytowani lub nawet
wulgarni klienci mają wspaniałe narzędzie do
tego, by swoje opinie i komentarze
obwieszczać publicznie. Na profilu Banku
Zachodniego pojawiają się oczywiście takie
wpisy użytkowników. Ale ten bardzo dobrze
radzi sobie z nimi. Co najistotniejsze, nie
pozostawia ich bez odpowiedzi. Niektórzy
użytkownicy skarżą się na obsługę, brak
odpowiedzi na zgłoszone problemy.
Grzecznie jest im podawana informacja,
gdzie (pod jakim numerem telefonu lub
mailem) znajdą pomoc. Inni krytykują bank
za to, że wydaje wielkie pieniądze na
gwiazdy w reklamach zamiast podzielić się
zyskiem z potrzebującymi. Tu bank również
potrafi odpowiedzieć z klasą. Uprzejme
i konkretne odpowiedzi są również udzielane
użytkownikom, którzy pytają na przykład o to,
czy w jakiejś miejscowości bank uruchomi
swój bankomat albo czy w swojej karcie mają
usługę cashback. Co bardzo istotne,
odpowiedzi są szybkie – administratorzy
fanpage'a odpisują użytkownikom nie tylko
w standardowym czasie pracy, ale również
w dni wolne od pracy lub na przykład
o godzinie 22.

W komunikacji na Facebooku obowiązują te
same zasady, jakimi kieruje się profesjonalna
obsługa klienta. Grzeczne odpowiedzi na
niegrzeczne lub nawet obraźliwe wpisy
użytkowników po prostu studzą emocje.
Oto przykład. Jeden z fanów BZ WBK pisze:
„Czy mógłby jakiś baran z banku łaskawie
poinformować kiedy odzyskam dostęp do
pieniędzy?” Administrator fanpage'a
odpowiada mu: „Panie Jakubie, serwis
transakcyjny powinien być dostępny.
Uprzejmie prosimy spróbować ponownie.”
Minutę później ten sam użytkownik
zamieszcza odpowiedź: „Przepraszam za
'barana', chociaż chyba komus się należy:
Błąd - przepraszamy (510/397730) Serwis
czasowo niedostępny” (pisownia oryginalna).
Później błąd się powtarza, więc pojawiają się
kolejne wpisy internautów, ale te są już
grzeczne, bez emocji. A administrator trzyma
rękę na pulsie i pisze: „przepraszamy za
utrudnienia, które mogą się pojawiać
podczas logowania i korzystania z serwisu
transakcyjnego. Jak tylko zostaną usunięte
poinformujemy o tym.”
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Konkursy, aplikacje, reklamy. Jak promować profil na Facebooku?

Jak stworzyć dobrą aplikację?
Facebook daje możliwość tworzenia
i publikowania dowolnych aplikacji. Mogą to
być na przykład gry. W najpopularniejszą,
Farmville, gra 46 milionów użytkowników na
całym świecie (listopad 2012 r.). Tego rodzaju
aplikacji na Facebooku jest mnóstwo, tworzą
je między innymi promujące się tu marki. Na
przykład na popularnym fanpage'u Serca
i Rozumu użytkownicy mogą zagrać w sześć
różnych gier związanych z bohaterami marki.
Ale aplikacje na Facebooku to nie tylko gry.
Mogą to być różnego typu narzędzia, zarówno
użytkowe, jak i służące rozrywce. Na przykład
aplikacje geolokalizacyjne (pozwalające
odnajdywać znajomych lub ciekawe miejsca),
aplikacje przypominające o urodzinach
znajomych i pozwalające wysyłać im
życzenia, rozmaite (często o charakterze
rozrywkowym) quizy.
Profil na Facebooku może bez trudu założyć
każdy, ale stworzenie aplikacji jest trudniejsze,
wymaga przygotowania grafiki
i oprogramowania. Aplikacje umieszcza się na
własnym serwerze, a następnie zgłasza
Facebookowi przez specjalne API, dzięki
czemu użytkownicy widzą je jako integralną
część profilu marki. Tworzenie aplikacji na
Facebooka mają w swoich ofertach agencje
interaktywne.

KPRM. W formie foto-quizu zaprezentowano
zdjęcia wybranych członków rządu
z dzieciństwa, a zadaniem użytkowników było
ich rozpoznanie. W quizie nie wyłaniano
zwycięzców, nie było nagród – chodziło
wyłącznie o dobrą zabawę, a także oczywiście
o ocieplenie wizerunku poważnego organu
państwowego, jakim jest Rada Ministrów.
Quiz składał się ze strony powitalnej
i kilkunastu pytań. W każdym z nich było
zdjęcie przedstawiające polityka
w dzieciństwie i trzy możliwe odpowiedzi,
z których należało wybrać tę poprawną. Na
końcu znajdował się wynik wraz z listą, na
której zaznaczono poprawne i błędne
wskazania użytkownika.
W quizie na Facebooku mógł wziąć udział
każdy, nie było wymogu polubienia fanpage'a
ani powiadomienia znajomych o aplikacji.
Mimo to akcja rozniosła się po sieci jak wirus.
Już pierwszego dnia (1 czerwca 2012 roku)
skorzystało z niej 10 tysięcy użytkowników,
którzy wygenerowali 127 tysięcy odsłon. Nie
bez znaczenia jest fakt, że informacja o quizie
pojawiła się w największych portalach
internetowych, a także w telewizyjnych
i radiowych serwisach informacyjnych.

Case study: foto-quiz na Dzień Dziecka
Agencja Migomedia dla Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
Z okazji Dnia Dziecka Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów zwróciła się do agencji
interaktywnej ze zleceniem stworzenia
specjalnej aplikacji, zamieszczonej następnie
na Facebooku oraz stronie internetowej

Poradnik interaktywnie.com - Jak promować się w mediach społecznościowych

Quiz na Dzień Dziecka, agencja Migomedia dla Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Screen fanpage'a KPRM na Facebooku, który
zachęcał do udziału w quizie.
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Case study: aplikacje Serce i Rozum
Agencja Lemon Sky dla TP/Orange
Fanpage Serca i Rozumu realizuje cele
budowania wizerunku i rozwijania relacji
z fanami, ale jego zadaniem jest również
promowanie oferty i produktów Orange. To
ostatnie zadanie nie jest proste, przekazy
muszą być subtelne i nieinwazyjne. Autorzy
fanpage'a mają na to dobry sposób – do
promowania oferty wykorzystują aplikacje,
organizują specjalne akcje i konkursy.
Kontent fanpage'a Serce i Rozum ma trzy
głównej źródła: pierwszym są treści związane
z kampaniami ATL, drugim – ciekawe
i zabawne treści znalezione w sieci, trzecim
– materiały tworzone przez agencję
obsługującą fanpage specjalnie na potrzeby
Facebooka. Dobry kontent to jeden ze
sposobów na zaangażowanie fanów. Inny to
aplikacje i konkursy. W tych fani Serca
i Rozumu biorą udział bardzo chętnie, często
też polecają je swoim znajomym.
Jedną z aplikacji dostępnych na fanpage'u
jest „Miliard w Sercu, Miliard w Rozumie”.
Autorzy przygotowali dla fanów bazę ponad
trzech tysięcy pytań wiedzowych.
Użytkownicy mogli dzięki temu sprawdzić
swoją wiedzę i rywalizować z przyjaciółmi.
Najlepsi gracze dostawali nagrody - komplety
maskotek bohaterów fanpage'a (rozdano ich
w sumie dwa tysiące). Aplikacja ta
odnotowała w sumie 317 tysięcy odwiedzin,
trafiło na nią 103 tysiące unikalnych
użytkowników, którzy wykonali 1,5 miliona
odsłon i spędzili średnio 5,5 minuty.
Inna popularna aplikacja to „Serce i Rozum
dają radę”, która ma charakter rozrywkowy.
Użytkownik tej aplikacji może przeglądać

rady od Serca i Rozumu i publikować
wybrane z nich na swojej tablicy. Skorzystało
z niej 177 tysięcy unikalnych użytkowników,
którzy wykonali w sumie 2,4 miliona odsłon.

Serce i Rozum na Facebooku, sgencja Lemon Sky dla TP/Orange.
Jedna z aplikacji na fanpage'u - „Serce i Rozum dają radę”.

Case study: Eksperci Tesco
Agencja Lemon Sky dla Tesco
Celem kampanii internetowej Tesco było
zbudowanie wizerunku marketu jako marki
przyjaznej, dostępnej i bliskiej każdemu.
Tesco chciało też pozyskiwać nowych
klientów i umacniać emocjonalne relacje
z obecnymi. Na Facebooka wprowadzono
więc Ekspertów Tesco, bohaterów marki
znanych z kampanii ATL, głównie ze spotów
telewizyjnych.
Strategia zakładała dotarcie do jak najszerszej
grupy użytkowników, zatrzymanie ich,
budowanie świadomości i zaangażowania.
Podstawą komunikacji jest oczywiście
fanpage Ekspertów Tesco, który z założenia
miał być światem sympatycznym,
angażującym i równoległym do świata
realnego. Dlatego jego bohaterowie
doświadczają różnych problemów życia
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codziennego, przeżywają rozterki takie jak
zwykli ludzie, celebrują święta i inne ważne
wydarzenia. Rozmawiają z fanami,
komentują ich posty, pokazują, że są razem
z nimi.
Oprócz bieżącej komunikacji na fanpage'u
marki zostały zamieszczone także specjalne
aplikacje. Już pierwsza z nich, „Henio
śpiewa”, opublikowana sześć dni po
uruchomieniu fanpage'a (był to październik
2011 roku) okazała się ogromnym
sukcesem. W ciągu trzech miesięcy
skorzystały z niej 104 tysiące unikalnych
użytkowników, a każdy z nich średnio dwa
razy wysłuchał kawałka na swój temat (bo
Henio śpiewa piosenkę spersonalizowaną).
Użytkownicy bardzo dobrze ocenili aplikację
- otrzymała ona aż 98 procent pozytywnych
komentarzy.
Kolejną aplikacją był „Prezenter Świąteczny”,
stworzony na Boże Narodzenie, w którym
Eksperci podpowiadali, jaki prezent wybrać
dla bliskiej osoby. Skorzystało z niej prawie
35 tysięcy użytkowników, a ilość odsłon
przekroczyła 400 tysięcy. Później, przed
Wielkanocą, przygotowano dla fanów
kolejną kontekstową aplikację - „Wielkie
Mocne Ucho”. Miała ponad milion
odwiedzin.
Aplikacje pomogły Ekspertom Tesco
zbudować duże grono fanów. Już po
39 dniach od startu fanpage'a lubiło go 100
tysięcy użytkowników – osiągnięto ten wynik
półtora miesiąca wcześniej, niż zakładano
przed startem kampanii. Obecnie, w grudniu
2012 roku (rok i dwa miesiące od startu
fanpage'a), Eksperci Tesco mają 430 tysięcy
fanów.

Eksperci Tesco na Facebooku, agencja Lemon Sky dla Tesco.
Aplikacja „Henio Śpiewa”, która przyczyniła się do bardzo
udanej premiery fanpage'a.

Jak zorganizować konkurs na
Facebooku?
W formie aplikacji są też często prowadzone
konkursy na Facebooku. Użytkownik ma do
wykonania określone zadania, musi na
przykład zagrać w grę, rozwiązać test, zgłosić
pracę konkursową. Jak wynika z badań
wspomnianych w pierwszym rozdziale, akcje
konkursowe nie trafiają jakoś szczególnie do
świadomości użytkowników i nie zapisują się
w ich pamięci, ale mimo to cieszą się
ogromną popularnością i są świetnym
narzędziem w niektórych kampaniach
marketingowych. Na przykład wtedy, gdy
celem firmy jest pozyskiwania dużej liczby
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nowych fanów albo poinformowanie
o wprowadzeniu nowego produktu.
Case study: Lekka z natury
Agencja Digital One dla marki Lipton Ice Tea
Celem akcji było zakomunikowanie
konsumentom pojawienia się na rynku nowej
wersji napoju Lipton Ice Tea Green Lemon.
Kampania trwała od 4 lipca do 12 września
2012 roku, a jej grupą docelową były kobiety
w wieku 25-44 lata.
Przekaz oparto na właściwościach nowego
produktu: napój jest lżejszy od znanej
wcześniej wersji (ma 30 procent mniej cukru),
a dodatkowo jest pełen smaku i naturalny
(słodzony nie zawierającą cukru rośliną
– stewią). Hasłem przewodnim kampanii było
więc: „Lekka z natury”. Key Visual akcji,
motyl, miał symbolizować cechy nowego
produktu – lekkość, naturalność, kobiecość.
Platformą działań był Facebook. Agencja
stworzyła tu cykl aplikacji – 7 Ogrodów
Lipton Ice Tea Green Lemon. Kolejne ogrody
były uruchamiane cyklicznie – co tydzień
przez dwa miesiące. Każdy zawierał grę i był
zadedykowany jednej z siedmiu cech
produktu. Powstały: Ogród Lekkości, Ogród
Orzeźwienia, Ogród Herbaty, Ogród Zdrowia,
Ogród Pozytywności, Ogród Nowoczesności
oraz Ogród Pełni Smaku.
W akcji wykorzystano również mechanizm
konkursowy. W każdym z siedmiu Ogrodów
użytkownicy grali o nagrody etapowe.
A po odwiedzeniu wszystkich siedmiu
i wykonaniu przypisanych do nich zadań
można było zagrać o nagrodę główną, którą
był dwuosobowy wyjazd na egzotyczną
wycieczkę, połączoną ze zwiedzaniem

jednego z najpiękniejszych ogrodów
botanicznych na świecie, położonego na
portugalskiej Maderze. Akcja została wsparta
reklamami display na portalach oraz na
Facebooku. Stworzono również specjalną
stronę o charakterze wizerunkowym
i informacyjnym, dotyczącą nowego napoju
i stewii.
Efekty? Aplikacje 7 Ogrodów Lipton Ice Tea
Green Lemon odwiedziło łącznie ponad
35 tysięcy użytkowników. Fani zagrali w gry
ponad 11 tysięcy razy. Były one na tyle
angażujące, że użytkownicy spędzali w nich
od 5 do 8 minut. Liczba zgłoszeń
konkursowych to 3780. Dzięki akcji profil
marki pozyskał prawie 6 tysięcy nowych
fanów.

Kampania „Lekka z natury”, agencja Digital One dla marki Lipton
Ice Tea. Apliakacje 7 Ogrodów Lipton Ice Tea Green Lemon na
Facebooku, w tym jedna z gier: „Ogród Nowoczesności”.

Case study: Tahiti
Agencja Migomedia dla Francuskiej Izby
Turystyki
Celem kampanii przeprowadzonej przez
polską agencję interaktywną dla Francuskiej
Izby Turystyki była międzynarodowa
promocja egzotycznej wyspy Tahiti na
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Polinezji Francuskiej jako atrakcyjnej
destynacji na wypoczynek. Kampania została
przeprowadzona na profilu Tahiti na
Facebooku. Jej istotą była aplikacja w postaci
quizu dotyczącego wiedzy o Tahiti, co
motywowało użytkowników do szukania
informacji na temat wyspy. Można było
wygrać nagrodę, którą był oczywiście wyjazd
na Tahiti.

francuskich fanpage’y o największym
wskaźniku zaangażwania (SocialBakers,
2012).

W ciągu dwóch tygodni trwania konkursu
profil Tahiti polubiło 29 tysięcy nowych fanów
(przed rozpoczęciem akcji było ich zaledwie
3,5 tysiąca). Zostali oni zwabieni reklamami
emitowanymi na Facebooku (zwykłe reklamy
i zdarzenia sponsorowane), a także
mechanizmem wirusowym. Na powodzenie
akcji częściowo wpływ miało także to, że
została przeprowadzona w miesiącach
zimowych (grudzień 2011 i styczeń 2012
roku), gdy użytkownicy tęsknią za ciepłymi
wakacjami.
Na czym polegał mechanizm wirusowy?
Użytkownicy, którzy wchodzili do aplikacji
konkursowej, przed podaniem swoich
danych mieli możliwość wysłania informacji
o quizie do swoich znajomych. Aplikacja
zachęcała do wybrania pięciu znajomych
z profilu użytkownika, którzy następnie byli
zapraszani do udziału w konkursie. Działanie
to nie było obowiązkowe (to mogłoby
zniechęcić użytkowników), a mimo to, jak się
później okazało, dobrowolna aktywizacja
znajomych była bardzo skuteczna, dzięki niej
wielu internautów dowiedziało się
o konkursie.
Co istotne, fani pozyskani podczas konkursu
są bardzo aktywni. Mimo że upłynęło
dziesięć miesięcy od akcji, profil Tahiti nadal
figuruje na trzecim miejscu wśród

Kampania promująca wyspę Tahiti, agencja Migomedia dla
Francuskiej Izby Turystyki. Screen aplikacji na Facebooku,
na której zamieszczano między innymi materiały wideo
promujące Tahiti.

Case study: Dania gotowe na czas
Agencja zjednoczenie.com dla marki
Pudliszki
Celem akcji była promocja Dań Gotowych
marki Pudliszki przy wykorzystaniu
Facebooka. W przekazie wyeksponowano
najważniejsze dla konsumenta korzyści:
domowy smak, tradycyjne receptury oraz
jakość składników. Kampania miała
zaangażować konsumentki i zachęcić je do
dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz
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sposobami na potrawy z gotowych dań.
Grupą docelową były kobiety, które pracują
zawodowo, posiadają rodzinę i przygotowują
dla niej posiłki.
Działania prowadzono na fanpage'u
„Pudliszki - Mmm pycha!”. Oprócz bieżącej
komunikacji oraz specjalnej zakładki
produktowej, zorganizowano tu konkurs
„Dania Gotowe na czas”. Zadaniem
użytkownika było udzielenie poprawnych
odpowiedzi na dziesięć pytań w każdym
z czterech etapów (łącznie 40 pytań), w jak
najkrótszym czasie. Każdy z etapów dotyczył
innego zagadnienia i był powiązany
tematycznie z kategorią produktową
i kulinarnymi umiejętnościami fanów. Dla
najlepszych użytkowników były przewidziane
nagrody – robot wielofunkcyjny, blendery
i tostery.
W akcji chodziło o to, by popularyzować
fanpage, a także budować zaangażowanie
użytkowników, przy jednoczesnej promocji
Dań Gotowych. Udział w konkursie mogły
brać tylko osoby, które były fanami profilu.
W efekcie tej kampanii liczba fanów wzrosła

Kampania „Dania gotowe na czas”, agencja zjednoczenie.com
dla Pudliszek. Aplikacja na Facebooku z konkursem.

o 40 procent – z 12,5 do 17,5 tysięcy.
W konkursie wzięło udział 3,5 tysiąca osób,
które rozegrały łącznie 11,5 tysiąca gier.
Dodatkowo, jako działanie uzupełniające, na
profilu została wdrożona zakładka, w której
dietetyk odpowiadał na żywieniowe
wątpliwości użytkowników.

Jak kupować reklamę na
Facebooku?
System reklam na Facebooku działa
w sposób zautomatyzowany. Można kupić
jedynie standardowe formaty reklamowe,
bez kontaktu z handlowcem, poprzez kreator,
który prowadzi przez kolejne kroki procesu
definiowania kampanii.
Na Facebooku możemy zareklamować swoją
stronę internetową, jeśli jednak chcemy w ten
sposób budować siłę naszego profilu,
zdecydujmy się na reklamę naszego
fanpage'a, aplikacji lub wydarzenia. Dostępne
są formy reklamy tekstowo-graficznej lub
zdarzenia sponsorowanego. Reklamy mają
postać tekstu z miniaturką zdjęcia. Można
dzięki nim promować wybrane posty
zamieszczane na fanpage'u albo po prostu
zachęcać do polubienia fanpage'a. Zdarzenia
sponsorowane natomiast wyświetlają się
znajomym zdefiniowanych przez nas
użytkowników, na przykład tych, którzy lubią
jakiś post na naszej stronie albo komentują
go. Są one specjalnie wyróżnione i lepiej
widoczne niż zwykłe zdarzenia na tablicy.
Reklamy na Facebooku można targetować
tak, by wyświetlały się użytkownikom
należącym do naszej grupy docelowej, co
oczywiście ma ogromne przełożenie na
efektywność kampanii. Możemy więc
ograniczyć emisje według kryteriów:
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miejsca – kraj lub miejscowość,
płci,
wieku – można ustawić dowolny
przedział wiekowy, od 13. roku życia
w górę,
zainteresowań – można wybrać je
z dostępnej listy lub zdefiniować dowolnie,
połączeń – reklama może być skierowana
na przykład tylko do użytkowników
połączonych (lub tylko do niepołączonych)
z naszym profilem,
innych, mniej popularnych kryteriów, takich
jak status związku, język, wykształcenie,
miejsce pracy.
Za reklamy na Facebooku możemy zapłacić
w dwóch wariantach: za liczbę
wyemitowanych reklam (CPM) lub za
kliknięcia (CPC). Można określić dzienny
budżet wydatków, po wyczerpaniu którego
kampania przestanie się emitować, by nie
narażać nas na nieplanowane koszty. Ceny
reklam na Facebooku są stosunkowo
niewysokie, ale oczywiście ważne jest
bieżące optymalizowanie kampanii. Warto
więc zacząć od niewielkiego budżetu
dziennego i wielu formatów reklam (można
ich przygotować nawet kilkadziesiąt)
– i sprawdzać, które z nich są skuteczne,
a które nie. Facebook udostępnia
szczegółowe statystyki kampanii, które są
bardzo pomocne do jej optymalizowania.
Aby zwiększyć skuteczność reklam należy
też odpowiednio skonstruować ich przekaz.
Należy sformułować call-to-action tak, by
użytkownicy mieli jasność, czego od nich
oczekujemy (na przykład: „dołącz do nas” jest
zachętą do polubienia fanpage'a). W tekście
reklamy warto wskazać konkretne korzyści

wynikające z polubienia naszego profilu (tu
zawsze świetnie sprawdzają się promocje,
bonusy, rabaty – ale najlepiej pokazywać
konkretne liczby, na przykład: „-20% taniej dla
fanów”). Warto zastanowić się nad obrazkiem
– miniaturki w reklamach są małe, więc nie
każde zdjęcie się sprawdzi; powinno być na
nich coś, co w tej skali będzie wyraźne
i zrozumiałe.

Jak na Facebooku dotrzeć do
wąskiej grupy docelowej?
Case study: SII Tech Challenge
Agencja Think Kong dla SII Polska
SII Polska jest międzynarodową firmą
informatyczną, dla której ważne jest
promowanie się wśród potencjalnych
pracowników – inżynierów i programistów.
Celem projektu było zaistnienie firmy
w mediach społecznościowych oraz
pozyskanie nowych CV na potrzeby
rekrutacji.
Akcję promocyjną postanowiono
przeprowadzić na Facebooku. Stworzono tu
aplikację konkursową „SII Tech Challenge”,
w której inżynierowie i programiści mogli
sprawdzić swoją wedzę. Aplikacja pozwalała
uczestnikom porównywać własne wyniki
z wynikami innych, zawierała też
mechanizmy awansu na kolejne poziomy
zaawansowania. Merytoryka konkursu była
na bardzo wysokim poziomie, bo firmie SII
Polska zależało na pozyskaniu prawdziwych
fachowców. Użytkownicy, którzy otrzymali
odpowiednią liczbę punktów, byli zapraszani
do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy
w SII.
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Budżet na promocję akcji nie był wysoki.
Reklamowano go głównie poprzez
odpowiednio targetowane reklamy na
Facebooku. W efekcie w akcję zaangażowało
się prawie 3 tysiące specjalistów. W ciągu
jednego miesiąca SII otrzymała ponad
300 zgłoszeń do pracy – kilkukrotnie więcej
niż w innych kanałów wykorzystywanych
przez tę firmę w procesie rekrutacji.

Kampania „SII Tech Challenge”, agencja Think Kong
dla SII Polska. Screen aplikacji (specjalistycznej gry)
na Facebooku.

9

6

JAK P
R
MARK OMOWAĆ
Ę NA N
K?

Rozdział 6

Jak promować markę na NK?

Czy warto promować się w NK?
Portal NK został założony pod nazwą
Nasza-klasa.pl w 2006 roku, po czym,
w zawrotnym tempie, zawładnął siecią. Nie był
to pierwszy duży serwis społecznościowy
w Polsce, internauci znali już wcześniej
choćby Grono.net lub Fotka.pl. Jednak jako
pierwszy dokonał ekspansji na ogromną
skalę. Jego pierwotnym celem było
odnajdywanie kolegów z czasów szkolnych,
więc użytkownicy masowo zakładali konta
– kto by nie chciał zobaczyć, jak dziś
wyglądają i co robią znajomi z dzieciństwa?
Z czasem, gdy już kontakty zostały
nawiązane, pierwotna formuła serwisu się
wyczerpała. I jednocześnie pojawiła się realna
konkurencja: krok po kroku coraz większy
zasięg w polskiej sieci zdobywał Facebook.
Gdy właściciele Naszej-klasy poczuli
zagrożenie ze strony światowego giganta,
podjęli starania przekształcenia swojego
serwisu w portal społecznościowy o bardziej
uniwersalnym charakterze, służący do
utrzymywania kontaktów, komunikacji,
rozrywki. W 2010 roku portal zmienił nazwę
na NK, aby przestać kojarzyć się
jednoznacznie ze szkolną ławą.
W międzyczasie rozwijano wiele nowych
funkcjonalności: mikroblog, komunikator,
grupy. Postawiono również na rozrywkę
– użytkowników zatrzymać miały gry.
Powolny, lecz systematyczny odpływ
użytkowników do Facebooka stał się faktem.
Według badania Megapanel PBI/Gemius, we
wrześniu 2011 roku Facebook przegonił NK
pod względem liczby odwiedzających go
użytkowników. Zasięg NK ciągle spada – we
wrześniu 2011 roku portal miał 11,6 miliona
użytkowników, a rok później już tylko 8,9
miliona. Ciągle jednak jest to bardzo duża
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oglądalność, a NK jest notowana wysoko
w rankingu najpopularniejszych polskich
mediów internetowych – wrześniowy wynik
dawał jej jedenastą pozycję.
Czy NK zniknie z rynku? Trudno
przewidywać, ale póki co nic nie uzasadnia
takiej prognozy. Spadek liczby użytkowników
może w każdej chwili zatrzymać się i NK
może dalej funkcjonować z mniejszym, ale
stabilnym zasięgiem. Podobnie było przecież
z portalem Fotka.pl. To jeden z pierwszych
popularnych serwisów społecznościowych,
założony już w 2001 roku. Kiedyś był jednym
z najpopularniejszych serwisów
społecznościowych w Polsce, ale utracił
pozycję, między innymi za sprawą
Naszej-klasy. Mimo to funkcjonuje do dziś
i ciągle ma sporą grupę użytkowników – we
wrześniu 2012 roku było ich ponad 900
tysięcy. Co istotne, jego zasięg nie jest
przypadkowy, są to aktywni i zaangażowani
internauci – we wrześniu na jednego
przypadło średnio 435 odsłon.
Planując kampanię w internecie, pamiętajmy
o tym, że NK wciąż istnieje. Bo jest to ciągle
duży zasięg użytkowników, którzy w tym
portalu spędzają sporo czasu. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że na NK dostępnych
jest mnóstwo narzędzi do promocji. Można też
na zasadach komercyjnych przeprowadzić
niestandardową kampanię reklamową na
wielką skalę. Obecnie największa przewaga
NK to szerokie możliwości targetowania
reklam według nawet bardzo wąskich,
specyficznych kryteriów.

Jak prowadzić Grupę Oficjalną?
Użytkownicy NK korzystają z funkcjonalności
tzw. grup. Ich ideą jest budowanie małych
społeczności wokół wspólnych zainteresowań
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użytkowników. W tej formie może też
zaistnieć firma, instytucja lub organizacja
– dla nich stworzono tu specjalny produkt:
Grupy Oficjalne. Status takiej Grupy Oficjalnej
oznacza, że jest to jedyna, prawdziwa grupa
prowadzona przez daną markę i że została
ona zweryfikowana przez NK. Założenie
i prowadzenie Grupy Oficjalnej jest bezpłatne.
Grupy na NK mają sporo funkcjonalności. Są
tu narzędzia do prowadzenia komunikacji z
użytkownikami, takie jak forum, mikroblogi,
sonda. Można też personalizować wygląd
strony – zmienić kolor, skórkę, zamieścić
moduły wideo, galerie zdjęć lub klikalne
boksy graficzne. Można również opublikować
grę lub aplikację konkursową.
Pod względem idei i roli, Grupy Oficjalne są
podobne do facebookowych fanpage'y. To po
prostu kanał komunikacji z sympatykami
marki. Przykłady? Grupa Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy ma blisko 620 tysięcy
sympatyków. Na profilu pokazuje działania
fundacji, zapowiada swoje akcje, a nawet
informuje o urodzinach Jurka Owsiaka.
Grupa Banku Zachodniego WBK ma 129
tysięcy użytkowników, profil jest prowadzony
bardzo podobnie jak ten na Facebooku.
Choć Grupy Oficjalne cieszą się dużą
popularnością i gromadzą setki tysięcy
użytkowników, pod względem
zaangażowania i poziomu komunikacji
daleko im niestety to facebookowych
fanpage'y. W komentarzach jest dużo spamu.
Właściwie te merytoryczne to ułamek, który
ginie w zalewie tak zwanych łańcuszków,
linków do innych serwisów, komentarzy typu
„haha”, „ss” lub „o muj bosze” (pisownia
oryginalna).

Grupa Oficjalna Banku Zachodniego WBK na NK.

Jakie formy reklamy są dostępne
na NK?
Portal NK ma w swojej ofercie całą gamę
form reklamy display. Oferuje wszystkie
popularne, standardowe formaty reklamowe:
billboard, double billboard, screening,
rectangle, skyscraper. Do tego ma również
swoje własne formaty boksów i belek
reklamowych. Można również wykupić tu
reklamę wideo w formatach videoad lub
pre-roll. Dostępne są różne modele rozliczeń
za reklamę – flat fee, CPM, a także płatność
za efekt.
NK ma też własny system reklamy CPC, który
nazywa się EasyAd. Można w nim kupić
reklamę tekstowo-graficzną, podobną do
reklam na Facebooku. System jest
zautomatyzowany i samoobsługowy. Aby
uruchomić kampanię, wystarczy napisać
tekst reklamowy, wgrać obrazek i ustalić
stawkę za kliknięcie, która jest stała.
Minimalna cena to 10 groszy za klik, choć
może to być za mało. W pierwszej kolejności
wyświetlają się kreacje tych reklamodawców,
którzy zadeklarowali wyższe stawki. Jeśli
więc chcemy osiągnąć duży zasięg,
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powinniśmy liczyć się z kosztem około
30 groszy za kliknięcie.
W systemie EasyAd można realizować
zarówno szerokie, masowe kampanie, jak i te
z mniejszym budżetem, skierowane do
wąskiej grupy docelowej. System pozwala
precyzyjnie targetować reklamę według płci,
wieku, zainteresowań, wykształcenia,
geolokalizacji.
Targetowanie reklam jest istotną przewagą
NK. Bazuje ono na danych, które
użytkownicy podają w swoich profilach. Ale
to nie wszystko, dzięki zaawansowanej
hurtowni danych NK wie o swoich
użytkownikach znacznie więcej niż to, co
sami podadzą w formularzach
rejestracyjnych. Portal gromadzi dane
o zachowaniach i zainteresowaniach
użytkowników, dzięki czemu może
targetować przekazy do wąskich,
specyficznych grup docelowych, na przykład
do lekarzy, rodziców dzieci w określonym
wieku, osób zainteresowanych kulinariami itd.
Katalog kryteriów jest otwarty, istnieje
możliwość przygotowania profilu na
indywidualne zamówienie reklamodawcy.

Jak w niestandardowy sposób
zareklamować się w NK?
W NK dostępnych jest mnóstwo możliwości
promowania marki w sposób
niestandardowy. Oczywiście takie kampanie
są realizowane odpłatnie, ale oferta portalu
jest bardzo szeroka i warta uwagi.
Biuro reklamy NK oferuje akcje specjalne,
które są „szyte na miarę” według wytycznych
reklamodawców. Przygotowanie takiej akcji
portal może wziąć na siebie – może

wyprodukować potrzebne mechanizmy
w Grupie Oficjalnej, przygotować aplikację,
stworzyć dedykowaną sekcję specjalną albo
zorganizować konkurs. Dodatkowo możliwe
jest też wykorzystanie w ramach akcji
reklamowych płatnych produktów, z których
w świecie NK korzystają użytkownicy
– wirtualnych prezentów lub Eurogąbek,
które są wewnętrzną waluta NK.
Możliwa jest także obecność reklamowa na
platformie gier i aplikacji, z której korzysta
aktywnie ponad 2 miliony użytkowników
miesięcznie. Tu możliwości jest kilka. Klient
może sam dostarczyć gotową aplikację do
zamieszczenia na NK (przez API portalu),
może też skorzystać z pomocy portalu, który
przygotuje mu dedykowaną grę lub aplikację.
Możliwy jest także product placement
w dostępnych na platformie grach.
Przy akcjach specjalnych NK oferuje
mechanizmy społecznościowe, takie jak
powiadomienia, wpisy na mikroblogu,
wiadomości wysyłane na skrzynkę
wewnętrzną, polecenia znajomych.
Niestandardową formą reklamy tego rodzaju
jest obecność w module „Aktywni znajomi”,
która imituje awatar znajomego, albo reklama
w formie Gościa, który odwiedził profil
użytkownika.

„Fruciaki” Bakomy
Ta akcja to ciekawy przykład wykorzystania
do promocji marki gier NK. Celem
reklamodawcy było wypromowanie nowych
jogurtów owocowych „Fruciaki” wśród osób
poniżej siedemnastego roku życia.
Na platformie gier i aplikacji udostępniono
użytkownikom NK grę pod tytułem „Fruciaki”
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w wersji demo. Była to gra zręcznościowa
– kierując „fruciakiem”, użytkownik miał za
zadanie zebrać rozsypane na planszy owoce,
przy czym musiał wykazać się odpowiednią
strategią, gdyż liczba jego ruchów była
ograniczona. W grze znajdowało się
przekierowanie do landing page'a
(furciaki.pl), na którym była zamieszczona
pełna wersja gry.

promocji gry wykorzystano także inne
mechanizmy społecznościowe portalu: wpisy
na mikroblogu, powiadomienia, listę
znajomych w grze, zaproszenia do gry.
Gra była obecna na NK przez okres
dziesięciu miesięcy. Użytkownicy
zainstalowali ją 1,4 miliona razy i wysłali
ponad 2,5 mln zaproszeń do niej.

Użytkownicy NK zainstalowali grę ponad 300
tysięcy razy. Informacja o niej była
przekazywana przez samych użytkowników,
którzy wysłali znajomym ponad 100 tysięcy
zaproszeń.

Jazda próbna z Play
Kampania Play to kolejny przykład tego, jak
w nieinwazyjny i zabawny sposób można
wykorzystać reklamowo platformę z grami
i aplikacjami NK. „Jazda próbna z Play” to gra
sponsorowana, w której użytkownicy brali
udział w wyścigu samochodami Play. Gracze
mieli za zadanie dojechać jak najdalej,
strzelając z dynamitu oraz eliminując
przeszkody w postaci niekorzystnych
warunków umowy z operatorami
komórkowymi. Za przejechany dystans
i zdemolowane przeszkody zdobywali
punkty, za które mogli wymienić samochód
lub skorzystać z warsztatu. W ramach gry
uczestnicy byli informowani o nowych
ofertach, eventach, promocjach w Play, mogli
też pozostawić numer telefonu, by
dowiedzieć się więcej o ofercie Play.
Stały dostęp do wyników znajomych
motywował użytkowników do
współzawodnictwa. Swoimi wyczynami
mogli się pochwalić na mikroblogu, co
oczywiście wzmagało efekt wirusowy. Do

Gra „jazda próbna z Play” na NK.

„Orzeźwiaj świat” - kampania
Pepsi
Celem kampanii Pepsi jest promocja
sprzedaży produktów poprzez budowanie
społeczności na NK, prowadzenie stałej
komunikacji i angażowanie użytkowników do
zabawy. Kampania ma charakter
długofalowy, trwa już ponad dwa i pół roku
– i stale się zmienia.
W ramach kampanii są przeprowadzane
różnego rodzaju konkursy i akcje specjalne,
które wykorzystują mechanizmy NK, jak na
przykład wymiana kodów z nakrętek Pepsi
na Eurogąbki (wewnętrzna „waluta” serwisu),
które następnie mogą być wydawane na
wirtualne prezenty, gry i usługi płatne
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w portalu. Pepsi zamieszcza także na swoim
profilu sondy, materiały wideo, zdjęcia (na
przykład gwiazd piłkarskich Pepsi). Promocję
akcji wspierają mechanizmy
społecznościowe portalu, między innymi
powiadomienia o przystąpieniu do akcji,
polecenia akcji wysyłane przez znajomych,
informacje o otrzymanych Eurogąbkach.
Do kampanii przystąpiło łącznie ponad 280
tysięcy osób. Użytkownicy wymienili na
Eurogąbki ponad pół miliona kodów
z zakrętek.

Lalki Monster High (Mattel) na NK
Kampania była związana z wprowadzeniem
na polski rynek nowej marki zabawek
i produktów licencyjnych firmy Mattel
- Monster High. Reklamodawca oczekiwał
zbudowania świadomości marki oraz jej
wyróżników, wzbudzenia ekscytacji nową
marką oraz zachęcenia do zakupu, a także do
odwiedzania strony www dedykowanej tym
zabawkom i ich specjalnego kanału na
YouTube.
Na NK stworzono grupę i dodatkowo
7 fikcyjnych profili dla lalek Monster High.
Przygotowano również serię konkursów
(w formie aplikacji), z których każdy trwał
około miesiąca.
Pierwszy z nich, „Wystylizuj swojego
potwora”, polegał na tym, że użytkownicy na
podstawie własnego zdjęcia kreowali
wizerunek „potwora“ podobnego do
bohaterów Monster High poprzez zmianę
koloru skóry, włosów, garderoby itp. Kreacja
użytkownika była zamieszczana w galerii,
w której pozostali uczestnicy konkursu mogli
głosować na najbardziej efektowne prace.

Z aplikacji skorzystały 43 tysiące
użytkowników, którzy stworzyli blisko
67 tysięcy kreacji. Komisja konkursowa ze
strony reklamodawcy wybrała 50, które
nagradzała zdjęciami z autografem Ewy
Farny - ambasadorki linii, a także zestawami
kosmetyków Monster High.
W drugiej aplikacji, „Stwórz swojego
potwora”, użytkownicy wymyślali własnego,
nowego bohatera Monster High oraz tworzyli
jego charakterystykę, na którą składały się:
imię, styl, dziwaczna wada, ulubiony kolor,
najbardziej irytująca rzecz itd. W zabawie
wzięło udział 46 tysięcy użytkowników,
stworzyli oni 17 tysięcy wpisów
konkursowych i wygenerowali blisko
90 tysięcy ocen. Komisja konkursowa
wybrała 53 prace - pierwsze 3 miejsca
nagrodzone zostały zestawami lalek Monster
High, a pozostałe osoby otrzymały zestawami
kosmetyków tej marki.
Następna aplikacja to quiz pod tytułem
„Dowiedz się w straszliwym teście czy wiesz
wszystko o Monster High”. Zadaniem
użytkowników było udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na 6 pytań zamkniętych.
26 tysięcy internautów rozwiązało quiz
129 tysięcy razy. Wygrało 50 osób, które
zrobiły to najszybciej – zostały one
nagrodzone kuponem promocyjnym na
lalkę Monster High w sklepie Merlin.pl.
Kolejny konkurs „Upiorny komiks” został
podzielony na sześć etapów, z których każdy
trwał tydzień. Był przeznaczony dla 3-8
osobowych drużyn i polegał na uzupełnianiu
komiksu z początkowym i końcowym
slajdem. Użytkownik mógł stworzyć własną
drużynę (zostać jej kapitanem) lub dołączyć
do drużyny znajomego. W tym etapie wzięło

67

Rozdział 6

Jak promować markę na NK?

udział blisko 88 tysięcy użytkowników
połączonych w drużyny, które stworzyły
w sumie 51,5 tysiąca prac.

unikalnych użytkowników, którzy wykonali
830 tysięcy odsłon. Do grupy przyłączyło się
112 tysięcy użytkowników.

W ostatniej aplikacji cyklu, „Upiorny Plan
z Monster High”, zadanie polegało na
stworzeniu „upiornego” planu lekcji z Monster
High. Gracze uzupełniali szablon planu
o godziny i nazwy przedmiotów oraz
ozdabiali go w specjalnym kreatorze
dodatkowymi elementami graficznymi.
15 tysięcy użytkowników zgłosiło ponad
9 tysięcy planów lekcji, które zostały
zamieszczone w galerii konkursowej i były
oceniane przez innych Użytkowników.
Najlepsze zostały nagrodzone „upiornymi”
nagrodami.
Kampania osiągnęła duży zasięg – grupę
Monster High na NK odwiedziło 260 tysięcy

Pierwszy etap kampanii promocyjnej lalek Monster High na
NK – konkurs „Wystylizuj swojego potwora”.
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Jaki potencjał mają społeczności
specjalistów?
W Polsce dużą popularnością cieszą się dwa
portale tego rodzaju: polski GoldenLine.pl,
który ma 1,93 miliona unikalnych
użytkowników oraz globalny LinkedIn.com,
z którego w naszym kraju korzysta 596
tysięcy internautów (dane Megapanel
PBI/Gemius, wrzesień 2012 roku). Te liczby
same w sobie nie robią może wrażenia, jeśli
jednak weźmiemy pod uwagę charakter tych
serwisów i typ ludzi, którzy z nich korzystają,
to okazuje się, że ich możliwości są bardzo
duże.
W portalach tych konta zakładają pod
prawdziwymi nazwiskami menadżerowie,
przedsiębiorcy, ludzie wolnych zawodów oraz
specjaliści z różnych branż – marketerzy,
handlowcy, programiści, graficy, księgowi,
dziennikarze itd. Są przeznaczone do tego, by
nawiązywać kontakty oraz budować sieć
znajomości i powiązań, które w każdym
biznesie są ogromnie ważne. Chodzi również
o to, by jak najlepiej zaprezentować się
łowcom głów, dla których te portale są
ważnym narzędziem w procesach rekrutacji.
GoldenLine ma ponad milion
zarejestrowanych użytkowników.
Zdecydowana większość z nich to ludzie
w wieku 25-40 lat, mieszkający w dużych
miastach, osoby dobrze wykształcone,
skupione na rozwoju swojej kariery
zawodowej. 35 procent użytkowników to
specjaliści, a 16 procent – menedżerowie.
LinkedIn jest jednym z największych portali
na świecie, ma 18 wersji językowych
i korzysta z niego 175 milionów
profesjonalistów (czerwiec 2012 roku).
W globalnym rankingu popularności
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Alexa.com zajmuje 13. miejsce (grudzień
2012 roku). W Polsce ma 696 tysięcy
zarejestrowanych użytkowników. Jest wśród
nich trochę więcej mężczyzn niż kobiet
(odpowiednio 58 i 42 procent), zdecydowana
większość to osoby powyżej 25. roku życia
(25-34 lata – 52 procent, 35-54 lata – 34
procent). Najlepiej reprezentowane branże firm
to IT (23 procent) i finanse (13 procent). Ze
względu na wielkość firmy dominują te duże
– aż 44 procent użytkowników to pracownicy
przedsiębiorstw z zatrudnieniem ponad 10
tysięcy. LinkedIn ma bardzo dobry profil
użytkowników – aż 26 procent z nich to
menadżerowie, 17 procent – właściciele firm,
a 40 procent – samodzielni pracownicy.
Społeczności profesjonalistów z pewnością
nie nadają się do prowadzenia każdej
kampanii marketingowej. Mają duży zasięg
w swojej kategorii, ale nie są masowe. Nie
sprawdzą się więc tam, gdzie z komunikatem
trzeba dotrzeć do jak najszerszej grupy
użytkowników, albo na przykład do studentów.
Ponadto użytkownicy korzystają z nich
głównie w kontekście zawodowym. Tu
znajomych dodaje się według klucza
powiązań biznesowych lub branżowych, a nie
towarzyskich (chyba że jedne z drugimi się
wiążą). Nie wrzuca się tu fotografii dziecka,
zdjęć z wakacji, ani śmiesznych filmów
z YouTube. Zatem akcje promocyjne
w formule gry czy konkursu się tu nie
sprawdzą.
Portale te mają natomiast wielki potencjał
w przypadku tych marek, dla których
Facebook czy NK są zbyt masowe. Są to
przede wszystkim dobra luksusowe i wszelkie
produkty premium. Społeczności
profesjonalistów są przestrzenią prestiżową,
więc ich obecność tu jest jak najbardziej na
miejscu, podczas gdy akcja promocyjna na
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Facebooku mogłaby przynieść niekorzystny
efekt dewaluacji wizerunku marki.
Podobnie produkty i usługi dla biznesu. Ich
grupę docelową można oczywiście znaleźć
na Facebooku, ale tam użytkownicy
przebywają w innym kontekście, szukają
raczej odprężenia i rozrywki niż treści
kojarzących się z pracą.
W przypadku jakich działań promocyjnych
społeczności profesjonalistów sprawdzą się
najlepiej? Kluczem jest charakter marki i jej
grupa docelowa. Nie ma natomiast
większego znaczenia, czy chcemy osiągnąć
cele sprzedażowe czy wizerunkowe.
Z powodzeniem można realizować tu
kampanie, których zadaniem jest budowanie
świadomości marki, umacnianie brandu,
rozwijanie relacji z klientami, ale również te,
które mają bezpośrednio przełożyć się na
sprzedaż. Portale te są świetnym miejscem
do promocji wtedy, gdy firma wprowadza na
rynek nowy produkt o charakterze
ekskluzywnym.
Dużą zaletą społeczności profesjonalistów
jest możliwość bardzo precyzyjnego
targetowania reklamy. Serwisy te wiedzą
o swoich użytkownikach bardzo dużo, znają
ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód,
branżę, miejsce pracy, wykształcenie,
ukończone szkoły, a także zainteresowania.
Na tej podstawie pozwalają reklamodawcom
docierać do wybranej grupy odbiorców.
Korzyści są obustronne: użytkownicy nie są
spamowani reklamami produktów, które nie
są dla nich, a reklamodawcy nie topią
środków w drogich, masowych kampaniach.
Co bardzo istotne, dane o użytkownikach
tych serwisów są wiarygodne i aktualne.
Chodzi tu o nawiązywanie i utrzymywanie
zawodowych relacji, dlatego internauci

podają swoje prawdziwe dane i aktualizują je
wtedy, gdy na przykład zmieniają pracę lub
miejsce zamieszkania.

Jakie formy reklamy są dostępne
na GoldenLine?
W ofercie reklamowej GoldenLine są
wszystkie popularne formaty display:
billboard, double billboard, skyscraper,
rectangle, screening, boksy i belki
reklamowe. Można emitować je
synchronicznie, czyli w taki sposób, że na
stronie są widoczne jednocześnie billboard
i rectangle. Na tych standardowych
placementach reklamowych mogą być
zamieszczane reklamy wideo. Dostępne są
również linki tekstowe w widocznym miejscu
– tuż pod górnym menu.
W GoldenLine reklamę można precyzyjnie
targetować według takich kryteriów jak wiek,
płeć, geolokalizacja (województwo, miasto),
branża, w której użytkownik pracuje lub uczy
się, stanowisko, firma. Można również
wykorzystać w tym celu wszelkie słowa
kluczowe, jakie dana osoba ma w swoim
profilu. Przykładowo, instytucja, która chce
wypromować kongres dla dyrektorów
marketingu we Wrocławiu, może swoją
reklamę skierować do użytkowników
pracujących w branży marketingowej,
uwzględniając słowa kluczowe „dyrektor”,
„director” i „manager” oraz ograniczając
promocję do Wrocławia lub województwa
dolnośląskiego. W ten sposób ze swoim
przekazem trafia wyłącznie do osób
potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem,
co znacząco podnosi efektywność promocji.
W GoldenLine użytkownik jest widoczny pod
swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem,
dzięki czemu call-to-action kreacji może być
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personalizowane. Przykładowo, zamiast
zwykłego hasła „Sprawdź naszą ofertę”
można zwrócić się do użytkownika po
imieniu: „Adam, sprawdź naszą ofertę!”. W ten
sposób użytkownik może odnieść wrażenie,
że przekaz jest skierowany bezpośrednio do
niego. Prawdopodobnie też prędzej zwróci
uwagę na reklamę, w której pojawia się jego
imię. Z danych GoldenLine wynika, że takie
kreacje są zazwyczaj bardziej skuteczne.
Możliwa jest też promocja oparta o
mechanizm ankiet. Ta funkcjonalność
GoldenLine pozwala badać potrzeby,
preferencje i opinie klientów. W ramach
ankiety oprócz pytania można zamieścić
banner reklamowy, który odsyła na stronę
reklamodawcy. Samo pytanie można
sformułować w taki sposób, by „przemycić”
w nim przekaz reklamowy. Emisję ankiet da
się zawęzić do określonej grupy docelowej
odbiorców, według profilu użytkowników lub
pod kątem grup tematycznych.

Jak promować się w grupach
tematycznych GoldenLine?
Jedną z najważniejszych funkcjonalności
GoldenLine są grupy tematyczne, czyli forum
dyskusji na różne tematy: biznesowe,
branżowe, związane z hobby i czasem
wolnym. Co istotne, toczą się tu wartościowe
rozmowy, użytkownicy dzielą się swoimi
doświadczeniami, a ponieważ występują pod
prawdziwym imieniem i nazwiskiem, ich
wypowiedzi są merytoryczne, wolne od złych
emocji i wulgaryzmów, które na wielu forach
internetowych są na porządku dziennym.
Grupy tematyczne mają dużą oglądalność,
która wynika nie tylko z zaangażowania
użytkowników GoldenLine, ale również
z tego, że wątki są wysoko spozycjonowane
w Google.

Jak wykorzystać grupy do promowania
marki? Do grup związanych tematycznie
z działalnością firmy można wprowadzić jej
przedstawicieli, którzy będą brali udział w
dyskusji jako doradcy lub eksperci. Takie
działania wymagają sporego zaangażowania
i systematyczności, jeśli jednak są
prowadzone konsekwentnie i długofalowo,
mogą przynieść duże korzyści wizerunkowe.
Firma kreuje się na eksperta, autorytet w
swojej dziedzinie. Ich istotną zaletą jest to, że
użytkownicy na ogół nie odbierają tego jako
reklamy. Dodatkowo w ramach tak zwanych
grup premium istnieje możliwość
obrandowania strony, jest też możliwość
umieszczenia logotypu firmy oraz linków
kierujących do stron reklamodawcy.

Jakie formy reklamy są dostępne
na LinkedIn?
W Polsce reklamę w LinkedIn można kupić
przez sieć reklamową Business Ad Network.
Sprzedaje ona wszystkie standardowe formy
display, formaty specyficzne dla LinkedIn,
a także niestandardowe kampanie
reklamowe.
W LinkedIn jest dostępnych kilka formatów
display: rectangle, skyscraper, leaderboard
(duży banner umieszczony w dolnej części
strony) oraz linki tekstowe. W placementach
display można zamieścić zwyczajną kreację
graficzną lub flash, ale można też
wykorzystać ciekawszą, niestandardową
formę – Content Ad.
Content Ad to rodzaj interaktywnej mini
podstrony. W formacie standardowego
rectangla (300x250 pikseli) można zamieścić
trzy lub cztery zakładki prezentujące różne
aspekty reklamowanego produktu. Można
wyświetlić tu różnego rodzaju kontent, na
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przykład strumień postów z Twittera, kanał
RSS, animacje flash, materiały wideo, galerie,
artykuły itd.

Reklama Content Ad w serwisie LinkedIn.

W placemencie rectangle'a można zamieścić
jeszcze inną niestandardową formę reklamy Spersonalizowane Ankiety. Taka kreacja
składa się z pytania i kilku (maksymalnie
pięciu) możliwych odpowiedzi, pod którymi
jest prezentowane logo reklamodawcy.
Użytkownik po oddaniu głosu przechodzi na
landing page – ustandaryzowaną stronę z
wynikami, na której następuje personalizacja
reklamy. Ankieta dostosowuje przekaz
reklamowy do preferencji użytkownika. To,
jaka kreacja wyświetli się na landing page,
zależy od tego, jaką odpowiedź wybrał
użytkownik. Każde badanie użytkownik może
komentować, udostępniać znajomym,
przesyłać za pomocą Facebooka lub Twittera.
W LinkedIn istnieje możliwość precyzyjnego
targetowania przekazów reklamowych. Portal
zdefiniował grupy użytkowników, które cieszą
się szczególnym zainteresowaniem
reklamodawców, są to: Seniority Level (status
pracownika od

specjalisty po osoby odpowiadające za
podejmowanie kluczowych decyzji
w firmach), finansiści, marketerzy, specjaliści
IT, przedstawiciele Small Business, start-upy
i wiele innych. Reklamę można również
targetować według takich kryteriów jak płeć,
wiek, lokalizacja, nazwa zajmowanego
stanowiska, wielkość firmy, dominująca
branża lub nazwa ukończonej uczelni.
Niestandardową formą reklamy w LinkedIn
jest usługa InMail. Jest to wysyłka przekazu
reklamowego na wewnętrzne skrzynki
użytkowników. Użytkownik widzi wiadomość
po zalogowaniu się do swojego profilu na
LinkedIn. Jej treść jest prezentowana
w ustandaryzowany sposób – w formie, do
której użytkownicy serwisu są
przyzwyczajeni, co ułatwia percepcję
komunikatu reklamowego. Zawiera grafikę
w formacie rectangle'a, wizytówkę firmy,
przyciski zachęcające do dzielenia się
opiniami na innych platformach (Facebook,
Twitter), rekomendacje od użytkowników na
temat danego produktu lub usługi.
Forma InMail jest wysoce skuteczna dzięki
możliwości precyzyjnego targetowania,
a także dzięki obowiązującej w LinkedIn
zasadzie, że użytkownik nie otrzymuje więcej
wiadomości reklamowych niż jedna w ciągu
dwóch miesięcy. Wiadomości komercyjne
widzi zatem w swojej skrzynce sporadycznie
(maksymalnie sześć w ciągu roku), dlatego
jest bardzo duża szansa, że nie umkną jego
uwadze.

Jak prowadzić Stronę Firmową na
LinkedIn?
Jeśli chcemy długoterminowo promować
markę i produkt na LinkiedIn.com, warto
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pomyśleć o założeniu Strony Firmowej
(Company Page). Można przedstawić na niej
firmę, jej produkty i usługi, dodawać
informacje o prowadzonych rekrutacjach,
a także prowadzić aktywną komunikację
z użytkownikami. Stworzenie strony jest
szybkie, proces składa się z kilku prostych
kroków. Jest to usługa bezpłatna.
W odniesieniu do Stron Firmowych działają
mechanizmy społecznościowe - użytkownicy
mają możliwość opiniowania, dzielenia się
informacjami, ale przede wszystkim
rekomendowania produktów. Siłą
rekomendacji jest ich osobisty charakter
- użytkownicy występują pod własnym
nazwiskiem i często dzielą się swoimi
doświadczeniami osobistymi bądź
wynikającymi z charakteru wykonywanej
pracy.
Wpisy na Stronie Firmowej można adresować
do wybranych grup odbiorców. Przykładowo,
inny komunikat o produktach czy usługach
możemy przekazać specjalistom IT, a inny
osobom reprezentującym działy finansowe.
Właściciele Stron Firmowych w LinkedIn
mają dostęp do jej szczegółowych statystyk.
Mogą dowiedzieć się z nich między innymi
tego, jacy użytkownicy odwiedzają ich stronę,
jakie piastują stanowiska, jakie reprezentują
branże i które komunikaty interesują ich
najbardziej.

Jakie kampanie niestandardowe
można przeprowadzić
w LinkedIn?
Case Study BMW
Kampania samochodów BMW miała
charakter wizerunkowy, jej celem było

podkreślenie siły marki BMW, która chce być
postrzegana przez pryzmat emocji
związanych z używaniem jej samochodów,
wśród których najważniejsza jest radość
z jazdy.
Zgodnie z założeniami kampanii, klientami
marki są wszyscy ci, którzy cenią
w samochodach jakość, wydajność
i innowacyjność. Kampania miała dotrzeć
do osób zainteresowanych motoryzacją,
zwracających uwagę na to, jakim
samochodem się poruszają, umiejących
określić swoje potrzeby i oczekiwania.
Ścisłym targetem były osoby decyzyjne,
z dużym potencjałem zakupowym.
Kampania została przeprowadzona w polskiej
wersji serwisu Linkedin.com we wrześniu
2012 roku. Wykorzystano w niej formy
Content Ad i inMail. Reklamy były emitowane
precyzyjnie wyselekcjonowanym
użytkownikom serwisu. Na potrzeby
kampanii przygotowano indywidualny profil
użytkowników Linkedin – Business Decision
Makers. Były to osoby na stanowiskach
wyższych, menedżerowie, dyrektorzy, prezesi
oraz właściciele firm.
W formacie Content Ad była emitowana
kreacja, na którą składały się trzy zakładki.
Zakładka Video zawierała galerię filmów
zaciąganych z YouTube, odtwarzanych
w ekspandowanym oknie. W zakładce
Innowacje zamieszczone zostały materiały
dotyczące innowacji technologicznych
wprowadzonych w najnowszych modelach
BMW. W trzeciej zakładce był moduł
z najnowszymi wpisami z fanpage'a BMW na
Facebooku. Dwie pierwsze kierowały do
odpowiedniej strony www klienta, a trzecia –
bezpośrednio do strony marki na Facebooku.
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Dzięki wykorzystaniu narzędzia In Mail, BMW
dotarł bezpośrednio do skrzynek
użytkowników LinkedIn z personalizowanym
imiennie przekazem reklamowym. Każdy
mail był zaprezentowany w standardowym
szablonie Linkedin, dzięki czemu sprawiał
wrażenie wiadomości systemowej z serwisu
społecznościowego. Z jego treści użytkownik
mógł dowiedzieć się o nowych
rozwiązaniach technologicznych
wprowadzonych przez markę BMW. Ważne
słowa kluczowe w wiadomości zostały
odpowiednio podlinkowane, był tu również
zamieszczony button „Odkryj więcej” oraz
grafika w postaci rectangla, kierująca do
właściwej strony www klienta.
Dzięki precyzyjnemu targetowaniu kampanii,
przekaz reklamowy trafił do właściwej grupy,
potencjalnie zainteresowanej reklamowanym
produktem. Użytkownicy chętnie klikali
w kreacje Content Ad, czego efektem był
wysoki współczynnik interakcji – wyniósł on
2,42 procent. Najwyższy współczynnik
spośród 3 zakładek miały materiały wideo.
W przypadku spersonalizowanych
wiadomości InMail aż 42 procent adresatów
zapoznało się z jej treścią, z czego blisko
11 procent z nich wykonało przejście na
stronę klienta.

Kampania BMW w LinkedIn, formaty reklamowe InMail i Content Ad.
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YouTube – wideo w sieci to potęga
YouTube jest w globalnej skali trzecim
portalem internetowym pod względem
popularności, silniejsze od niego są jedynie
Google (który jest zresztą właścicielem
YouTube'a) oraz Facebook (Alexa.com,
grudzień 2012 roku). W Polsce jest czwarty,
korzysta z niego ponad 12 milionów
użytkowników (Megapanel PBI/Gemius, dane
za wrzesień 2012 roku). Jego siła
oddziaływania jest jednak w praktyce jeszcze
większa – YouTube umożliwia serwisom
internetowym publikowanie modułów
z filmem, co jest bardzo powszechnie
wykorzystywane, także przez użytkowników
Facebooka.
YouTube udostępnia wiele standardowych
form reklam – tekstowych, graficznych,
wideo. Są one emitowane w layoucie strony,
obok właściwego filmu albo w oknie
odtwarzacza. Te ostatnie są oczywiście
najlepiej widoczne. Mogą mieć postać tekstu
z linkiem sponsorowanym lub graficznego
bannera – wyświetlają się wówczas na
warstwie, która częściowo (od dołu)
przykrywa ekran z filmem. Użytkownik może
je zamknąć, ale z pewnością ich nie przeoczy.
Możliwe jest też zamieszczenie krótkiego
spotu reklamowego, który jest emitowany
przed właściwym materiałem wideo.
Kontent w YouTube jest tworzony przez
użytkowników. Każdy może założyć tu kanał
i dodawać swoje filmy – i taką możliwość
mają także firmy i organizacje. Często duże
marki, które prowadzą kampanie promocyjne
w telewizji, zamieszczają spoty również
w YouTube. W ten sposób zwiększają siłę ich
oddziaływania. Ludzie dość często mówią
o reklamach, które ich zaciekawiły lub
rozśmieszyły. Jeśli są dostępne w internecie,
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nie muszą sobie wyłącznie o nich opowiadać
– mogą pokazać je znajomym, wysłać linka,
wrzucić na profil na Facebooku. Niektóre firmy
zamieszczają na swoich stronach
korporacyjnych spoty telewizyjne. Na te strony
jednak „zwykli” użytkownicy praktycznie nie
zaglądają, jeśli będą chcieli znaleźć określoną
reklamę, najprawdopodobniej wejdą na
YouTube albo wpiszą odpowiednie zapytanie
do Google, gdzie filmy z YouTube są wysoko
pozycjonowane. Warto więc takie spoty
publikować dwutorowo – i na stronie
firmowej, i w YouTube.
Niektóre duże marki, które prowadzą
kampanie telewizyjne, do internetu
przygotowują specjalne warianty spotów.
Te, które są dowcipne, balansują na granicy
cenzury i w telewizji zwyczajnie by nie
przeszły, mają w sieci ogromną szansę
roznieść się wirusowo. Przykładem tego jest
kampania serka Danio z postacią Małego
Głoda w roli głównej. Seria filmów
reklamowych opierała się na schemacie
bohaterki, którą w różnych sytuacjach dopada
„mały głód”. Jego uosobieniem jest
maskotka-potworek, którego zwalczyć można
zjedzeniem serka Danio, co skutkuje
widowiskowym zniknięciem potworka.
W spocie internetowym „Mały Głód bez
cenzury” piękna młoda kobieta została
umieszczona z bohaterem w scenie łóżkowej,
w której jest oczywiście dowcip o podtekście
erotycznym. W kolejnym filmiku jest podobnie,
tyle że tu Mały Głód jest ucharakteryzowany
na „mięśniaka” i rzecz dzieje się
w samochodzie. Oba spoty zyskały sławę
wirusowo, każdy z nich był obejrzany setki
tysięcy razy.
Podobną strategię obecności na YouTube ma
Orange. W oficjalnym kanale Serca i Rozumu
można obejrzeć wszystkie spoty telewizyjne
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(i przesłuchać reklamy radiowe), które były
wyemitowane w ciągu kilkuletniej już
kampanii z udziałem tych bohaterów. Są też
filmiki, które zostały przygotowane specjalnie
do internetu, na przykład popularny (z mocną
puentą) „Sól i pieprz”. Ale na tym nie koniec,
bo Serce i Rozum w inteligentny i dowcipny
sposób parodiują tu reklamy konkurencyjnej
firmy – Netii. Jeden z najpopularniejszych
spotów Netii, w którym aktor Tomasz Kot
naśladując słynnego rosyjskiego
uzdrowiciela Kaszpirowskiego „hipnotyzuje”
ofertą tanich pakietów, został wyśmiany przez
Serce z tak dużym polotem, że parodia stała
się nie mniej popularna od oryginału.
Obejrzano ją 2,5 miliona razy, a 41 tysięcy
użytkowników poleciło ją znajomym na
Facebooku. Akcja miała miejsce w połowie
2011 roku, ale nie była jednorazowa. Serce
i Rozum co jakiś czas nawiązują do kampanii
Netii. W filmie „Sąsiad” wyśmiewają spoty
Netii z szympansami, a w „Serce kręci
reklamę z Kotem” nawiązują do kolejnych
reklam konkurenta, w których Tomasz Kot
wciela się w zmanierowanego amanta. Ten
ostatni film w ciągu niespełna dwóch
miesięcy został obejrzany ponad 300 tysięcy
razy. Wszystkie materiały wideo w kanale
Serce i Rozum zostały obejrzane ponad
17 milionów razy (do grudnia 2012 roku).

Spot „Kaszpirowski” na YouTube, w którym Serce i Rozum
parodiują popularną reklamę Netii.

Serwis YouTube można wykorzystać także
w innego rodzaju kampaniach – możemy na
przykład publikować tu relacje z wydarzeń
off-line'owych. Przykładem tego jest akcja
promocyjna marki Slime.
Case study: Gumy nie łapię
Agencja Biuro Podróży Reklamy dla marki
Slime
Celem kampanii było wprowadzenie na
polski rynek uszczelniacza do opon
rowerowych Slime oraz zbudowanie
świadomości tej marki w grupie docelowej
rowerzystów. Zleceniodawcą był firma
Amtra, dystrybutor nowego produktu (i wielu
innych produktów z branży samochodowej,
między innymi Wunderbaum, WD-40).
Akcja rozpoczęła się wiosną 2012 i trwała
przez cały sezon rowerowy, aż do połowy
października.
Na potrzeby kampanii agencja na
Facebooku założyła i prowadziła fanpage
„Gumy nie łapię”, na którym były
publikowane między innymi infografiki na
temat produktów Slime i WD-40. Był on
popularyzowany przez reklamy na
Facebooku oraz przez konkursy
organizowane we współpracy z innymi
rowerowymi fanpage'ami.
W ramach akcji przeprowadzono pewne
działania ambientowe na ścieżkach
rowerowych w Warszawie. Powstało pięć
relacji wideo utrzymanych w konwencji
reportażu, których głównymi bohaterami są
dętki, kapcie i gumy kontra niezawodny
Slime. Dzięki mediom społecznościowym
dotarły one nie tylko do użytkowników
warszawskich ścieżek, ale do miłośników
rowerów w całej Polsce.
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W serwisie YouTube został stworzony
specjalny kanał
(www.youtube.com/gumynielapie), w którym
można było zobaczyć wszystkie pięć filmów.
Zostały one obejrzane ponad 58 tysięcy razy.
Od rozpoczęcia kampanii udało się na
fanpage’u zgromadzić ponad 15 tysięcy
sympatyków marki, którzy
z zaangażowaniem wypowiadali się na
tematy rowerowe i okołorowerowe. Produkt
Slime był pokazywany w sposób lekki,
z pewną dozą poczucia humoru (rowerzystów
na ścieżkach zaczepiał dr Guma), co
z pewnością miało wpływ na popularyzację
akcji.

Kampania „Gumy nie łapię”, agencja Biuro Podróży Reklamy dla
marki Slime. Kanał na YouTube, w którym publikowano relacje
z działań ambientowych na ścieżkach rowerowych.

Twitter – mikroblogi to raczej
przyszłość
Twitter jest najpopularniejszym z serwisów,
które zaliczamy do grona mikroblogów. Służą
one użytkownikom do wymieniania się
krótkimi informacjami, a także do polecania
znajomym ciekawych materiałów
znalezionych w sieci. Twitter jest jednym
z największych portali na świecie
– w rankingu Alexa.com jest na dziesiątym
miejscu (grudzień 2012 roku). W Polsce
wypada stosunkowo słabo, korzysta z niego
niespełna półtora miliona internautów
(Megapanel PBI/Gemius, dane za wrzesień
2012 roku), choć warto zauważyć, że jego
popularność rośnie.
Na Twitterze użytkownicy zakładają profile, na
których publikują swoje posty, a także śledzą

wpisy publikowane przez innych wybranych
użytkowników. W tej formie zaistnieć może tu
także firma lub marka. Stronę firmową na
Twitterze można obrandować logotypem
i dowolnymi grafikami w tle. Warto to zrobić,
by użytkownicy nie mieli wątpliwości, że
przebywają na oficjalnej stronie danej marki.
Wpisy dodawane na stronę są nazywane
z angielska: tweety (niektórzy tłumaczą to na
polski: ćwierknięcia). Jedno
z najpopularniejszych rozwiązań
reklamowych to promowane wpisy (promoted
tweets), które umożliwiają dotarcie do
wybranych grup użytkowników.
W Polsce Twitter jest dość często
wykorzystywany przez ludzi show biznesu
i polityków, a także media i dziennikarzy.
Zdarza się, że jakiś wpis polityka na Twitterze
wywoła burzę głośną na cały kraj. Póki co
jednak niewielu polskich marketerów widzi
potrzebę bycia obecnym w tym serwisie – ze
względu na jego wciąż stosunkowo niewielki
zasięg. Warto jednak o nim pamiętać, bo jest
całkiem prawdopodobne, że w przyszłości
także w naszym kraju będzie jednym ze
społecznościowych liderów.

Google+ - potencjał (jeszcze)
niewykorzystany
Gdy Google uruchomił własny serwis
społecznościowy – Google+, wydawało się,
że może to być realna konkurencja dla
Facebooka. W końcu Google to największa
firma internetowa na świecie, witryna
o największej oglądalności oraz dziesiątki
popularnych usług. Oprócz wyszukiwarki,
która w wielu krajach jest w swojej dziedzinie
monopolistą, do firmy Google należy także
przeglądarka Chrome, popularna poczta
Gmail, największy na świecie serwis wideo
YouTube, najlepszy darmowy system
statystyk stron internetowych Analytics,
najpopularniejsze mapy, usługa Street View,

79

Rozdział 8

Gdzie jeszcze warto być obecnym?

narzędzie do zarządzania zdjęciami Picassa
i wiele innych. Internauci na całym świecie
korzystają z nich masowo, każdego dnia.
Usługi Google słyną z tego, że są
innowacyjne, dopracowane technicznie,
a przy tym proste, intuicyjne i przyjazne
użytkownikom.
Niestety, póki co portal społecznościowy od
Google nie spełnił pokładanych w nim
nadziei. Firma chwali się wprawdzie jego
ogromnym zasięgiem – w grudniu 2012
roku poinformowano, że ma 500 milionów
użytkowników. Jednak znaczna ich część to
martwe dusze, ludzie, którzy systematycznie
logują się, by korzystać z różnych innych
usług Google i przy okazji aktywowali swoje
konto w promowanym w nich Google+.
Użytkowników, którzy odwiedzają ten serwis
społecznościowy przynajmniej raz w
miesiącu, jest na całym świecie 135
milionów. Ilu z nich faktycznie aktywnie
korzysta z serwisu, przychodzi tu kilka razy
tygodniu – tego nie wiadomo.
Google+ daje firmom niezłe możliwości
promowania się. Można prowadzić stronę
marki podobnie do fanpage'a na Facebooku,
budować wokół niej krąg użytkowników,
którzy są odpowiednikami facebookowych
fanów. Niestety w polskich realiach ciągle jest
ich na tyle niewielu, że angażowanie się
w komunikację na Google+ nie ma jeszcze
większego sensu. Globalne profile dużych
światowych marek mają w swoich kręgach
po kilkaset tysięcy użytkowników, w Polsce
– po kilka tysięcy. Na przyszłość jednak
warto pamiętać także o Google+. Bo
potencjał firmy Google jest ogromny
i z pewnością nie powiedziano jeszcze
ostatniego słowa.

Pinterest – znaki zapytania

społecznościowym, Pinterest.com, który
wystartował w marcu 2010 roku. Idea jest
prosta, Pinterest jest czymś w rodzaju
wirtualnej tablicy, na której internauci
przyczepiają zdjęcia i grafiki znalezione
w sieci z krótkim tekstowym komentarzem.
Inni mogą je polubić, skomentować
i podzielić się ze znajomymi. Layout serwisu
jest innowacyjny, a odkąd stał się sławny, ma
już wielu lokalnych naśladowców, także
w Polsce.
W polskiej sieci Pinterest nie ma jeszcze
dużego zasięgu, niemniej jednak rośnie on
dość szybko. Po raz pierwszy w Megapanelu
został odnotowany w lutym 2012 roku, miał
wówczas ponad 130 tysięcy użytkowników.
We wrześniu 2012 roku było ich już 365
tysięcy.
Marketingowo serwis Pinterest może
sprawdzić się tam, gdzie grupą docelową są
młodsi użytkownicy, którzy chętniej
konsumują w sieci kontent wideo i graficzny
niż tekstowy. A także w przypadku tych
marek, które wpisują się dobrze w treści
lifestyle'owe, na przykład kosmetycznych lub
odzieżowych, bo takie produkty nie trudno
przedstawić w formie atrakcyjnej wizualnie.
Można próbować zaistnieć na Pinterest, jeśli
mamy do tego zasoby i sensowny pomysł.
Z pewnością jednak minie jeszcze sporo
czasu, nim zbuduje się tu realny zasięg
odbiorców. Entuzjaści wróżą Pinterestowi
ekspansję, tłumacząc, że nasza kultura
ewoluuje od tekstowej do obrazkowej i za
kilka lat w sieci teksty pisane zejdą na
margines. Trudno powiedzieć, czy tak będzie
faktycznie. I czy Pinterest, genialny w swojej
prostocie, ale jednak bardzo prosty, z czasem
nie znudzi się użytkownikom.

W ostatnim roku w branży internaktywnej
głośno jest o innym młodym portalu
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla
wszystkich pracujących w branży internetowej oraz
tych, którzy się nią pasjonują. Serwis zintegrował
także społeczność – klika tysięcy osób, które
wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie,
piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem.
W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny
jaki i liczba autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury
WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz
tego wortal jest laureatem Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z
codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami,
wywiadami oraz omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe,
dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści
zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące
poszczególnych segmentów rynku internetowego i zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym
polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest
bowiem częścią Grupy Kapitałowej Money.pl.
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