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Historia rozwoju Socile Media

https://www.youtube.com/watch?v=ccvG2Snuk0M

https://www.youtube.com/watch?v=ccvG2Snuk0M


Jakie wyróżniamy konta na FB

• Profil prywatny – to osoba z imienia 

i nazwiska czyli jeden człowiek jeden profil.

• Grupa – gromadzą fanów wokół jakiegoś „tematu”, może pełnić funkcję 

komunikatora, intranetu (PR wewnętrzny). Mamy:

grupy otwarte (dla wszystkich), 

zamknięte (tylko na zaproszenie) 

tajne (grupa jest widoczna tylko dla jej członków) 

• Fan page – strona dla fanów, umożliwia przedstawienie firmy, strony 

internetowej, bloga, jakiegoś konkretnego społecznego działania czy planu. 



Profil prywatny 
• dodawanie różnych osób do swoich znajomych i komunikowanie 

się z nimi; 

• tworzenie swojej galerii zdjęć; 

• korzystać z bardzo wielu dostępnych na Facebooku aplikacji, 
rozrywkowych lub użytkowych; 

• tworzenie “wydarzenia” – informacje z konkretną datą i opisem, 
co będzie się działo; 

• tworzenie wielu grup dyskusyjnych – na różne tematy; 

• tworzenie wielu fanpage. 

Profil nie może być “firmowy” czy “tematyczny” (regulamin fb).



Grupa dyskusyjna

• może być otwarta dla wszystkich albo zamknięta, 

przeznaczona tylko dla konkretnych osób; 

• możemy dodawać “dokumenty”, czyli notatki tekstowe 

z najważniejszymi informacjami; 

• można skonfigurować “mail grupowy”, czyli adres, pod 

który wysyłany jest maila – i dotrze do wszystkich 

uczestników; 

• rozmawiać na czacie z grupą; 

• dodawać wydarzenia związane bezpośrednio z grupą. 



Fanpage 

• łatwe pozyskiwanie fanów;

• możliwość trafiania bezpośrednio do fanów z branży, 

• stała możliwość zbiorowej komunikacji z potencjalnymi klientami 

przez tablicę;

• budowanie trwałych relacji firma - potencjalny klient przez łatwy 

kontakt;

• nienachalna interakcja z fanami, pozwalająca na efektywne 

zachęcanie fanów zapoznania się z ofertą, przekazem;

• ilość fanów przekłada się na profesjonalny wizerunek biznesowy - 

skoro mamy tylu fanów, jesteśmy postrzegani jak profesjonaliści;



Komunikacja o sobie.



Rok 2005



Rok 2013
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Zawsze należy pamiętać
 

MÓWIENIE

SŁUCHANIE

ANGAŻOWANIE
… czyli umiejętność

budowania zaangażowania

… czyli wyczulenie ludzi na
komunikaty marki

… czyli rozprzestrzenianie
się marki w mediach, 
społecznościowych

Źródło: Julia Kołodko



Przeanalizuj zanim zaczniesz działać:

• TREŚĆ
 
• BUDOWANIE ZASIĘGU
(SPOŁECZNOŚCI)

• INTERAKCJE

Źródło: Julia Kołodko
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BUDOWANIE ZASIĘGU
(SPOŁECZNOŚCI)

ZEBRANIE LUDZI,
KTÓRYCH

INTERESUJE,
CO MÓWI MARKA

 

OFEROWANIE
WARTOŚCI

DODANEJ ZA
BYCIE CZĘŚCIĄ
SPOŁECZNOŚCI 

Źródło: Julia Kołodko



INTERAKCJA

KOMUNIKOWANIE SŁUCHANIE 

Źródło: Julia Kołodko



Początki:

STWÓRZ TREŚĆ 

SŁUCHAJ

REAGUJ
• W czasie rzeczywistym i
• szybciej niż konkurencja
• Bądź częścią rozmowy
• Bądź otwarty

• Poznaj swoją społeczność
• Analizuj i odpowiednio reaguj

• Stronę
• Blog
• Video
• Aplikacje
• …

Źródło: Julia Kołodko



Jacy jesteśmy:
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JA! JA! JA!

Aktywność w social 
mediach uruchamia te 
same obszary mózgu co 
jedzenie, dostawanie 
pieniędzy i seks. 

Uczestnicy badania woleli 
mówić o sobie niż dostać 

pieniądze za to, żeby 
słuchać innych.

http://healthland.time.com/2012/05/08/why-we-overshare-the-brain-likes-it/

http://healthland.time.com/2012/05/08/why-we-overshare-the-brain-likes-it/


ZNAM = lubię to

Od czasów pierwotnych po dziś dzień

znane (miałem styczność) – bezpieczne, 
bezpieczne – lubię to.



LEPIEJ PAMIĘTAMY 
RÓŻNORODNE KOMUNIKATY (Edgar Dale)

PO DWÓCH TYGODNIACH PAMIĘTAMY…

10% tego, co czytamy

20% tego, co słyszymy

30% tego, co widzimy

50% tego, co widzimy i słyszymy

70% tego, co mówimy

90% tego, co robimy i mówimy



EMOCJONALNE HISTORIE
Markery somatyczne powiązane z doświadczeniami nagradzającymi i
karzącymi z przeszłości są kojarzone z odpowiednim bodźcem. Teoria
António Rosa Damásio znalazła szerokie zastosowanie w psychologii
zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji przez klientów.



(WBREW POZOROM) 
NIE LUBIMY WYBORÓW

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html
http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html


Ach Ci Fani!



Jak dzielimy fanów:
1. Wyznawcy – fani/fanatycy , którzy pójdą za Tobą w ogień, to najwyższy stopień przywiązania 

do marki (najlepszym przykładem są np. fani Apple) lub https://www.facebook.com/JesusDaily.

2. Lojaliści - lojalni, stali konsumenci. Są przywiązani do marki, lubią ją, ale potrafią od niej odejść 
z różnych powodów. O tę grupę Klientów trzeba stale walczyć.

3. Sympatycy - osoby, które bezpośrednio nie kupują produktów danej marki, jednak chętnie 
polecą ją znajomym i nawiążą kontakt. Z punktu widzenia rekomendacji grupa ta jest bardzo 
ważna.

4. Lubiący – lubią markę na facebooku, czasem coś komentują i lajkują posty. Do końca też nie 
wiedzą dlaczego ją lubią. Ale lubią świadomie.  

5. Poszukiwacze okazji - najczęściej trafili na Twój profil dzięki konkursowi lub atrakcyjnej 
promocji, można porównać do klientów z grupona.

6. Łowcy nagród - użytkownicy którzy trafili na fanpage przez konkurs. Nie chcą kupić produktu. 
Mają go gdzieś. Markę jaka go prezentuje też. Ich celem jest nagroda. Tylko.

7. Mięso armatnie - masa kont, które przypadkiem stały się fanami marki. „Kont”, bo nie zawsze 
są to osoby częściej boty, fałszywe konta, osoby zebrane w jakiejś farmie fanów lub przez 
wyminę like'ów.    

   Źródło: MrSocial



Jak ich pozyskać?
Użytkownicy z grupy 5-7 są najłatwiejsi i najtańsi do pozyskania - wystarczy zorganizować 

nielegalny konkurs na tablicy, obiecać darmowe produkty za polubienie strony czy udostępnienie 

zdjęcia. Skuteczne są tu także żebrolike, systemy wymiany like'ów np. likeplus.pl. Lub kupienie 

fanów np. na allegro.

 

Lubiących i sympatyków nie jest tak łatwo pozyskać. Wymaga to opracowania strategii,  

określenia grupy docelowej, z której chcemy ich pozyskać. Wymaga czasu i… pieniędzy.  

 

Lojaliści i wyznawcy, to już trudniejsze wyzwanie. Nie wystarczy przemyślana strategia 

marketingowa. Potrzebne są dopracowane mechanizmy lojalizacji Klienta, bardzo szczegółowa 

identyfikacja wizualna, długofalowa strategia marki. Chirurgiczna spójność wszystkich działań: 

marketingowych, sprzedażowych i produkcyjnych.  
 
 
Wypracowanie takich mechanizmów niestety zajmuje mnóstwo czasu i kosztuje dużo pieniędzy. 
Ale czy warto? Spójrzmy na takie marki jak Apple, Coca-Cola czy Red Bull. Mają swoich 
wyznawców. Czy się opłacało? 
 

   Źródło: MrSocial



Zmierzch anonimowości na Facebooku...
Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i Microsoft Research przeprowadzili 

badania kliknięć „lubię to” na grupie 58 tysiącach amerykańskich użytkowników 

Facebooka i stworzyli algorytm który:

W 95 procentach przypadków potrafił poprawnie odróżnić osobę czarnoskórą od 
białej,

W 88 procentach potrafił ocenić orientacje seksualną mężczyzn,

w 85 na 100 prób trafnie rozróżniał demokratów od republikanów ,

W 82 procent celności osiągał w rozróżnianiu chrześcijan i muzułmanów,

W 73 procentach  potrafił ocenić czy dana osoba nadużywała środków 
odurzających,

W 65 procentach określał jaki jest obecny status związku danej osoby,

w 60 procentach skutecznie odpowiadał na pytanie, czy rodzice danej osoby 
rozstali się przed jej 21 urodzinami.   



Poznaj rodzinę Social 
Mediów, jeśli chcesz osiągnąć 
sukces.



Silni gracze w Social Mediach

Twitter – to forma micro-blogu (do 140 znaków), wielką popularność zyskał, bo 

pozwala na publikację np. wydarzeń politycznych, skandali, spekulacji 

(businessowych, ekonomicznych) lub z życia gwiazd w czasie krótszym niż tzw. 

profesjonalne serwisy informacyjne. Stał się bieżącym spisem wydarzeń z całego 

świata w bardzo dużym skrócie. 
Na jego podstawie możemy śledzić informacje o fanach i naszej marce.  

Skandale na twitterze:

http://www.tokfm.pl/blogi/profesor-mochow/2013/01/skandal_na_twitterze/1

http://
www.fakt.pl/Skandal-Justin-Bieber-nie-wie-gdzie-gra-koncert-Wpadka-gwiazdora-na-Twitterze,artykuly,205293,1.html

http://deser.pl/deser/1,111857,10138402,Skandal__Napisala__jelop__na_Twitterze__Wyrzucili.html
 

http://www.tokfm.pl/blogi/profesor-mochow/2013/01/skandal_na_twitterze/1
http://www.tokfm.pl/blogi/profesor-mochow/2013/01/skandal_na_twitterze/1
http://www.fakt.pl/Skandal-Justin-Bieber-nie-wie-gdzie-gra-koncert-Wpadka-gwiazdora-na-Twitterze,artykuly,205293,1.html
http://www.fakt.pl/Skandal-Justin-Bieber-nie-wie-gdzie-gra-koncert-Wpadka-gwiazdora-na-Twitterze,artykuly,205293,1.html
http://deser.pl/deser/1,111857,10138402,Skandal__Napisala__jelop__na_Twitterze__Wyrzucili.html


Serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów. 

Jest narzędziem marketingowym do:

promowania się marek ( http://youtu.be/vs1wMp84_BA )

umieszczania nie puszczanych w TV reklam (serce i rozum, głodek, heyah 

http://youtu.be/AvEh7gwyKAs  itp..), 

wypuszczanie virali ( http://youtu.be/RRDSj62tlvQ ) , 

kampanii społecznych ( http://youtu.be/IJNR2EpS0jw ), 

video blogów (vlogów) Niekryty Krytyk ( http://youtu.be/6cbzrDaT-g0 ) 

wyrażania siebie ( http://www.youtube.com/watch?v=_9WGcuC-650 ).  

 

Youtube
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Google+

Większość firm zaistniało na tym Facebookowym 

odzwierciedleniu firmy Google Inc., tylko po to by być 

lepiej pozycjonowanym. Znajduję się tu dużo 

użytkowników ale są zupełnie nieaktywni. 



Pinterest i Instagram

Serwisy przygotowane głównie dla osób kochających zakupy i 
fotografie. Obecnie bardzo często korzystają i promują się na 
nich firmy z branży produktów luksusowych, modowych, 
kreatywnych agencji oraz kreatywnych ludzi chcących zaistnieć.

Pinterest – według raportu Nielsen z 2012 jest najszybciej 
rosnącym portalem społecznościowym, zarówno pod względem 
liczby użytkowników, jak i czasu, który spędzają na nim.

Instagram - według statystyk umieszczonych w Centrum 
Prasowym Instagrama, podaje że portal rejestruje 90 mln 
aktywnych użytkowników miesięcznie, 40 mln zdjęć dziennie,
oraz 8 500 polubień i 1000 komentarzy na sekundę. 



LinkedIn - „ponad 225 mln specjalistów która 
korzysta z LinkedIn, aby dzielić się informacjami, 
pomysłami i możliwościami”. 

GoldenLine 

NaszaKlasa

Serwisy o których nie zapominamy.



Blogi podział
Blogi tradycyjne (tekstowe/pisane) które można podzielić na: 
- blogi korporacyjne/firmowe - blogi prowadzone często w ramach strony danej 
firmy,
- blogi branżowe - to blogi konkretnie ukierunkowane w konkretną dziedzinę jak 
blogi IT, blogi modowe, blogi kulinarne, blogi literackie, itd..
- blogi prywatne - blogi konkretnych pojedynczych osób lub blogi profilowe jak 
portfolio designerskie, portfolio graficzne czy fotograficzne. 
- blogaski - dość pogardliwe określenie na blogi prowadzone najczęściej przez bardzo 
młodych użytkowników Internetu nie do końca świadomych tego, czym jest 
blogowanie.

Fotoblogi – są po to by dzielić się swoimi uchwyconymi w biegu chwilami, fotoblogi 
może prowadzić każdy kto ma pomysł i aparat lub komórkę. Czyli są to blogi i dla 
amatorów i dla profesjonalnych fotografów.

Videoblogi (vlog) – podobnie jak z fotoblogami, ma ktoś kamerę nie boi się przed nią 
występować i ma coś ciekawego do zakomunikowania może takiego bloga założyć.  

 



Po co nam blogerzy?

Ponieważ jak wynika z raportu Raport Technorati 
są trzecią co do wielkości siłą wpływającą na decyzje 
zakupowe.
http://infosocialmedia.blogspot.com/2013/03/blogerzy-wpywaja-na-decyzje-zakupowe.html
  

http://infosocialmedia.blogspot.com/2013/03/blogerzy-wpywaja-na-decyzje-zakupowe.html


Inspiracje 



http://youtu.be/Ow_Wiw6TTxs – gdzie nigdy nic...

http://youtu.be/ERs4d5XjJ7s – Cape Town na FB aplikacja

http://youtu.be/SI-rsong4xs

http://youtu.be/GcCXPO68_CU

http://youtu.be/GcCXPO68_CU


Dziękuję za uwagę
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