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pozwolić sobie na sięgnięcie po emocje 
odbiorców, strategia powinna zakładać 
działania miękkie, angażujące percepcję 
w obszary również pośrednio związa-
ne z trzonem działalności organizacji. 
Przykładem tego typu aktywności mogą 
być: mecenat wydarzenia kulturalnego, 
zaangażowanie się w działania CSR czy 
np. content marketing o bardziej lifesty-
le’owym charakterze.

SKUTECZNA TAKTYKA DLA
INTERESUJĄCEJ TREŚCI
Sformułowane założenia strategiczne 
stanowić będą platformę służącą do 
realizacji głównych celów. Teraz trzeba 
zacząć działać taktycznie.

Taktyka w strategii marketingowej 
to wybrane narzędzia, które efektyw-
nie zrealizują Twoje cele. Przykład? Jeśli 
Twoim celem jest zbudowanie świado-
mości produktu, jakim jest suszarka 
do ubrań, strategia w takim wypadku 
powinna opierać się na uświadomieniu 
konsumentom, do czego służy to urzą-
dzenie, w jaki sposób będzie dla nich 
pomocne, jak zmieni ich życie. Taktyka 
to np. działania content marketingowe 
opierające się na wortalu i e-magazynie 
na temat trendów w modzie i stylizacji. 
Jaki ma to związek z produktem? Suszar-
ka do ubrań to urządzenie wydłużające 
żywotność tkanin – nie suszymy ich na 
kaloryferze czy ostrym słońcu, co nisz-
czy nasze ubrania. Budowanie przekazu 
marketingowego wokół treści związanej 
z modą i stylizacją pozwala dotrzeć do 

Pośrednie grupy docelowe to natomiast 
wspomniane media specjalistyczne, 
dziennikarze branżowi, eksperci, którzy 
mogą stać się ambasadorami marki, czy 
blogerzy piszący na tematy związane 
z obszarem, w którym działasz. Warto 
na tym etapie zastanowić się, jak możesz 
zaangażować w tę komunikację grupy 
pośrednie, które mogą mieć olbrzymi 
wpływ na decyzje zakupowe, postrze-
ganie Twojej marki bądź – w przypadku 
Twojego wortalu firmowego – promocję 
publikowanych przez Ciebie treści.

ZDEFINIOWANY CHARAKTER 
DZIAŁAŃ
Mając już zdefiniowane grupy docelowe, 
można przystąpić do formowania strategii 
content marketingowej. W tym momencie 
musisz określić charakter działań, tj. czy 
będziesz edukować, informować, budo-
wać wizerunek, czy może zdecydujesz się 
na kreowanie emocjonalnych skojarzeń. 
W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzają 
się poszczególne rozwiązania?

Jeśli problemem jest niska świado-
mość ważnych dla Ciebie procesów, 
konieczne jest rozpoczęcie działań 
edukacyjnych oraz informacyjnych. 
Mogą być one konieczne w przypadku 
potrzeby przekazania specjalistycznej 
wiedzy. Jeżeli chcesz zmienić sposób 
postrzegania Twojej marki, powinieneś 
nastawić się na działania uwypuklające 
najważniejsze jej cechy, które chcesz, 
by osadziły się w świadomości konsu-
mentów. W przypadku gdy firma może 

Podstawą, na której powinniśmy budo-
wać komunikację, jest trafne określe-
nie celów, jakie będą stały za naszymi 
działaniami. Na tym etapie trzeba od-
powiedzieć sobie na kluczowe pytanie 
– co chcemy osiągnąć za pomocą tejże 
komunikacji, jakie problemy rozwią-
zać, na jakich polach wzmacniać swój 
wizerunek?

TREŚĆ WYCELOWANA W ODBIORCĘ
Niezwykle ważnym elementem tworze-
nia strategii jest określenie grup doce-
lowych, do których będziemy kierowali 
nasze działania. Ich tworzenie rozpo-
czyna się tak naprawdę w momencie 
określania celów.

Pamiętaj, że różne grupy odbiorców 
to nie tylko różne oczekiwania, ale rów-
nież odmienny język i zestaw symboli  
komunikacyjnych, które efektywnie 
spełnią postawione w strategii cele. 
Warto więc na ten punkt strategii po-
święcić odpowiednio dużo czasu, roz-
poznać potrzeby komunikacyjne kon-
sumentów, by późniejsze komunikaty 
trafiły do odpowiedniego „ucha”.

Musisz też mieć świadomość, iż target 
– tj. odbiorcy, do których chcesz mówić 
– to nie zawsze konkretne grupy ludzi. 
Grupą docelową mogą stać się również 
media, liderzy opinii czy eksperci. Pro-
jektując strategię komunikacyjną, dobrze 
jest stworzyć dwie grupy adresatów ko-
munikacji – bezpośrednich i pośrednich.

Bezpośredni adresaci to target, do 
którego chcemy dotrzeć – konsumenci. 

G r z e g o r z  M i ł k o w s k i

Jak zbudować skuteczną 
strategię dla marketingu treści?

W odpowiedzi na coraz większe potrzeby konsumenckie względem usługodawców 

i „głód” kupujących, powodowany ogromną możliwością wyboru w każdej praktycznie 

dziedzinie, warto wziąć pod lupę działania firm względem budowania lojalności na linii 

firma–klient i klient–firma.
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osób, którym zależy na dobrym wyglądzie 
i które chcą dbać o swoje ciuchy. Te osoby 
stanowią też potencjalnych nabywców 
takiego sprzętu, za ich pośrednictwem 
(np. blogerów modowych) wykreujemy 
też świadomość benefitów wynikających 
z posiadania suszarki w szerszej grupie 
docelowej. Treść związana z modą i sty-
lizacją to naturalna przestrzeń do budo-
wania efektywnego product placementu 
dla produktów związanych z dbaniem 
o tkaniny. A stąd już tylko krok do kontek-
stowego i skutecznego przedstawienia 
suszarek do ubrań.

Kolejny krok to określenie najważniej-
szych obszarów komunikacyjnych, wokół 
których będzie budowana pozostała ko-
munikacja z odbiorcami. Tak zwane key 
messages, czyli kluczowe wiadomości, 
stanowią punkt wyjścia, do którego musi 
pasować cały obszar dialogu – realizo-
wany za pomocą wszystkich wybranych 
przez nas kanałów komunikacyjnych.

Zadaniem key messages powinno być 
skłonienie Twoich odbiorców do dialogu 
z marką, podjęcia określonych działań czy 
np. zmiany sposobu myślenia w ważnym 
dla Ciebie obszarze. W tym momencie 
dochodzi do głosu dobór języka oraz 
symboli komunikacyjnych, za pomocą 
których poprowadzisz rozmowę z grupą 
docelową. Jeśli odpowiednio rozpoznałeś 
odbiorcę, powinieneś też przeanalizować 
symbole komunikacyjne, które najefek-
tywniej trafią do niego. Ich właściwy 
dobór może przesądzić o sukcesie bądź 
sromotnej porażce Twoich działań.

Wraz z symbolami komunikacyjnymi 
ważne jest też rozpoznanie wartości, 
jakimi kieruje się grupa docelowa, z któ-
rych wynika np. nastawienie do wielu 
spraw. Z tych elementów właśnie zrodzi 
się także zestaw argumentów, które 
zrealizują Twój cel komunikacyjny, czyli 
spowodują zmianę nastawienia, przyję-
cie określonej postawy, przyswojenie 
nowych informacji (edukacja) czy też 
przyczynią się do wywołania określo-
nego stanu emocjonalnego.

Key messages stają się w efekcie 
wskazówkami służącymi do wyboru na-
rzędzi realizujących Twoje cele. Niech za 
przykład posłużą przywołane wcześniej 
suszarki  do ubrań. Celem tych działań 
jest przekonanie odbiorców, że tradycyjne 
suszenie tkanin (na kaloryferze czy balko-

nie) jest czasochłonne i niszczy ubrania. 
Te argumenty mają rozbudzić chęć za-
kupu tego sprzętu. Komunikatem, który 
powinien stanowić podstawę wszelkich 
działań, powinno 
być więc podkre-
ślanie czasu, który 
można zaoszczędzić 
dzięki zrezygnowa-
niu z tradycyjnego 
suszenia ubrań. Do-
datkowo, mówiąc do 
określonego wyżej 
targetu, należy pod-
kreślać fakt dbania 
o tkaniny i przedłużania – dzięki suszarce 
do ubrań – żywotności ulubionych kreacji.  

Warto też wiedzieć, iż w przypadku 
kilku grup docelowych główne komunika-
ty powinny być sformułowane w sposób 
zawierający argumentację trafiającą do 
każdej z nich. W przypadku suszarek mo-
żemy mieć np. dwie grupy: trendsetterzy 
i miłośnicy mody oraz ludzie podążający 
za trendami, ale prowadzący już w miarę 
ustabilizowany tryb życia (np. będący 
w związku, mający dzieci). Dla tej pierw-
szej grupy niezwykle ważny – oprócz 
zyskania czasu, który mogą przeznaczyć  
na przyjemności, realizację swoich pasji 
czy też karierę zawodową, ważny jest 
element związany z dbaniem o tkaniny 
i jakość ubrań. Druga grupa, w której 
znajdą się np. matki, to odbiorcy, dla któ-
rych kluczowy przekaz powinien pod-
kreślać oszczędność czasu, która może 
zostać spożytkowana na zabawę z dziec-
kiem, oraz uniknięcie np. nieprzyjemnie 
sztywnych tkanin w efekcie suszenia na 
kaloryferze (szczególnie ważny argument 
w przypadku niemowlaków).

W obu przypadkach klucz komunika-
cyjny jest wspólny – oszczędność czasu 
oraz dbanie o tkaniny. Sformułowanie 
przekazu różni się w zależności od grupy 
i dla każdej z nich argumentowane są 
jednocześnie profity, które są istotne 
dla poszczególnych odbiorców.

„WGRYWAJ” AKTUALIZACJE
DO SWOJEJ STRATEGII
Jakkolwiek strasznie to może zabrzmieć, 
musisz mieć świadomość, iż niestety nie 
ma czegoś takiego jak finalna i całkowicie 
zamknięta strategia komunikacyjna. Pa-
miętaj, że działasz na żywym organizmie. 

Pamiętaj, że różne grupy odbiorców 
to nie tylko różne oczekiwania, ale 
również odmienny język i zestaw symboli 
komunikacyjnych, którymi się posługują.

Ludzie są zmienni, poddani wszechogar-
niającej mieszance najprzeróżniejszych 
informacji oraz kulturowych symboli ko-
munikacyjnych – to wszystko wpływa na 

ewolucję sposobu odbioru treści, nawet 
w obrębie określonej grupy docelowej. 
Konieczna jest więc ciągła analiza jej po-
trzeb, badanie zachowań oraz elementów, 
którymi obecnie „żyją” dani odbiorcy. Jest 
to szczególnie istotne w dobie internetu, 
kiedy wszechobecna globalna sieć niemal 
z dnia na dzień może wpływać lub nawet 
zmienić wizerunek marki czy produktu. Na 
pewno już na etapie planowania działań 
odkryjesz nowe elementy komunikacyjne, 
których istnienia wcześniej nie podejrze-
wałeś, a które mogą okazać się niezwykle 
efektywnymi z punktu widzenia strategii 
komunikacyjnej.

A już podczas realizacji przygoto-
wanej przez siebie strategii nie bój 
się zmian, modyfikacji, wprowadzania 
dodatkowych elementów – oczywiście 
spójnych z główną linią komunikacyjną. 
Trzymając rękę na komunikacyjnym pul-
sie, unikniesz spadku zainteresowania 
prowadzonymi przez Twoją markę dzia-
łaniami, cały czas angażując uwagę od-
biorców i kreując pozytywną atmosferę 
wokół dialogu z nią.

GRZEGORZ  MIŁKOWSKI

redaktor naczelny SOCIALPRESS, 

PR director w Imagine PR

NAPISZ DO AUTORA

g.milkowski@socialpress.pl
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oraz random users (osoby sporadycznie 
korzystające z internetu, traktujące go 
bardzo instrumentalnie – wyłącznie do 
pomocy przy pracy i czasem do rozrywki).

AKTYWNI EKSPLORATORZY 
I PASYWNI OBSERWATORZY
Użytkownicy aktywnie eksplorujący za-
soby internetu nie chcą być biernymi od-
biorcami prezentowanych treści. Chcą 
je tworzyć, moderować oraz dowolnie 
ze sobą mieszać, dostosowując wszyst-
kie elementy w jak najwyższym stopniu 
do swoich indywidualnych preferencji. 
Są przyzwyczajeni do bombardowania 
odbiorców treściami, działają szybko 
i pewnie, wybierając ścieżkę, która naj-
szybciej doprowadzi ich do celu. Projek-
tując strategię content marketingową 
dla osób młodych, można wykorzystać 
praktycznie każdy kanał komunikacji: 
blogi, które cieszą się dużym zaufaniem 
i zainteresowaniem, serwisy społeczno-
ściowe, webinaria itp.

O ile dla heavy userów łatwiej będzie 
„dobrać” odpowiedni kanał, o tyle problem 
pojawia się z mniej zaangażowanymi gru-
pami internautów. Oni bowiem nie czytają 
blogów, nie poruszają się biegle w inter-
necie i nie potrafią w ciągu 30 sekund 
wyszukać interesujących ich treści. Które 
więc kanały mogą okazać się najlepsze dla 
tych właśnie odbiorców?

lizowanie kampanii marketingowej dla 
każdej z grup docelowych. Nie wszystkie 
kanały komunikacji trafiają do interesu-
jącej nas grupy odbiorców. Warto więc 
poznać swoją publiczność i przygotować 
kampanię dedykowaną specyficznemu 
gronu odbiorców.

RÓŻNE NARZĘDZIA, RÓŻNI ODBIORCY
Content marketing wykorzystuje wiele 
kanałów i formatów. Możemy w swo-
ich działaniach stosować platformy 
wideo, publikować e-booki, angażować 
w działania prowadzone w mediach 
społecznościowych, organizować we-
binaria czy też postawić na klasyczny 
e-mail marketing. Wykorzystanie wielu 
kanałów i formatów opłaca się, bo są to 
dodatkowe efekty synergii. Warto jednak 
wiedzieć, które kanały komunikacji są 
najlepsze dla interesującego nas targe-

tu. Podczas tworzenia 
strategii działań con-
tent marketingowych 
należy podzielić kana-
ły komunikacji na te, 
z których z łatwością 
korzystać będą heavy 
users (konsumenci 
często korzystają-
cy z sieci, potrafiący 
efektywnie wyko-
rzystać jej potencjał) 

Klienci znużeni tradycyjnymi, perswa-
zyjnymi i nachalnymi formami reklamy 
nauczyli się skutecznie przed nią bro-
nić. W czasach spadku skuteczności jej 
standardowych form przekazu content 
marketing zdobył pod względem efek-
tywności bardzo wysoką pozycję. Za-
miast atakować potencjalnych klientów 
wyskakującymi uciążliwymi reklamami, 
warto sprawić, aby przez odpowied-
nio dobrany przekaz internauci sami 
aktywnie poszukiwali publikowanych 
przez markę treści. Content marketing 
powoduje, że odbiorca komunikatu za-
trzymuje się, koncentruje myśli i zmienia 
swoje zachowania zgodnie z założonym 
przez nas scenariuszem.

Sama wiedza o tym, czym jest marke-
ting treści, jednak nie wystarczy. Nadal 
nie wszystkie firmy zdają sobie sprawę, 
jak ważne jest odpowiednie spersona-

Content marketing powoduje, że odbiorca 

komunikatu zatrzymuje się, koncentruje 

myśli i zmienia swoje zachowania zgodnie 

z założonym przez nas scenariuszem.

A n n a  K i l j a n-S z y d e ł k o

Strategia content marketingowa 
dla „nieinternetowego” targetu. 
Czy jest możliwa?

Content marketing to jedno z najskuteczniejszych narzędzi stosowanych w marketingu 

internetowym. Czy jednak taka strategia skutecznie trafi do każdej grupy docelowej, 

czy tylko do tzw. internetowych heavy userów?
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Myśląc o contencie skierowanym do 
sporadycznych użytkowników, należy 
zastanowić się nie tylko nad tym, cze-
go taki target potrzebuje, ale przede 
wszystkim nad tym, czego się obawia. To, 
co dla heavy userów okazuje się atrak-
cyjne w sieci (wielość kanałów komuni-
kacji, możliwość znalezienia praktycznie 
każdej, interesującej ich informacji itp.), 
dla innej grupy jest barierą, często nie 
do przeskoczenia. Warto więc postawić 
na taką formę marketingu treści, który 
nie tylko nie przestraszy nieobytych 
w internetowym świecie odbiorców, ale 
przede wszystkim zaangażuje i zbuduje 
z nimi autentyczną relację.

TREŚĆ ODPOWIADAJĄCA 
NA REALNĄ POTRZEBĘ
W przypadku użytkowników spora-
dycznych duże znaczenie ma poznanie 
zainteresowań oraz odpowiedź na ich 
potrzeby w prostej formie. Takie oso-
by doceniają prosty przekaz unikający 
niezrozumiałej, technicznej terminolo-
gii. Należy więc wziąć pod uwagę to, iż 
random userzy nie rozumieją terminów, 
którymi na co dzień posługują się osoby 
obyte z internetem. Trzeba pamiętać, 
żeby nawet taki zwrot jak „login” został 
zastąpiony prostszym odpowiednikiem, 
np. „nazwa użytkownika”. Grupa ta cha-
rakteryzuje się również niechęcią do 
pobierania, a następnie zapisywania na 
komputerze plików. Informacje powinny 
być więc przedstawiane w formie online, 
a nie jako załączniki do pobrania.

Ukłonem w stronę klienta jest umożli-
wienie mu znalezienia informacji o firmie, 
marce lub produkcie w łatwy, nieangażu-
jący sposób. Firmy w tym zakresie mogą 
przykładowo zdecydować się na wyko-
rzystanie spersonalizowanych newslette-
rów. To prawdziwa siła komunikacji, która 
umożliwia kontaktowanie się z subskry-
bentami jako indywidualnymi odbiorca-
mi. E-mail marketing kreuje potrzeby lub 
przynajmniej zawczasu informuje o spo-
sobach i możliwościach ich zaspokojenia. 
Co istotne, jest on obecny w życiu konsu-
menta wówczas, gdy zadecyduje o tym 
firma. Nadawca jest tutaj inicjatorem bez-
pośredniej relacji, co znacząco wpływa na 
użyteczność tej formy promocji.

Nie bez znaczenia pozostaje też 
sam język, którym komunikujemy się  
z internautą. Istotną rolę odgrywają 
wartościowe teksty. Powinny one być 
wyczerpujące, omawiające problem w jak 
najszerszy, ale także prosty sposób. Warto 
także pamiętać, że sporadyczni użytkow-
nicy oczekują prostych rozwiązań poda-
nych w przystępny sposób. Chcą wiedzieć, 
które produkty są dla nich dobre, a które 
zupełnie nie spełnią ich oczekiwań. Nie 
potrzebują zestawień i porównań, tylko 
prostych komunikatów z objaśnieniem 
interesującego ich zagadnienia.

Warto też wykorzystać możliwości, 
jakie dają sekcje specjalnie wydzielone 
dla działań firmy w portalach horyzon-
talnych. Firmy coraz częściej sięgają 
także po narzędzia promowania swojej 
działalności w serwisach z contentem 

wideo. Jeśli chcemy zainteresować kon-
sumentów filmami, warto postawić na 
serwis YouTube ze względu na jego „moc 
wyszukiwarkową”. Tutaj pole do popisu 
jest bardzo duże – w zależności od pro-
wadzonej działalności możemy w tym 
serwisie publikować praktycznie każdy 
rodzaj treści wideo. Doskonale sprawdzą 
się zarówno filmy pokazujące sposób 
działania produktu, jak i materiały stricte 
poradnikowe, a także prezentacje multi-
medialne z grafiką i dźwiękiem.

Analizując dostępne kanały komunikacji 
w sieci, można stwierdzić, że jej potencjał 
marketingowy jest bardzo duży zarówno 
dla heavy userów, jak i tych mniej zaawan-
sowanych technologicznie użytkowników. 
Pytanie już nie brzmi, czy uwzględnić con-
tent marketing w swojej strategii marke-
tingowej, tylko w jaki sposób projektować 
kampanię, by trafić do odpowiedniego tar-
getu. Również tego, który z pozoru wydaje 
się trudny w komunikacji.

ANNA KILJAN-SZYDEŁKO

strategy manager w Insignia

NAPISZ DO AUTORKI

a.kiljan@insignia.pl

Reklama

http://freshmail.pl
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wydanie jest dla czytelnika męczące, 
nienaturalne, sztuczne i mało atrak-
cyjne. Trzeba mieć w sobie naprawdę 
sporo zaparcia, aby siedzieć na krześle 
i przeglądać cały, nierzadko kilkudzie-
sięciostronicowy magazyn na ekranie 
komputera. Czytelnicy mogą to zrobić 
raz lub dwa, ale na dłuższą metę nie 
zbudujemy w ten sposób popularności 
naszego magazynu.

Z tabletami sytuacja pozornie wy-
gląda bardzo dobrze. Atrakcyjna forma 
i wygoda, ale... musimy wziąć pod uwagę, 
że nasycenie rynku tabletów w Polsce 
jest wciąż niskie. Co z tego, że przygotu-
jemy magazyn w ciekawej, elektronicznej 
formie, skoro będzie on miał śladową 
liczbę pobrań. A przygotowanie wersji 
dedykowanej na tablety również kosz-
tuje... czasem całkiem sporo. Oczywiście 
oszczędzamy na druku, ale z drugiej stro-
ny musimy pamiętać o kosztach opro-
gramowania, a także o samych kosztach 
dystrybucji magazynu poprzez Google 

magazynów jest przechowywana przez 
miesiąc, a 20% czytelników sięga do nich 
w tym czasie 3-4 razy.

Magazyny drukowane są znakomi-
tym narzędziem marketingowym dla 
tych produktów czy usług, w przypadku 
których potrzebna jest edukacja klienta, 
bądź też tam, gdzie – aby zakomuniko-
wać informacje o przewagach konku-
rencyjnych – potrzeba więcej treści. 
Magazyny customowe w znakomity 
sposób sprawdzają się w komunikacji 
B2B – pozwalają dotrzeć do wyspe-
cjalizowanej i wąskiej grupy klientów 
oraz w jasny i kontrolowany sposób 
przedstawić eksperckie i najbardziej 
skomplikowane treści.

PLUSY I MINUSY
Myśląc o elektronicznych wersjach ma-
gazynów, w pierwszej kolejności przy-
chodzą na myśl aktywne PDF-y lub wer-
sje na tablety. Jednak w porównaniu do 
magazynu papierowego elektroniczne 

DLACZEGO WARTO ROBIĆ
CUSTOM PUBLISHING?
Jak wynika z badania przeprowadzone-
go przez Millward Brown na zlecenie 
brytyjskiej organizacji non-profit Ass- 
ociaton of Publishing Agencies (APA) 
custom publishing należy do najbardziej 
efektywnych narzędzi marketingowych. 
Po pierwsze, 47% czytelników magazy-
nów jest bardziej skłonnych do zakupu 
tych produktów, o których mowa jest 
w danym biuletynie, niż pod wpływem 
ich pojawienia się w innych rodzajach 
reklamy i promocji. Po drugie, wydaw-
nictwa drukowane wyróżniają się naj-
wyższym wskaźnikiem pozytywnych 
reakcji (70%), wyprzedzając w tym m.in. 
marketing bezpośredni oraz reklamy 
w mediach tradycyjnych. Duże znacze-
nie ma też fakt, że magazyny drukowane 
właściwie nie wywołują żadnych ne-
gatywnych emocji. Po trzecie, custom 
publishing ma bardzo wysoki wskaźnik 
zaangażowania. Czytelnik poświęca 
średnio 25 minut na lekturę magazynu 
i prawie 60% osób czyta co najmniej 
połowę zawartych w nim treści. Żadna 
inna forma przekazu reklamowego nie 
może pochwalić się podobnymi parame-
trami. Wreszcie prawie jedna czwarta 

K r z y s z t o f  M a ł e c k i

Content marketing online 
i tradycyjny custom publishing 
– jak zbudować efektywną synergię?
Media społecznościowe i elektroniczne zrewolucjonizowały podejście do marketingu. 

Rośnie rola content marketingu w wersji online oraz interaktywnej formy komunikacji. 

Mimo wszystko „paper is not dead” – magazyny drukowane pozostają jednym 

z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do klientów. Kluczowe jest jednak umiejętne 

wykorzystanie atutów prasy i nowych technologii.

Magazyny customowe w znakomity sposób 

sprawdzają się w komunikacji B2B.
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Play i AppStore. Każdy czytelnik table-
towych wydań doskonale wie, że jedna 
strona magazynu papierowego to często 
2-3 strony w wersji tabletowej. Musimy 
więc mieć na uwadze, że sam skład może 
okazać się droższy.

JAK SZUKAĆ SYNERGII?
W poszukiwaniach synergii pomiędzy 
custom publishingiem i content marke-
tingiem dobrym uzupełnieniem są narzę-
dzia social media. Wyobraźmy sobie taką 
sytuację: tworzymy bloga uzupełnianego 
comiesięcznym newsletterem z zajaw-
kami do zamieszczonych na nim treści. 
Klamrą spinającą całość jest kwartalny 
magazyn w formie papierowej. W ten 
sposób rozwiązujemy jedną z najwięk-
szych wad wydań customowych – sto-
sunkowo słabą aktualność periodyku. Na 
blogu można komentować codzienne wy-
darzenia newsowe i wzbogacać je mate-
riałami wideo, infografikami i zdjęciami.

Takie podejście otwiera nowe możli-
wości. Raz opracowaną treść można dys-

trybuować i repostować w wielu innych 
miejscach, w tym na Facebooku i serwisie 
LinkedIn. Papierowy kwartalnik w takiej 
sytuacji powinien być raczej podsumo-
waniem i streszczeniem najważniejszych 
tematów lub odsyłać do bardziej pogłę-
bionych treści zamieszczonych online.

JAK UCZYNIĆ PAPIER
INTERAKTYWNYM?
Synergia z online możliwa jest także 
poprzez wykorzystanie rozszerzonej 
rzeczywistości (ang. Augumented Reali-
ty). To system łączący świat rzeczywisty 
z generowanym komputerowo. Przykła-
dowo, po zeskanowaniu wydrukowany 
obraz ekranem telefonu lub tabletu 
magazyn ożywa. Na ekranie urządze-
nia wyświetla się wideo, grafika 3D lub 
słychać z głośników dźwięk. Może to być 
animacja, wywiad czy przekierowanie 
do e-sklepu. To doskonały sposób, aby 
zaangażować czytelnika i nadać maga-
zynowi nowoczesną, dynamiczną oraz 
przyjazną formę.

KRZYSZTOF MAŁECKI

partner zarządzający FFW Commu-

nication; specjalizuje się w dedyko-

wanych kampaniach 360 łączących 

w sobie projekty z zakresu  custom 

publishingu, pull marketingu, social 

mediów i wideo 

NAPISZ DO AUTORA

k.malecki@ffwcommunication.pl

Zadzwoń: +48 537 997  537 - na hasło "marketer +" dodatkowy 10% rabat!  

Więcej na: 

nr1wInternecie.pl 

Zyskaj       
redukując wydatki                      
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jednocześnie 
zwiększając 
skuteczność 
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INTERNAUCI UFAJĄ STRONOM WWW
Prawdopodobnie najbardziej oczywi-
stym wyborem pozostaje firmowa strona 
www. Dla niektórych to już przeżytek, 
ale – jak pokazują wyniki badania MEC 
Global zaprezentowane podczas Forum 
IAB – strony internetowe wciąż stanowią 
główne źródło informacji o marce. Ich 
niewątpliwym atutem jest zróżnicowa-
nie odwiedzających: są nimi zarówno 
konsumenci, jak i inni przedsiębiorcy. 
Poza tym strona www stwarza marce 
bardzo szerokie pole do popisu w za-
kresie doboru treści. Artykuły, white 
papers, wywiady, case studies, infogra-
fiki, recenzje, wideo – w zasadzie każdy 
rodzaj contentu będzie „mile widziany” 
przez odwiedzającego, umożliwiając 
marce realizację celów wizerunkowych 
na równi ze sprzedażowymi i edukacyjny-
mi. Innymi słowy, strona może pełnić rolę 
„huba” gromadzącego cały content lub 
odsyłającego do pozostałych kanałów.

Przy doborze zawartości stron www 
wyobraźnia marketerów nie zna granic. 
Niestandardowe podejście zaprezento-
wał IBM. Informatyczny gigant udostęp-
nił na swojej stronie grę „City One”. Cóż 
to takiego? Symulacja rozwoju miasta, 
przypominająca owiane kultem „Sim 

nia owned media (czyli własne media). 
Tego typu platformy to w istocie jedyne 
miejsca w sieciowym uniwersum, nad 
którymi marka ma całkowitą kontrolę. 
Umieszczanie w nich brandowych treści 
to zatem zupełnie logiczne posunięcie. 
Ale na tym kończą się oczywistości. Wy-
bór konkretnego kanału, pociągający za 
sobą wybór określonych treści, może być 
twardym orzechem do zgryzienia.

– Decyzja dotycząca tego, po jakie 
platformy sięgają marki, jeszcze za czę-
sto podyktowana jest innymi czynnika-
mi niż samym pomysłem na obecność 
marki – przekonuje Wojtek Lewicki, 
content designer w agencji faceADDIC-
TED. – Zadaniem agencji kreatywnych 
jest uświadamianie tego faktu i dobór 
odpowiedniego miejsca – dodaje.

Owned media to obecnie już nie tylko 
– tradycyjnie zaliczane do tej kategorii 
– strony internetowe czy blogi firmowe, 
ale też wortale oraz markowe profile 
w social mediach. Każda z tych platform 
ma swoją specyfikę, którą trzeba wziąć 
pod uwagę przy opracowywaniu strate-
gii content marketingowej. Konieczne 
jest zatem dokładne określenie celów, 
jakie chcemy osiągnąć, a także grupy 
docelowej naszej komunikacji.

Powoli do lamusa odchodzi nachalna pro-
mocja markowych produktów i usług. 
Coraz częściej priorytetem dla marek 
jest tworzenie interesujących i angażu-
jących treści. Potwierdzają to twarde 
dane. Z badań przeprowadzonych przez 
Content Marketing Institute na rynku 
północnoamerykańskim wynika, że aż 
93% specjalistów od marketingu B2B 
wprowadza w życie marketing treści.

– Myślę, że coraz więcej firm do-
strzega przewagę kanałów cyfrowych 
nad tradycyjnymi w komunikacji – mówi  
Radosław Kropielnicki, marketing new 
media coordinator w firmie farmaceu-
tycznej USP Zdrowie. – Dostrzegają też, 
że trudno już mówić o internecie jako 
takim: mamy media społecznościowe, 
mobile, portale zasięgowe. Każde z nich 
wymaga inaczej przygotowanej treści. To, 
co dominuje na razie wśród firm farma-
ceutycznych, to próby tworzenia contentu 
na potrzeby SEO, często nieudane. Myślę, 
że będzie się to powoli zmieniać, aż całko-
wicie upadnie mit o tym, że „internet nie 
sprzedaje” – dodaje Kropielnicki.

OWNED MEDIA SKARBNICĄ TREŚCI
Punktem wyjścia dla każdej strategii 
content marketingowej są bez wątpie-

A r t u r  K a w i k

Sformułowanie „content is king” to 

kolejny dowód wizjonerstwa Billa 

Gatesa. Mimo że użyte zostało po raz 

pierwszy blisko 18 lat temu, to obecnie 

jest najpewniej bardziej aktualne niż 

kiedykolwiek wcześniej. Content 

marketing zdobywa rynek, rozpycha 

się na nim łokciami i definiuje na nowo 

zadania i cele każdego marketera.

Gdzie są
Twoje media?
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IBM aktywnie tworzy i dostarcza swoim klientom opracowania oparte na wiedzy branżowej naszych 

konsultantów.  

Od dziesięciu lat w IBM funkcjonuje dział badawczy IBM Institute for Business Value (IBV). Bada 

on krytyczne trendy biznesowe, aby zapewnić strategiczną wiedzę dla naszych klientów i rynku. 

IBV jest jednym z największych biznesowych centrów badawczych na świecie – nie licząc tych 

działających na uczelniach wyższych.

W ciągu dziesięciu lat działalności instytutu przedstawiciele IBV przeprowadzili bezpośrednie 

rozmowy z ponad 18 tys. przedstawicieli kadry kierowniczej w 60 krajach i na bazie tych rozmów 

przygotowali i opublikowali serię raportów, m.in. kilka edycji „CEO Study”, „CFO Study”, „CIO Study”, 

które trafiły bezpłatnie do naszych klientów.

W 2013 roku zrealizowaliśmy po raz pierwszy kompleksowe globalne badanie C-suite, prezentujące 

jak przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej pracują razem dla rozwoju swoich organizacji. 

Uwzględniliśmy w nim głosy m.in. dyrektorów generalnych, finansowych, personalnych, IT oraz mar-

ketingu. Pełne wyniki badania oraz lokalny raport na temat opinii polskich menedżerów ogłoszony 

będzie pod koniec listopada br., ale już dziś możemy powiedzieć, że aż 78% menedżerów na świecie 

chce do 2017 roku posiąść głęboką wiedzę o swoich klientach. Obecnie deklaruje ją zaledwie 34% 

badanych. Dlatego też IBM zamierza dalej dzielić się swoją wiedzą i opracowaniami rynkowymi – aby 

pomagać swoim klientom, a przez to budować z nimi mocniejsze relacje.

Katarzyna Okularczyk
d y r e k t o r  m a r k e t i n g u  i  k o m u n i k a c j i 

I B M  P o l s k a  i  K r a j e  B a ł t y c k i e

Content marketing to modne pojęcie zawierające w sobie to, co wiele firm od dawna robi, nieko-

niecznie tak to nazywając. W tym kontekście trudno mówić o trendach w content marketingu, ale 

raczej o pewnym trendzie, jakim jest content marketing sam w sobie. To pojęcie wiąże się obecnie 

głównie z digitalem i jest to zjawisko bardzo wyraźnie dostrzegalne.

Jeśli chodzi o branżę farmaceutyczną, najbliższy jest mi sektor OTC (leki bez recepty), a w tym 

obszarze działania content marketingowe nie mają innych celów niż w pozostałych branżach. 

Podobnie jak w przypadku branży np. FMCG chcemy dostarczyć naszym konsumentom świat 

marki, który jest pogłębiony. Za tym, co robimy, stoi długa historia, autentyczna troska o zdrowie 

ludzi i ciężka praca. Chcemy o tym opowiedzieć. Z drugiej strony mamy obecnie na świecie trend 

„wellbeing”, który wypiera dotychczasowy „healthcare”. Konsument staje się coraz bardziej świa-

domy swojego zdrowia i przez jego pryzmat postrzega swój dobrostan.

W tym przypadku wszystko idzie zgodnie z założeniami Ronalda Ingleharta – postmaterializm 

dotarł do Polski. Chcemy wyjść temu naprzeciw i dostarczyć takich treści, które dadzą możliwie 

pełną wiedzę naszym konsumentom o ich zdrowiu. Jakie kanały się najlepiej w tym sprawdzają? 

W mojej ocenie dopóki Google będzie monopolistą w internecie, jedynym pragmatycznym roz-

wiązaniem jest korzystanie z kanałów, które są przyjazne tej wyszukiwarce. Na pewno skuteczny 

jest YouTube, chociaż produkowanie contentu wideo wymaga dużych nakładów finansowych. Poza 

tym uważam, że trend specjalizacji kanałów społecznościowych ma duży potencjał dla content 

marketingu, a nie jest obecnie wykorzystany. Slideshare czy Quora to bardzo dobre miejsca na 

prezentację swoich treści.

W tym miejscu muszę, zupełnie obiektywnie, wyróżnić swoją firmę. Rozwijający się portal 

Hellozdrowie.pl oraz szereg inicjatyw na platformie „Stworzone dla Zdrowia”, w tym raport „Style 

zdrowia Polaków” (stylezdrowia.pl) to w mojej ocenie najciekawsze i najbardziej wartościowe 

przykłady marketingu treści w branży.

Radosław Kropielnicki
m a r k e t i n g  n e w  m e d i a  c o o r d i n a t o r 

w  U S P  Z d r o w i e
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skupione wokół konkretnej dziedziny 
życia czy biznesu. Naturalnie najczęściej 
(acz nie zawsze) będą związane z obsza-
rem działalności samego brandu. Nie 
można wszak zapominać, że w dalszym 
ciągu chodzi o treści sponsorowane. 
Główną motywacją dla twórców wortali 
jest chęć trafienia do tych internautów, 
którzy wykazują szczególne zaintereso-
wanie daną tematyką. Na równi z jakością 
liczy się różnorodność publikowanych 
treści, takich jak profesjonalne artykuły, 
raporty, wywiady, e-booki czy infografi-
ki. Dzięki temu marka może zbudować 
wokół siebie lojalną, mocno zaangażo-
waną społeczność. Przykładów cieka-
wie prowadzonych wortali jest coraz 
więcej. Dość wymienić General Electric 
z Ecoimagination (ochrona środowiska), 
serwis muzyczny T-Mobile Music czy też 
Unilever z The Adrenalist – wortal o spor-
tach ekstremalnych. Niektóre wortale 
przybierają nawet kształt bliski portalom 
społecznościowym. Za przykład mogą 
posłużyć Ford Social czy Omnivoracious 
od Amazona, gdzie sporo contentu po-
chodzi od samych użytkowników.

W dyskusji o content marketingu nie 
może zabraknąć wątku o klasycznych 
portalach społecznościowych. Obojętne, 
czy mówimy o rozrywkowym Facebooku, 
opiniotwórczym Twitterze, czy profesjo-
nalnym LinkedIn – social media to kanały, 
które warto brać pod uwagę przy two-
rzeniu strategii content marketingowej. 
Decyzja o ich wykorzystaniu musi być 
jednak dobrze przemyślana, a jej pod-
łoże powinna stanowić jasna wizja tego, 
w jaki sposób marka chce komunikować 
się z odbiorcami treści.

– Na szczęście coraz częściej zauwa-
żana jest potrzeba prowadzenia story-
tellingu – stwierdza Wojciech Lewicki 
z faceADDICTED. – Pracę kreatywną 
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City”. Gracze mierzą się z wyzwaniami 
biznesowymi w takich dziedzinach jak 
bankowość, handel, energetyka czy 
gospodarka wodna. Pomysł „chwycił”, 
a jego wartość dodaną stanowił fakt, 
że czystą rozrywkę połączył z edukacją, 
wymagając jednocześnie od użytkowni-
ków sporej dozy kreatywności.

CIEKAWY BLOG NAJLEPSZĄ 
WIZYTÓWKĄ
Gdy mowa o działaniach wizerunkowych, 
niebagatelną rolę odgrywa blog firmowy. 
Taki, na którym publikowane są ciekawe 
i jednocześnie zróżnicowane treści, nie-
wątpliwie pozytywnie wpływa na odbiór 
marki. To również dowód na to, że ma ona 
coś do przekazania i chce, by jej głos był 
słyszalny – tak wśród konsumentów, jak 
i w świecie biznesu, nie wyłączając kon-
kurencji. Korzyści z prowadzenia bloga 
dostrzegają najwięksi rynkowi gracze: 
co trzecia spółka z listy „Fortune 500” 
(największe korporacje w USA) dzia-
ła już w tego typu kanale komunikacji. 
Niektóre prowadzą nawet kilkanaście 
blogów (vide Cisco), każdy poświęcony 
innemu obszarowi działalności firmy. Pro-
wadząc bloga, marka może jednocześnie 
łączyć przyjemne z pożytecznym, czego 
dobrym przykładem jest Disney, który 
na blogu „Disney Parks” dostarcza infor-
macji o należących do koncernu parkach 
rozrywki. Na polskim rynku blogów fir-
mowych mocną pozycję zbudował sobie 
Play, zdobywając m.in. tytuł „Najlepszego 
bloga firmowego 2012 roku”.

Czym kierować się przy podejmowa-
niu decyzji o założeniu bloga firmowe-
go? – Przede wszystkim musimy sobie 
odpowiedzieć na pytanie, jaki ma być cel 
prowadzenia takiego bloga – podkreśla 
Paweł Nowak, prowadzący bloga agencji 
marketingowej Social Life. – Jeśli jesteśmy 

małą firmą prowadzącą wyspecjalizowaną 
działalność, to warto pomyśleć o blogu, 
który będzie z jednej strony w przystępny 
sposób informował o sukcesach i nowych 
produktach, a z drugiej prezentował na 
przykład interesujące sposoby korzysta-
nia z usług czy produktów oferowanych 
przez naszą firmę. Na pewno nie należy 
zapominać o szerokim wykorzystaniu 
różnych opcji, jakie daje nam publikowa-
nie treści w internecie. Powinniśmy więc 
wszelkie wpisy w miarę możliwości wzbo-
gacać o zdjęcia bądź krótkie sekwencje wi-
deo. Czytelnicy chętniej przeglądają blogi, 
które są atrakcyjne graficznie – dodaje.

Klasyczny blog firmowy, często o cha-
rakterze eksperckim, to wszakże tylko 
jedna z opcji, szczególnie interesująca dla 
marketerów działających w obszarze B2B. 
Coraz częściej marki decydują się bowiem 
na prowadzenie blogów bliższych klien-
tom, skupiając się na komunikacji B2C.

– W przypadku gdy mamy dużą firmę 
i posiadamy rozpoznawalną markę bądź 
marki, moim zdaniem warto pomyśleć 
o prowadzeniu bloga traktującego o sty-
lu życia – przekonuje Nowak. – Oczy-
wiście, jeśli pozwala na to charakter 
naszych produktów. Taki blog umożli-
wia łatwe dotarcie do potencjalnych 
klientów, ponieważ możemy oferować 
bardzo atrakcyjne treści. W takim przy-
padku informacje typowo korporacyjne 
i biznesowe znajdą swoje miejsce wśród 
komunikatów prasowych i nie będą nam 
odstraszać czytelników. Ponadto blog li-
festyle’owy daje nam możliwość w miarę 
nienachalnego i nieinwazyjnego promo-
wania marki, która może być przemycana 
w treści artykułów – mówi.

BUDUJ SPOŁECZNOŚĆ WOKÓŁ MARKI
Coraz większą popularnością wśród ma-
rek cieszą się wortale czy tzw. microsite’y 

W przypadku firm z branży internetowej czy marketingowej warto znaleźć złoty środek pomiędzy 

blogiem typowo firmowym i eksperckim. Właśnie w ten sposób staramy się prowadzić bloga So-

cial Life. Stawiamy na treści ważne dla użytkowników portali społecznościowych, ale zazwyczaj 

unikamy nowomowy czy nie do końca ładnie brzmiących określeń technicznych, które zwykle 

są na tyle nowe, że nie mają jeszcze zgrabnych polskich odpowiedników.

Nie wolno zapomnieć o zastosowaniu łatwego w użyciu systemu komentarzy. Z pomocą przy-

chodzi tutaj na przykład Disqus, który również sam promuje atrakcyjne treści wewnątrz danej 

witryny czy pomiędzy różnymi stronami.

Paweł Nowak
S o c i a l  L i f e ,  b l o g e r
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D O D A T E K Gdzie są Twoje media?

rozpoczyna się od udzielenia odpowie-
dzi na pytanie „z czym/dlaczego”, a do-
piero później „gdzie”. Mniej jest zleceń 
w rodzaju: „Chcemy być na Instagramie, 
bo słyszeliśmy...”. Według mnie drugo-
rzędny jest fakt, czy dana marka jest na 
Facebooku, czy na Google Plus – ważne, 
aby miała pomysł na siebie i dostarczała 
dobre jakościowo treści. Czekam na chwi-
lę, gdy wszyscy dojdziemy do wniosku, że 
pojedyncze zdanie i zdjęcie ze stocka nie 
wystarczą – dodaje Lewicki.

Czy media społecznościowe sprze-
dają? Z pewnością mają ku temu poten-
cjał, jeśli wziąć pod uwagę, że gros ich 
użytkowników stanowią konsumenci 
(Facebook!). Z kolei LinkedIn powinien 
być przydatny przy działaniach wize-
runkowych ukierunkowanych na świat 
biznesu i profesjonalistów. Warto dodać, 
że social media to naturalne środowisko 
dla „drobnego” contentu, przejawiającego 
się chociażby w krótkich wpisach. To jed-
nocześnie platformy doskonale skrojone 
na potrzeby komunikacji obrazkowej pro-
wadzonej za pomocą zdjęć czy infografik. 
Poza tym nie do przecenienia jest rola, 
jaką media społecznościowe odgrywają 
przy rozpowszechnianiu treści pocho-
dzących z innych kanałów.

OBRAZ PRZYCIĄGA
Przez ostatnie lata marketerzy zaczęli 
dostrzegać ogromny, dotychczas nie do 
końca wykorzystany potencjał drzemiący 
w formacie wideo. W przypadku content 
marketingu na drugi plan schodzą trady-
cyjne spoty reklamowe – tutaj liczą się 
głównie znacznie ambitniejsze i ciekawsze 

treści, umieszczone najpewniej na mar-
kowym profilu na YouTube’ie i wsparte 
dodatkowo odpowiednią sekcją na stronie 
www. Tym tropem poszła marka BMW, 
tworząc czteroodcinkową serię filmów na 
temat przyszłości motoryzacji. Wykorzy-
stanie w materiałach wypowiedzi eksper-
tów bez wątpienia wpłynęło pozytywnie 
na wiarygodność prezentowanych treści 
i samej marki. Format wideo może posłużyć 
nie tylko do edukowania konsumentów. 
Nagrania z organizowanych przez markę 
eventów to istotny element w budowaniu 
wizerunku marki. Volvo upiekło z kolei 
dwie pieczenie na jednym ogniu: w mate-
riale pokazującym przejście Van Damme’a 
po linie z jednej jadącej ciężarówki na drugą 
wyeksponowało jakość swoich pojazdów, 
zapewniając jednocześnie kilkuminutową 
dawkę angażującej rozrywki. Inne godne 
rozważenia możliwości to tworzenie we-
bcastów czy podcastów.

OKREŚL CELE I... DO DZIEŁA!
Czy warto budować kanały na wszystkich 
platformach? I tak, i nie. Ograniczenia 
budżetowe mogą sprawić, że z niektórych 
będzie trzeba zrezygnować. Poza tym pa-
miętajmy, że strategia content marketin-
gowa służy realizacji określonych celów. 
Jeśli chcemy edukować konsumentów, 
warto pomyśleć o blogu eksperckim, ka-
nale wideo lub profilu z prezentacjami na 
SlideShare. Serwisy społecznościowe, 
a zwłaszcza Facebook, mogą być z ko-
lei doskonałymi platformami do anga-
żowania internautów, dostarczania im 
rozrywki i generowania leadów. Marki 
z dużą ilością treści graficznych chęt-

Widoczny jest wzrost znaczenia formatów wykorzystujących obraz i wideo. Vine jest dobrym 

przykładem hybrydy – formą pomiędzy filmem a zdjęciem. Intuicyjnie czuję, że Pinterest stanie się 

popularny, obecnie tłumaczony jest na język polski. Cieszy mnie popularność, a w zasadzie rene-

sans formatów gif. Pewnie gdyby Facebook obsługiwał ten format, to Metafen zamiast na Tumblr 

znalazłby się na Facebooku.

Na wyróżnienie wśród działań content marketingowych zasługuje kampania marki Intel „The 

Beauty Inside”. Określana jako „the first social movie” stanowi idealny przykład współczesnego 

storytellingu, gdzie fani są współtwórcami i aktorami kampanii laptopów. Podziwiam także obecność 

w social mediach branży rozrywkowej. Dane seriale mają swoje kontynuacje w internecie. Scenarzyści 

„American Horror Story” (ponad 5 mln fanów) kontynuują opowieści w postach, grafikach, filmach. 

Równoległe z produkcją samego serialu rozpoczęła się produkcja contentu do social mediów.

Wojciech Lewicki
c o n t e n t  d e s i g n e r 

w  f a c e A D D I C T E D

nie skorzystają natomiast z Pinteresta,  
Instagramu czy Flickra.

A jakie jest zdanie ekspertów w tej 
sprawie? – Myślę, że blogi firmowe, po-
dobnie jak klasyczne strony firmowe w so-
cial mediach, to już melodia przeszłości 
– podkreśla Radosław Kropielnicki z USP 
Zdrowie. – Treść przekazywana w szero-
ko rozumianych mediach społecznościo-
wych jest obecnie bardzo poszatkowana 
i oderwana od źródła. Blogi firmowe to 
ślepa uliczka, a na profile w social mediach 
fan w zasadzie nie trafia – ma kontakt 
jedynie z postami/memami. Trzeba mocno 
pracować nad odpowiednią proporcją 
w ekspozycji brandu oraz nieustannie 
poprawiać jakość – ocenia Kropielnicki.

Niezależnie jednak od tego, na jakie 
platformy się zdecydujemy, kluczem 
będzie utrzymywanie spójnej komuni-
kacji, eksponowanie przyjętego „tone 
of voice” i synergia między wykorzy-
stywanymi kanałami.
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FACEBOOK: PAID, OWNED 
OR EARNED? 
Pierwsze pytanie, które należy sobie 
zadać, brzmi: na ile możemy postrzegać 
Facebooka jako kanał własny? O ile stro-
nę www możemy umieścić na własnych 
serwerach i zbudować wokół niej zespół 
administratorów i twórców, to strona na 
Facebooku zawsze będzie zależna od 

konsumenta. Zależność tę widać w osią-
ganych przez marki wynikach („Social 
media is so trendy”, Sotrender: www.
sotrender.pl/SocialMedia2014). Okazuje 
się, że profile markowe angażują średnio 
o połowę mniej użytkowników niż profile 
niekomercyjne. Pozostaje więc pytanie, 
gdzie w omawianym schemacie umiej-
scowić samego Facebooka?

TYPY IDEALNE: PAID, OWNED 
& EARNED MEDIA
Max Weber, jeden z twórców podwalin 
socjologii jako nauki, stworzył koncepcję 
typów idealnych. Każdy typ prezento-
wał abstrakcyjny model składający się 
z cech istotnych dla danego zjawiska czy 
sytuacji, jednak w czystej postaci niewy-
stępujący w rzeczywistości. Podobnie na-
leży odczytywać koncepcję „paid, owned  
& earned media” (w wolnym tłumaczeniu 
– media płatne, własne i wypracowane). 
Należy je postrzegać jako pewne typy 
idealne, których nie spotkamy w rzeczy-
wistości w czystej postaci.

W opracowaniach Webera istotnym 
elementem była „kontrola”, która w oma-
wianej koncepcji staje się najważniejszym 
czynnikiem. Odróżnienie kanałów wła-
snych od płatnych nie jest czymś nowym, 
ale dopiero opisanie kanałów wypraco-
wanych dało podstawy do w miarę spój-
nego omawiania rewolucji social mediów, 
którą obserwujemy od około czterech lat, 
kiedy to miał miejsce znaczący wzrost 
popularności Facebooka.

To właśnie portal Marka Zuckerberga 
umożliwił masowe przenoszenie spo-
łeczności z rzeczywistości offline do tej 
online. Fakt ten zasługuje na szczególne 
podkreślenie, ponieważ nadal wielu mar-
keterów zapomina, że społeczność to 
głównie ludzie, a nie bezosobowe firmy 
czy marki. Warto o tym pamiętać, po-
nieważ firmy w social mediach zawsze 
będą znajdować się na gorszej pozycji. 
To one wkroczyły nieproszone na teren 

A l e k s a n d e r  S z u l c

Czy Facebooka ciągle można 
zaliczyć do owned mediów?

Facebook coraz częściej jest zaliczany do paid mediów. Czy słusznie? Odpowiadam na to 

pytanie, odnosząc się do różnych interpretacji koncepcji „paid, owned & earned media” 

oraz wspierając się opracowaniami na temat aktywności na Facebooku przygotowanymi 

przez Sotrendera.

Treści
organiczne

R. Lieb, J. Owyang: „The Converged Media Imperative: How Brands Must Combine Paid”, Owned 

& Earned Media, 2012  (www.slideshare.net/Altimeter/the-converged-media-imperative).

I L U S T R A C J A  1 . 
Integracja mediów
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kaprysów niezależnego serwisu, w przy-
padku którego marketer jest zdany wy-
łącznie na obsługę klienta. Oczywiście 
udostępnienie części funkcjonalności 
takich jak dodawanie grafik czy aplika-
cji lub wybieranie krótkich adresów url 
może stwarzać wrażenie kontroli, jednak 
kanał ten nigdy nie może być postrzegany 
jako całkowicie „owned”. Należy jednak 
pamiętać, że nawet jeśli kanał nie jest 
nasz, treści, które przez niego dystry-
buujemy, powinny być nasze.

W takim razie jest to medium płatne? 
Czy płacąc za pozycjonowanie strony 
w Google, postrzegamy ją jako paid media? 
Kanały płatne w tradycyjnym rozumieniu 
to nadal reklama telewizyjna i prasowa, 
a jej najbliższym odpowiednikiem w in-
ternecie są bannery oraz reklama wideo. 
Ich elementów trudno nie zauważyć na 
Facebooku, ale to nie one czynią go tak 
interesującym dla marketerów. To naj-
prostsza, ale niekoniecznie najtańsza 
możliwość zaistnienia na tej platformie. 
Traktując Facebooka jako kanał płatny, 
tracimy z oczu jego największą siłę, która 
jest związana z miliardem ludzi wymienia-
jących się na nim informacjami.

Facebook pozostaje więc kanałem wy-
pracowywanym – tzw. earned. Czyli jakim 
dokładnie? Takim, w którym zawsze się coś 
dzieje; przestrzenią, w której trzeba zrobić 
coś niesamowitego, aby ludzie zechcieli 
o tym mówić i się tym dzielić. Obecne na-
rzekania marketerów pokazują, że ich my-
ślenie o social mediach jest podyktowane 
chęcią otrzymania darmowej przestrzeni 
dystrybucji przy wykorzystaniu małego bu-
dżetu. Doświadczenie pokazuje, że earned 
media to niekoniecznie tani kanał, a już na 

pewno wymagający poświęcenia mu wię-
cej czasu niż wykupowi mediów w domu 
mediowym. Cztery lata temu Daniel Goo- 
dall, ówczesny pracownik Nokii, napisał, 
że media wypracowane dotyczą zaanga-
żowania konsumenta na jego warunkach, 
w tym zdobycia zaufania bazującego na 
wzajemnym zrozumieniu. Konsumenci nie 
ufają reklamom, ufają rekomendacji. Do-
póki marketerzy nie zrozumieją tej zmiany 
w paradygmacie marketingowym, który 
w raporcie „Kryzys w czasach Facebooka” 
opisał Sotrender (www.blog.sotrender.
com/pl/kryzys/), trudno będzie im efek-
tywnie działać w nowych mediach.

FACEBOOK: CONVERGED MEDIA
Po pierwszym mimetycznym boomie na 
Facebooka, mogliśmy obserwować nie-
koniecznie przemyślane taktyki działań 
marketetów. Obecnie coraz więcej firm 
potrafi myśleć o Facebooku (i całe szczę-
ście nie tylko o nim) jak o części większej 
układanki, a co najważniejsze – potrafi 
również w ten sposób działać. Koncepcja 
integracji mediów, converged media za-
proponowana przez Altimeter, najlepiej 
opisuje to działanie (ilustracja 1.).

W takim kontekście warto zastano-
wić się, dlaczego Facebook wzbudza 
tyle kontrowersji. Jako jedna z niewie-
lu platform społecznościowych portal 
z Palo Alto umożliwia nam działanie 
zintegrowane, dlatego jego koszty zna-
cząco wyróżniają się w budżecie. W tym 
przypadku działanie na zasadach kon-
sumenta, który wymaga stałego pod-
trzymywania relacji, a nie marketera  
działającego od akcji do akcji, w prze-
strzeni rządzącej algorytmem stworzo-

nym pod człowieka, Edge Rank pokazuje 
słabość marki w kontaktach z użytkow-
nikami. Dlatego firmy, które tego nie po-
trafią, będą musiały płacić albo już płacą 
coraz więcej. Wynika to z faktu, że marki 
nie potrafią zaangażować konsumenta 
na jego warunkach w stałą komunika-
cję ani zdobyć zaufania bazującego na 
wzajemnym zrozumieniu.

Rozpatrywanie rzeczywistości 
w oparciu o koncepcję typów idealnych 
niesie ze sobą pułapki skrajnych ocen. 
A przecież zawsze najważniejsze są wy-
niki, a te są jednoznaczne. Coraz więk-
sze budżety reklamowe przeznaczane 
na media społecznościowe, a w tym 
wypadku na Facebooka, idą w parze 
z wynikami badań pokazującymi, że 
reklama w nich jest efektywniejsza 
i tańsza niż w mediach tradycyjnych 
(źródło: GFK SE, www.slideshare.net/
fbmarket/es-facebook-sells-the-impact-
of-facebook-paid-media-on-reach-and-
roi-allfacebook-marketing-conference). 
A to wskazuje, że będziemy płacić jesz-
cze więcej za rozbudowywanie naszych 
kanałów w przestrzeni konsumenta.

ALEKSANDER SZULC

head of marketing & PR w Sotrende-
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4  r z e c z y ,  o  k t ó r y c h  m u s i s z  p a m i ę t a ć

Nie popadaj w pułapkę typów idealnych – w rzeczywistości żadne medium 
typu „owned” nie jest bezpłatne.
 
Media społecznościowe, jak nazwa wskazuje, są związane ze społecznością, 
czyli ludźmi, a nie bezosobowymi markami. Dlatego marki zawsze będą 
stały na straconej pozycji w stosunku do ludzi.

Tylko dzięki stałej i angażującej, dwustronnej komunikacji możesz zdobyć 
zaufanie bazujące na wzajemnym zrozumieniu.

Integracja mediów, czyli kanałów dotarcia, jest istotną umiejętnością współ-
czesnego marketera i to z nią jest związany sukces tzw. marketingu treści.

1

2

3

4
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zapoznać się z praktycznymi poradami, 
korzystają z treści w wersji PC.

MOBILE WWW
Dysponujemy trzema środowiskami 
do publikowania treści: stronami www, 
aplikacjami, platformami społecznościo-
wymi (i nie chodzi tylko o Facebooka 
czy Google+, ale także o fora i blogi). 
Każde z tych środowisk jest dostępne 
na większości współczesnych urządzeń 
mających dostęp do internetu.

W przypadku kanału mobile użyt-
kownicy najwięcej czasu spędzają, ko-
rzystając z aplikacji takich jak social 
media, gry i dedykowane aplikacje do 
konsumpcji treści. Przeglądarka www 
najczęściej służy do okazjonalnego szu-
kania informacji w internecie. Oczywi-
ście część użytkowników, która będzie 
korzystać z danego medium okazjo-
nalnie, nie zdecyduje się na instalację 
dedykowanej aplikacji i będzie używać 
jedynie strony w wersji mobilnej.

Wybór pomiędzy stroną www prze-
znaczoną na każdy rodzaj urządzeń a uni-
wersalnym rozwiązaniem responsywnym 
jest podejmowany na podstawie szcze-
gólnych cech projektowanego medium, 
takich jak ilość treści, jaka ma się znaleźć 
na stronie, oraz ilość i zaawansowanie 
funkcjonalności, jakie zostaną użyte.

naprawdę chcemy zrobić. Dzięki temu 
każdy pomysł z serii „a na mobile’u to 
zróbmy to i tamto” można zestawić ze 
ścieżką i zobaczyć, czy zawiera się w jej 
ramach. Jeśli nie, to należy zastanowić 
się, czy ścieżka użytkownika jest wy-
starczająco pojemna. Najczęściej jednak 
oznacza to, że pomysł jest „z kosmosu”, 
oderwany od realiów i zachowań kon-
sumentów i należy o nim zapomnieć.

Przy rozpisywaniu ścieżki użytkowni-
ka na poszczególne kanały potrzebujemy:

przeprowadzenia badań, które wskażą, 
kiedy, gdzie i z jakich kanałów korzystają 
nasi konsumenci. Może się okazać, że grupa 
docelowa nie korzysta ze smartfonów i za-
stanawianie się nad jakimkolwiek kanałem 
mobilnym dotarcia do niej nie ma sensu;

wiedzy o tym, jakie wady i zalety mają 
poszczególne kanały.

Różne kanały mogą mieć różne zna-
czenie na poszczególnych etapach ścieżki 
użytkownika. Może się okazać, że mobile 
jest najlepszym kanałem do zdobywania 
nowych konsumentów, bo np. treści w nim 
zawarte są przydatne, gdy ten znajdzie się 
poza domem w zaskakującej sytuacji (np. 
awaria samochodu). Wówczas wystarczy 
prosta strona mobilna i odpowiedni pakiet 
działań mobile SEM. Natomiast nasi stali 
użytkownicy wiedząc, że mogą zawczasu 

STRATEGIA CONTENT MARKETINGOWA
W takim razie od czego zacząć? Oczy-
wiście od opracowania strategii content 
marketingowej, ale zakładam, że tę już 
mamy. Na jej podstawie możemy zejść 
na poziom planowania ścieżki użytkow-
nika. Składa się ona z czterech etapów, 
a w każdym z nich musimy znaleźć odpo-
wiedź na pytania o to, jakie aspekty na-
szego medium sprawią, że użytkownik:
1. zwróci na nie uwagę (znajdzie się w sy-
tuacji, gdy nasze treści będą mu pomocne);
2. postanowi się z nimi zapoznać (po 
czym będzie mógł wywnioskować, że 
nasze medium jest warte uwagi?);
3. skorzysta z nich pierwszy raz (co skło-
ni go do zapoznania się z treściami?);
4. będzie chciał z nich korzystać wielo-
krotnie (co sprawi, że będzie sam z siebie 
sięgał po nasze medium? Bo przecież 
budżet na promocję kiedyś się skończy).

Na tym etapie nadal nie myślimy 
o konkretnych kanałach. Skupiamy się 
tylko na potrzebach konsumenta, inte-
resujących go treściach lub funkcjach, 
których będzie potrzebował. Te trzy 
aspekty muszą być rozpisane na poziomie 
każdego z czterech powyższych etapów, 
oczywiście w kontekście naszej marki.

Ścieżkę użytkownika przygotowuje 
się po to, aby była mapą tego, co tak 

J a r o s ł a w  R z e p e c k i

Technologie mobilne: 
adaptacja contentu 
czy dedykowane rozwiązania?
Przystępując do prac nad jakimkolwiek projektem, który chcemy publikować w szeroko 

pojętym kanale online, niezależnie od tego, czy jest to zwykły serwis, gra, czy aplikacja 

mobilna, należy zacząć od zrobienia dużego kroku wstecz. Zapomnieć o tym, że istnieją 

komputery, tablety, telefony, strony www i aplikacje. Na początku prac nie ma to żadnego 

znaczenia. Proces tworzenia zaczyna się od marki i konsumenta. To ten duet jest 

najważniejszy, a nie kanały komunikacji.

luty–kwiecień 2014
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3  r z e c z y ,  o  k t ó r y c h  m u s i s z  p a m i ę t a ć

Paradoksalnie wybór pomiędzy stroną mobilną, responsywną i aplikacjami nie jest decyzją techniczną. 
Wynika on głównie z potrzeb użytkowników i tego, w jaki sposób strategia content marketingowa ma 
realizować cele biznesowe. Dlatego...

...poznaj swoich użytkowników. Korzystają w ogóle ze smartfonów? Które systemy operacyjne są wśród nich 
najpopularniejsze? Dominują wśród nich ekonomiczne telefony z Androidem czy może high-endowe cudeńka 
z 4-calowymi ekranami? Gdy już to będziesz wiedzieć, to...

...skup się na strategii oraz ścieżce użytkownika. To najtrudniejsza część projektu. Najlepszymi partnerami 
do współpracy na tym etapie są specjaliści od projektowania user experience. Po „zamknięciu” tej części 
projektu kwestia ustalenia odpowiedniego kanału i formy jest już stosunkowo prostym wyborem do 
omówienia z wykonawcą technicznym, który będzie dobrze rozumiał kontekst i na tej podstawie będzie mógł 
doradzić najlepsze rozwiązanie techniczne.

1

2

3

Reklama

Dowiedz się, jak wykorzystywać technologie mobilne by 
ułatwiały życie – prywatne i zawodowe. 

MobileClick to: 

               użyteczne aplikacje, 
               trendy na rynku mobilnym, 
               bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, 
               skutecz               skuteczny biznes dzięki nowym technologiom. 

Dołącz do naszych Czytelników! 

www.mobileclick.pl

mobile|click
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PRAKTYCZNY PORTAL O TECHNOLOGIACH MOBILNYCH

Generalnie im bardziej projekt jest 
zaawansowany, tym częściej projektanci 
decydują się na wersje dedykowane. Roz-
wiązania responsywne stosowane są dla 
prostszych projektów, ale i od tej zasady 
są wyjątki. Czasami, jeśli istnieje już stro-
na w wersji PC-owej, łatwiej jest dorobić 
dedykowaną wersję mobilną niż całość 
projektować od początku jako responsive 
web design – to rozwiązanie jest optymalne 
przy tworzeniu projektu od zera.

APLIKACJE
Aplikacje mają ogromne możliwości, ale 
sięgnięcie po nie okupione jest wieloma 
wymaganiami. Przede wszystkim konieczne 
jest tworzenie osobnych wersji na każdy 
z systemów operacyjnych (najpopularniej-

JAROSŁAW RZEPECKI

head of Architecture Information 

Department, HYPERmedia Isobar

NAPISZ DO AUTORA

j.rzepecki@hypermediaisobar.pl

sze to iOS, Android i Windows Phone). To nie 
koniec – po stworzeniu każdą z tych aplikacji 
należy rozwijać, udoskonalać i dostosowy-
wać do zmieniającej się sytuacji na rynku 
(aktualizacje systemów, zmiany w designie 
itd.). To oczywiście wiąże się z kosztami, ale 
także organizacją odpowiednio dużych za-
sobów do utrzymania wielu wersji aplikacji.

Warto pamiętać, że aplikacje najwięk-
szych serwisów społecznościowych są 
dostępne na wszystkie urządzenia – mar-
ka nie musi się martwić, w jaki sposób jej 
treści się na nich wyświetlą. Niektóre 
brandy, nie mając strony mobilnej, prze-
kierowują, swoich użytkowników z QR 
kodów właśnie na swoje markowe profile 
w social mediach, bo te wszędzie popraw-
nie się wyświetlają.

Technologie mobilne: adaptacja contentu czy dedykowane rozwiązania?D O D A T E KD O D A T E K

http://www.mobileclick.pl
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ce gospodarczej czy prawnej. Również 
marki prowadzące własnego bloga czy 
wortal z powodzeniem mogą zaadap-
tować tę formę dystrybucji treści na 
własne potrzeby.

Wyzwań w tym przypadku jest kilka. 
Jednym z nich jest zadbanie o to, by nasz 
newsletter nie był traktowany jako spam. 
Konieczne będzie uzyskanie od adresata 
zgody na wysyłkę, zwłaszcza w przypadku 
osób fizycznych (wymóg prawny). Naj-
lepiej zrobić to, zachęcając internautów 
do subskrypcji treści poprzez formularz 
zapisu. Taką strategię, według badań 
GetResponse, stosuje obecnie 84% marek 
na polskim rynku. Jednak nawet zbudo-
wanie pokaźnej bazy subskrybentów nie 
jest gwarancją sukcesu. Bardzo istotną 
rolę odgrywa wybór odpowiedniej pory 
na rozsyłanie mailingu, a także forma 
newslettera i dobór prezentowanych 
w nim treści. Jeśli chodzi o ostatni wymie-
niony czynnik, zaletą z pewnością będzie 
elastyczność tej formy rozpowszechnia-
nia treści. Poza artykułami mogą to być 
raporty, e-booki, case studies, linki do 
matriałów wideo czy infografiki. Warto 
wszakże zadbać o to, by poszczególne 
newslettery tworzyły jeden spójny „pro-
dukt”. Tylko w taki sposób zbudujemy 
stałą i lojalną bazę czytelników.

a niekoniecznie ilość. Strony satelickie, 
kopie notek prasowych czy artykułów 
z Wikipedii – te taktyki zna z pewnością 
każdy specjalista od SEO. Wraz z zapo-
czątkowaną w lutym 2011 roku serią 
aktualizacji algorytmu wyszukiwarki kali-
fornijskiego giganta, znaną powszechnie 
jako Panda Update, na znaczeniu zyskały 
inne sposoby pozycjonowania. Klarowna 
i przejrzysta forma wpisu, umieszczenie 
w nim śródtytułów, linków czy pogrubień 
tekstu mogą pomóc w lepszym pozycjo-
nowaniu naszej platformy. Innym czynni-
kiem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest 
wprowadzone stosunkowo niedawno 
spersonalizowane wyszukiwanie (Se-
arch, plus Your World). W tym przypadku 
można mówić wręcz o rewolucji – zalo-
gowani użytkownicy Google, korzystając 
z wyszukiwarki i wpisując identyczne 
zapytania, otrzymują różne wyniki.

ROZSIEWAJ TREŚCI
Sporą popularnością cieszy się e-mail 
marketing, co potwierdzają dane Con-
tent Marketing Institute. Wynika z nich, 
że z newsletterów korzystało w 2013 
roku już 80% marketerów działających 
w obszarze B2B. Rozsyłanie newslette-
rów to podstawa działań wielu serwisów 
specjalistycznych, chociażby o tematy-

Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało 
– stworzony content musi trafić do od-
biorców. Zbudowanie zasięgu dla działań 
content marketingowych może być na tyle 
trudne, że zniweczy cały wysiłek włożony 
w proces kreacji. Nie bez kozery w opi-
niach anglosaskich marketerów coraz 
częściej przewija się maksyma „Content 
is king, but the distribution is queen”.

Warto wszakże zauważyć, że wedle 
różnych badań to nie rozpowszechnianie 
stworzonego contentu stanowi najpo-
ważniejsze zmartwienie marketerów, 
a jego wystarczająco duża ilość (Content 
Marketing Institute) lub odpowiednio an-
gażujący charakter (Marketo). Nie zmie-
nia to jednak faktu, że jasna wizja tego, 
którymi kanałami chcemy „rozsiewać” 
nasze treści, stanowi klucz do sukcesu 
na polu content marketingu.

NOWE SEO
Jednym z fundamentów strategii content 
marketingowej w zakresie rozpowszech-
niania treści będzie optymalizacja strony 
www, bloga czy wortalu w wyszukiwar-
kach internetowych. Oczywiście niezwy-
kle istotne jest wypełnienie tych platform 
treścią, przy czym jak pokazują ostatnie 
zawirowania z wyszukiwarką Google, 
coraz większą rolę odgrywa ich jakość, 

A r t u r  K a w i k

„Mamy content! Dobry, ciekawy, angażujący! Krótko mówiąc 

– idealny. To się musi sprzedać!” Zapewne niejeden brand manager 

pękał z zachwytu (a przynajmniej takie sprawiał wrażenie...), gdy 

przyszło mu mówić o treściach stworzonych na zamówienie przez 

różnej maści copywriterów, grafików czy reżyserów. Szkopuł 

w tym, że faza kreacji to wcale nie koniec walki o serca internautów. 

W gruncie rzeczy to być może mniej niż połowa sukcesu.

Zbuduj zasięg 
dla content marketingu
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W świecie idealnym content marketing powinien stanowić parę złożoną z oryginalnej i wysokiej 

jakości treści oraz zainteresowanej nią widowni. Oczywiście powstaje pytanie, co znaczy stwier-

dzenie: „widownia wysokiej jakości”. Finalnie wartościowy jest tylko jakościowy ruch, tzn. taki, który 

w statystykach odnotowywany jest jako internauta trafiający na konkretną stronę i odnajdujący tam 

to, czego się spodziewał i co odpowiada jego oczekiwaniom. Kluczowe jest powiązanie „zachęty” 

(np. opisu w wyszukiwarce, linku sponsorowanego czy reklamy na Facebooku) z tym, co użytkownik 

dostaje na danej stronie. Słowem – liczy się jakość oraz trafne adresowanie promocji.

Branded content jest działaniem, które wymaga ciągłej pracy na wielu płaszczyznach. 

Od zbudowania strategii obejmującej wskazania content managera, specjalistów ds. social mediów 

i SEM, poprzez stały monitoring  oraz analizę działań i aktywności połączone z natychmiastowym 

działaniem w  odniesieniu do wyników. Chodzi tutaj o wzmacnianie promocji SEM-owej na wprowa-

dzane w tekstach frazy oraz odpowiadanie treścią na te poszukiwane przez samych użytkowników.

Zmiana algorytmu wyszukiwarek zmusza marketerów do wzmocnienia działań contentowych, 

gdyż tylko to może zagwarantować odpowiedni ruch w serwisie.

Sukces takich działań opiera się na trafionej strategii, opartej na trendach wyszukiwarkowych 

i umiejętności reagowania na zmieniające się trendy. Warto też podkreślić, że takie działania mogą 

stać się bardzo opłacalne, ale muszą one być kontynuowane przez dłuższy okres. Zdecydowanie nie 

są to aktywności, które można organizować okresowo czy spontanicznie.

Sylwester Wrona
m e d i a  m a n a g e r

w  T r a f f i c  M o r e

Jakość contentu jest bardzo ważnym czynnikiem w SEO. Minęły już czasy, kiedy setki stron z au-

tomatycznie generowanymi treściami i linkujące do naszej witryny zapewniały wysokie pozycje 

w wynikach wyszukiwania. Obecnie liczy się wartość merytoryczna treści oraz wartości dodane, 

takie jak infografiki czy unikalne informacje, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Takie treści po-

zwalają zdobyć naturalne linki z wielu, czasem niespodziewanych źródeł i budować autorytet strony.

Kiedy Google przedstawia nam wyniki wyszukiwania, może on sprawdzać, w jaki sposób 

wchodzimy w interakcję ze stronami docelowymi. Jeśli po wejściu na daną www od razu klikniemy 

button „cofnij”, szukając kolejnych wyników, Google może z tego wywnioskować, że ta strona nie 

odpowiadała naszym oczekiwaniom. Google dąży do dostarczania nam wartościowych wyników, 

dlatego duża liczba użytkowników powracających do wyników wyszukiwania po odwiedzeniu 

naszej strony może wpływać na naszą pozycję. Kwestia włączania danych z Google Analytics do 

algorytmów Google pozostaje sporna. Osobiście uważam, że Google ma wystarczająco dużo innych 

danych, aby przedstawić odpowiednie wyniki wyszukiwania, i nie musi wykorzystywać do tego GA.

Antek Hryniewiecki
j u n i o r  S E O  s p e c i a l i s t  w  K 2

Poszukiwanie informacji to jedna z najczęściej wykonywanych czynności online. Nie ma się zatem co 

dziwić, że blisko 60% internautów, kiedy jest w potrzebie, poszukuje informacji w internecie. Warto 

wykorzystać ten trend do zbudowania wizerunku eksperta lub najlepszego źródła informacji w danej 

branży. Idealnymi narzędziami do tego są blog lub wortal. 

Wiele osób ma jednak kłopot z tym, jakie treści powinny publikować na blogu, aby były intere-

sujące. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli wokół firmy, produktu lub usługi tworzy się społeczność (np. 

klienci lub fani marki), to warto wsłuchać się jej głos i poznać jej potrzeby.

Jeżeli firma wie, kim są jej klienci oraz czego szukają, co ich trapi lub z czym mają problemy, to 

dokładnie będzie wiedziała, jakie treści należy im zaoferować na blogu. W ten sposób będą oni 

systematycznie do nas powracać, jeżeli będą potrzebowali informacji na dany temat. 

Piotr Krupa
k o o r d y n a t o r  d s .  P R

w  G e t R e s p o n s e



64

SIŁA TKWI W SPOŁECZNOŚCIACH
Wsparciem przy budowaniu zasięgu dla 
naszego contentu powinna być również 
strona www. Oczywiście przy założeniu, 
że odwiedza ją odpowiednio liczne gro-
no internautów. Za doskonały przykład 
może posłużyć General Motors. Ame-
rykański gigant motoryzacyjny stwo-
rzył na swojej stronie specjalną sekcję 
„Social Hub”. Umieszczono w niej linki 
do wszystkich kanałów komunikacji 
General Motors w internecie – blogów, 
profili na Facebooku, Twitterze i Linke-
dIn oraz kanałów na YouTube’ie. Poza 
tym umieszczono również odnośniki do 
kanałów marek należących do koncer-
nu GM – Chevroleta, Buicka, GMC czy 
Cadillaca. Zebranie wszystkich powią-
zanych z marką platform ułatwia fanom 
GM dotarcie do stron społecznościowych 
motoryzacyjnego giganta.

W ten sposób dochodzimy do kolej-
nego kanału dystrybucji contentu. Mar-
kowy fan page na Facebooku czy strona 
firmowa na LinkedIn – poza tym, że same 
mogą stanowić źródło oryginalnych tre-
ści – doskonale sprawdzają się w roli 
kanałów dystrybucyjnych. Z badań firmy 
Skyword wynika, że blisko trzy czwarte 
marketerów używa social mediów do 
rozpowszechniania treści. Warto docenić 
zwłaszcza potencjał drzemiący w Linke-
dIn. Amerykańska platforma powinna 
stanowić istotne wsparcie działań B2B. 
Dzięki obecności w serwisie wielu lide-
rów opinii ze świata biznesu przed mar-
kami otwiera się szansa na wykorzystanie 
mechanizmu rekomendacji eksperckich. 
Nie trzeba chyba mówić, że siła oddzia-
ływania opinii wygłaszanych przez zna-
ne postacie na postawy konsumentów 
potrafi być bardzo duża. Z kolei atutem 
Facebooka jest bez wątpienia jego poten-
cjał wirusowy – treści generujące dużą 
ilość interakcji rozchodzą się po serwisie 
w błyskawicznym tempie.

GOOGLE+ WIELKĄ SZANSĄ?
Obecność w social mediach może również 
pozytywnie wpłynąć na pozycjonowa-
nie naszego bloga czy strony www. Pod 
tym względem bez wątpienia największe 
możliwości niesie ze sobą Google+. Wspo-
mniane wyżej spersonalizowane wyszu-
kiwanie, jak również przede wszystkim 
ścisła integracja usług Google sprawiają, 

że udostępnione na stronie firmowej w G+ 
linki zwiększają szansę na dotarcie z tre-
ściami do szerokiego grona internautów. 
Część marketerów skłania się nawet ku 
tezie, że spośród wszystkich serwisów 
społecznościowych to właśnie Google+ 
stanowi najpoważniejszy kanał wsparcia 
dla działań content marketingowych.  

SUKCES (NIE)GWARANTOWANY
Również w przypadku mediów społeczno-
ściowych skuteczne rozpowszechnianie 
treści może napotkać pewne przeszkody. 
Jeśli mowa o Facebooku, największym 
wrogiem jest algorytm filtrowania treści. 
Facebookowe sito sprawia, że posty pu-
blikowane przez marki trafiają do stosun-
kowo niewielkiego odsetka fanów. Spore 
różnice w zasięgu można zaobserwować 
nawet w przypadku poszczególnych ty-
pów wpisów. W ostatnim czasie zauwa-
żalny jest spadek zasięgu postów z linkami 
i zdjęć kosztem statusów tekstowych.

W przypadku LinkedIn problemem 
może być wciąż stosunkowo niewielki 
zasięg tej platformy w naszym kraju. Po-
dobnie jest z Twitterem, gdzie dodatkowo 
dochodzi fakt, że do najaktywniejszych 
użytkowników należą członkowie kon-
kretnych grup zawodowych (politycy, 
dziennikarze sportowi) niekoniecznie 
stanowiący target większości marek.

SIĘGNIJ DO PORTFELA
Nie sposób pominąć płatnych form pro-
mocji contentu czy platform, na których 
jest on udostępniany. W grę wchodzi co 
najmniej kilka możliwości. Na pierwszy 
plan wysuwają się Google AdWords czy 
Facebook Ads. Coraz lepsze możliwości 
targetowania tych reklam sprawiają, że 
dotarcie do konkretnej grupy internau-
tów wydaje się dziś prostsze niż kiedy-
kolwiek, toteż marki chętnie sięgają po 
tego typu wsparcie. Dość powiedzieć, że 
liczba reklamodawców na Facebooku to 
już ponad milion w skali jednego miesią-
ca. Dobrym pomysłem może być wykup 
reklam zaraz po uruchomieniu bloga 
czy kanału YouTube w celu pozyskania 
w krótkim czasie jak największej grupy 
potencjalnych odbiorców.

W dłuższej perspektywie więcej 
korzyści dla działań content marketin-
gowych niosą ze sobą płatne systemy 
promocji treści. Na polskim rynku tego 

typu rozwiązania oferuje Nextlick.pl. Wy-
dawcom udostępniającym powierzchnię 
na swoich stronach internetowych za-
pewnia on odpowiednie profity i lepszy 
jakościowo ruch na stronie, a reklamo-
dawcom – wyświetlanie linków do ich 
treści potencjalnie najbardziej zainte-
resowanym internautom na najbardziej 
prestiżowych stronach w sieci.

WIELE NACZYŃ, JEDEN ORGANIZM
Istotną kwestią w strategii content marke-
tingowej jest budowanie synergii między 
poszczególnymi kanałami dystrybucji tre-
ści. Przykładów tego typu praktyk można 
znaleźć co najmniej kilka:

strona www jako społecznościowy 
hub zawierający linki do kont społecz-
nościowych;

możliwość udostępniania przez 
subskrybentów newslettera za pośred-
nictwem ich profili na portalach społecz-
nościowych;

opcja dopisania się do listy subskryben-
tów mailingu na markowym fan page’u;

korzystanie z reklam na Facebooku czy 
Twitterze w celu wypromowania bloga 
lub strony www.

W ten sposób tworzymy spójny eko-
system, którego poszczególne elementy 
są ze sobą ściśle powiązane i wspierają 
się wzajemnie. Nasze treści mogą więc 
pójść w świat.

luty–kwiecień 2014
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Z jednej strony dobre treści powinny bronić się same, rozchodząc się po sieci wirusowo. Zawsze 

jednak warto „zasiać” – czyli zapoczątkować wirus, docierając do pierwszej grupy odbiorców, która 

już dalej poniesie nasz przekaz. W tym celu można wykorzystać także formy płatnej promocji.

Skuteczność poszczególnych działań zależy przede wszystkich od odpowiedniej konfiguracji 

kampanii i dotarcia do odpowiedniej grupy zainteresowanych odbiorców. W wielu przypadkach 

ruch z kampanii płatnych ma lepsze wskaźniki niż ruch organiczny (z naturalnych wyników, niepłatne 

odwiedziny z Google+, Facebooka itp.). Warto też zwrócić uwagę na to, że promując treści poradni-

kowe w wyszukiwarce, mamy szanse pozyskać tańszy ruch w porównaniu do tego, jaki zapewniają 

zapytania o produkty czy usługi. Wynika to z mniejszej konkurencyjności tego typu tematów.

Maciej Woźniak
m a n a g i n g  p a r t n e r

w  A g e n c j i  W h i t e s

Aby wykorzystać social media do rozpowszechniania contentu, należy przede wszystkim łączyć 

treści z różnych kanałów przez osadzanie ich (funkcja „embed”). Dla przykładu, film z YouTube’a 

można osadzić również na Facebooku. Na stronach i blogach obowiązkowo należy zainstalować 

wtyczki umożliwiające polubienie, skomentowanie i udostępnienie treści nie tylko na Facebooku, 

ale również w innych kanałach: na Twitterze czy Google+, Pintereście czy Instagramie. Warto wyko-

rzystywać własną stronę na Facebooku (fan page) do udostępniania treści z innych kanałów, ale też 

zwracać uwagę na te publikowane przez samych użytkowników (tzw. dark social media).  Bardziej 

zaawansowane osoby, które dysponują większym budżetem, mogą też próbować remarketingu.

Niestety nie ma jednoznacznej recepty na to, jak najskuteczniej linkować do strony czy bloga. 

Zgodnie z facebookowym algorytmem Edge Rank ciągle największą szansę na zdobycie wysokiego 

zasięgu mają proste statusy tekstowe, które niestety są najmniej przyciągające. Natomiast jeśli 

zależy nam na przeniesieniu ruchu na stronę, najlepszym rozwiązaniem będzie publikowanie 

bezpośrednich linków do niej. Niedawno Facebook zmienił sposób prezentacji linków, dzięki 

czemu stały się one jeszcze bardziej atrakcyjne.

Jan Zając
p r e z e s  S o t r e n d e r

Wydaje się, że Facebook jest najbardziej uniwersalny, choć oczywiście nie zawsze będzie najbar-

dziej skuteczny, choćby ze względu na zmniejszające się zasięgi postów. Niemniej to nie problemy 

z przebiciem się przez algorytmy Facebooka, a właśnie dobór grupy docelowej powinien wyznaczać 

nam platformę. Przykładowo, w niektórych przypadkach, kiedy celujemy do najmłodszych, może to 

być NK.pl; jeśli chcemy dotrzeć do grupy związanej z mediami i marketingiem, to pomocny będzie 

Twitter. W przypadku branży modowej można z powodzeniem wypróbować platformy operujące 

contentem czysto wizualnym, takie jak Pinterest czy Instagram, a dla branży technologicznej dobrym 

kierunkiem mogłaby być dystrybucja w kanałach społecznościowych Q&A, taka jak np. Quora.

Na pewno niezależnie od targetu możemy wesprzeć nasz content formami wideo – wtedy idealną 

platformą dystrybucji będzie druga co do wielkości globalna wyszukiwarka filmów, jaką jest YouTube. 

W przypadku wielu branż (na przykład motoryzacyjnej) nie należy zapominać o mikrospołecznościach, 

jakimi są wciąż żywe fora internetowe, grupy ściśle zintegrowane i skupione wokół facebookowych 

fan page’ów tematycznych czy też po prostu blogi. Z takimi platformami w wielu przypadkach warto 

nawiązać współpracę, opierając dystrybucję na mniejszych, ale lepiej dopasowanych zasięgach.

Błażej Dębicki
s o c i a l  m e d i a  m a n a g e r  w  G O N G

D O D A T E K Zbuduj zasięg dla content marketingu
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torskie, nastawione na rozprzestrzenianie 
się (potencjalne virale), ale i czasochłonne, 
o wysokim ryzyku niepowodzenia.

FORMA MA ZNACZENIE
Jednym z głównych elementów towa-
rzyszących treści są zdjęcia. Zarówno 
obrazy użyte na stronie, jak i w mediach 
społecznościowych powinny być do-
brej jakości, ponieważ takie przyciąga-
ją uwagę użytkowników i zachęcają do 
interakcji z marką lub do zakupu. Pod 
kątem optymalizacji treści istotne jest 
właściwe nazewnictwo zdjęć, np. w for-
macie Nazwafirmy-nazwaproduktu.jpg 
i dodatkowy opis zdjęcia (parametr Alt 
Tag). Często popełnianym błędem jest 
dodawanie plików o dowolnej nazwie, 
należy jednak pamiętać, że użytkownicy 
nie korzystają wyłącznie z wyszukiwarki 
pod kątem treści, ale także pod kątem 
selekcji obrazów (images) i miejsc (maps).

Wspomniane elementy powinny być 
osadzone we właściwie skomponowanej 
szacie graficznej, tak aby mogły wytwo-
rzyć skojarzenie marki z wartościową 
treścią. Delikatne eksponowanie logo-
typu czy jednolita kolorystyka to tylko 

jakie treści prezentują firmy konkuren-
cyjne (zarówno polskie, jak i zagraniczne).

Użytkownicy internetu stają się coraz 
bardziej odporni na typowe treści sprze-
dażowe. Z tego względu tylko content 
wywołujący emocje lub wyróżniający 
się jakością bądź nieszablonowym po-
dejściem do tematu ma szansę faktycznie 
zapisać się w pamięci użytkownika.

Efektywna strategia content mar-
ketingowa powinna zawierać treści nie-
sprzedażowe, najlepiej w formatach do-
stosowanych do specyfiki branży i grupy 
docelowej. Warto przetestować skutecz-
ność form takich jak np. treści tekstowe, 
wideo, graficzne, infografiki, tutoriale czy 
webinary. Również umiejętność zaanga-
żowania użytkowników do produkcji wła-
snych treści (ang. user generated content) 
odnosi pozytywne rezultaty.

W kontekście tematyki i formy pre-
zentowanych treści świetnie sprawdza się 
model kalendarza edytorskiego 70-20-10, 
zgodnie z którym 70% treści to te „bez-
pieczne” pod względem skuteczności, 20% 
to materiały kreatywne o sprawdzonych 
formatach, a 10% to te najbardziej nowa-

Rosnące znaczenie roli odbiorcy potwier-
dza zmiana algorytmu Hummingbird. 
Sygnalizuje ona dążenie do konwersa-
cyjnego trybu wyszukiwania oraz stawia 
użytkownika w centralnym punkcie dzia-
łań (ang. user-centric). Zmiany obejmują 
również wprowadzenie kontekstualizacji 
wyników opartej na historii wyszuki-
wania oraz wyszukiwania na poziomie 
znaczeniowym a nie słownym (ang. se-
mantic search). Zgodnie ze zmianami 
zasugerowanymi przez Hummingbirda 
algorytm przewidzi, jaki rodzaj informacji 
na konkretny temat jest potrzebny użyt-
kownikowi w danym momencie.

Najlepszym rozwiązaniem dla firmy 
budującej swoją pozycję w internecie 
jest inbound marketing, a w szczegól-
ności jego kluczowy element: content 
marketing. Strategia ta zakłada zrów-
noważony rozwój i budowę jednolitego 
wizerunku firmy w oparciu o wieloka-
nałową promocję dobrej jakości treści.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Każda firma rozważająca wdrożenie 
do swojej strategii rozwiązań content 
marketingowych powinna w pierwszej 
kolejności znaleźć odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

kim jest docelowy odbiorca treści 
(persona);

jakie kanały komunikacji są odpowied-
nie dla branży;

jakie trendy dominują wśród grupy 
docelowej;

jaki ton komunikacji jest najbardziej 
odpowiedni (formalny, nieformalny, hu-
morystyczny);

K a r o l i n a  P i w i e c ,  D o r o t a  Z y s

Content marketing 
– zasięg i wizerunek w wyszukiwarkach

Analiza ostatnich zmian algorytmu wyszukiwania nie pozostawia wątpliwości – Google 

stawia na jakość i promuje firmy tworzące treści z myślą o użytkownikach, a nie robotach 

indeksujących strony.

Efektywna strategia content marketingowa 

powinna zawierać treści niesprzedażowe, 

najlepiej w formatach dostosowanych 

do specyfiki branży i grupy docelowej. 
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niektóre z prostych rozwiązań graficz-
nych, które warto zastosować.

ALGORYTM A SŁOWA KLUCZOWE
Interakcja użytkowników z treścią stano-
wi jeden z czynników pozycjonujących, 
a działania w jej sferze mogą przynieść 
pozytywny efekt SEO. Podczas selekcji 
właściwych słów kluczowych można sko-
rzystać z Keyword Planner, a w szczegól-
ności z jego ścisłego trybu wyszukiwania. 
Pod kątem SEO jest to najważniejszy pa-
rametr w kwestii budowania listy skutecz-
nych słów kluczowych.

Można również wykorzystać testo-
wą kampanię AdWords przeprowadzoną 
w dopasowaniu szerokim z uwzględnie-
niem wyłącznie Google.pl jako obszaru 
prowadzenia kampanii. Raport będzie 
zawierał zarówno listę słów, dzięki którym 
użytkownik trafił na stronę, jak i informa-
cję o słowach kluczowych, które wyge-
nerowały wyświetlenie naszej reklamy 
w wyszukiwarce Google.pl. Dane pozy-
skane w ten sposób stanowią podstawę do 
rozszerzonej analityki słów kluczowych, 
które uwzględnimy w naszej całościowej 
strategii content marketingowej.

Co więcej, warto tworzyć tytuły za-
wierające trzy- lub czterowyrazowe frazy 
kluczowe, np. „Jak zaplanować remont 
mieszkania w Warszawie” dla frazy „re-
mont mieszkania Warszawa”. Kolejna 
istotna kwestia to sposób nawiązywania 
do wcześniej tworzonego contentu i lin-
kowania do niego w nowych artykułach. 
Tworząc linki w sposób intuicyjny, czyli 

zasadny i logicznie powiązany z treścią, 
mamy szansę pozytywnie wpłynąć na po-
zycje, zyskując większą naturalność niż 
w przeszłości. To, co zrozumiałe i logiczne 
dla człowieka, staje się wartościowe dla 
algorytmu Google.

TRENDY W DANEJ BRANŻY
Warto nasilić komunikację w kanałach, 
w których szczególnie aktywna jest gru-
pa docelowa naszej firmy. Należy wziąć 
pod uwagę, jakie kanały kontaktowania 
się pasują do jej specyfiki (np. Pinterest 
w przypadku produktów wnętrzarskich 
czy Slideshare dla treści edukacyjnych). 
Skuteczność poszczególnych treści wery-
fikuje m.in. ilość i jakość interakcji w social 
mediach, jak i analiza backlinków (np. przy 
użyciu narzędzia MajesticSEO).

Skuteczna strategia content marketin-
gowa powinna wpisywać się w mikrotren-
dy, jak np. mobile czy wearable computers. 
Wyczerpującą analizę bieżących mikro-
trendów zwiększających atrakcyjność 
prezentowanych treści przedstawia m.in. 
Natalia Hatalska w publikacji „Trendbook”.

Zasięg i wizerunek w wyszukiwar-
kach osiągnięty za pomocą efektywnego 
content marketingu z pewnością przeło-
ży się na zyski. Warto zatem poświęcić 
czas na właściwe zaplanowanie strategii 
dotyczącej obecności firmy w interne-
cie. Skuteczny content marketing ma 
również wymiar brandingowy: tworzy 
wartość dodaną dla użytkownika, który 
przekłada skojarzenie z dobrej jakości 
treścią na produkty lub usługi firmy.

Reklama

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami na temat 
mediów społecznościowych.

W SOCIALPRESS przeczytasz m.in. o najnowszych trendach 
na rynku, ważnych raportach i badaniach oraz o strategiach mar-
ketingowych w internecie. Dzięki nam, narzędzia marketingu 
społecznościowego przestaną być tajemnicą.

www.socialpress.pl
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chcesz wykorzystać w newsletterze. 
W obiegowej opinii przyjmuje się, że tych 
wiadomości nie powinno być więcej niż 7 
+/- 2. Osobiście jednak sądzę, że jest to 
złe podejście – potwierdzają to także ba-
dania przeprowadzone przez psychologa 
Alana Baddeleya, który to stwierdził, że 
człowiek jest w stanie zapamiętać tylko 
cztery elementy naraz. Dlatego nie war-
to, moim zdaniem, tworzyć zbyt długich 
newsletterów. Jeżeli jednak „musisz” to 
zrobić, postaraj się podzielić go tak, aby 
składał się z dwóch lub więcej kategorii 
informacji, a w każdej z nich nie pojawią 
się więcej niż 4 przekazy do zapamiętania.

WYGLĄD NEWSA
Prezentowany news powinien zazwyczaj 
składać się z kilku kluczowych elementów. 
Po pierwsze – nagłówka, który będzie w jed-
nym zdaniu wprowadzał czytelnika w opi-
sywane zagadnienie. Bardzo często może 
okazać się, że to jedyny tekst, jaki odbiorca 
będzie chciał przeczytać – dość wyraźnie 
widać to na badaniach eyetrackingowych 

odbiorca po szybkim przeskanowaniu 
wzrokiem górnej części e-maila wiedział, 
czego się może spodziewać. Warto przy 
tym pamiętać, że tekst „wstępniaka” po-
winien być napisany odpowiednio dużym 
fontem, dobrze także jest wykorzystać 
punktatory, które będą porządkować 
strukturę dalszej części materiału.

UKŁAD NEWSLETTERA
Drugą ważną kwestią jest sposób zapro-
jektowania całości. Warto odpowiednio 
wykorzystać wolną przestrzeń do od-
dzielenia konkretnych newsów od siebie. 
Można również w tym celu wykorzystać 
pionowe linie oddzielające jeden slot 
wiadomości od drugiego. Podobny efekt 

osiągniemy za pomocą 
odpowiedniej gry ko-
lorem tła poszczegól-
nych „newsów”.

Kolejna istotna 
kwestia to liczba 
„newsów” (slotów in-
formacyjnych), które 

PIERWSZE SPOJRZENIE
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie 
– to coś, o czym nie można zapomnieć! 
W przypadku newslettera za to pierwsze 
wrażenie będzie odpowiadał górny pro-
stokąt o wymiarach 650 px (maksymalna 
szerokości mailingu) na 350 px – to wła-
śnie prostokąt, który będzie widoczny 
dla posiadaczy większości programów 
pocztowych bez konieczności przewija-
nia ekranu. To w tym polu powinno zna-
leźć się coś, co przykuje uwagę odbiorcy 
i zachęci go do dalszej lektury. Z zasady 
bardzo dobrze sprawdza się w górnej 
belce wykorzystanie firmowego logoty-
pu. Pozytywnie zadziała też krótkie pod-
sumowanie treści newslettera, tak aby 

P a w e ł  S a l a

E-mail marketing:
jak stworzyć skuteczny 
newsletter dla działań content 
marketingowych?

E-mail marketing to jedna z najbardziej efektywnych form komunikacji marketingowej. 

Warto pamiętać, że tylko ok. 4% odbiorców odwiedzających dany serwis jest 

gotowych do natychmiastowego zakupu. Zdecydowana większość potrzebuje czasu 

na podjęcie odpowiedniej decyzji. W tym miejscu z pomocą przychodzą strategie lead 

nurteringowe, content marketing i oczywiście sprawdzony, niezawodny newsletter. 

Pozostaje pytanie, jak stworzyć skuteczny komunikat, który będzie budował 

pozytywny wizerunek serwisu wśród odbiorców?

E-mail marketing działa w oparciu o ideę 

komunikacji one-to-one. Staraj się dobierać 

treść pod kątem zainteresowań odbiorców.  
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przeprowadzonych przez agencję Edison-
da. Nagłówek powinien być maksymalnie 
konkretny i pozbawiony wszelkich zby-
tecznych ozdobników.

Po drugie – mówi się, że obraz wart 
jest więcej niż tysiąc słów. Wykorzystaj 
to, umieszczając w treści newslettera 
grafikę prezentującą treść danego newsa. 
Warto przy tym pamiętać, że zazwyczaj 
dużo lepiej działa grafika umieszczona 
z lewej strony informacji (wszak czy-
tamy od lewej do prawej) i dużo więcej 
jesteśmy w stanie wyczytać z takiej wia-
domości. Postaraj się, aby wykorzysta-
ne zdjęcie miało odpowiednią jakość. 
Najlepiej sprawdzają się zdjęcia w tzw. 
ujęciu kanonicznym, choć w przypadku 
newsletterów wykorzystywanych w con-
tent marketingu nie jest to najważniejsze. 
Najlepiej, aby zdjęcie nie zawierało zbyt 
wielu szczegółów, których odbiorca nie 
będzie w stanie świadomie przetworzyć. 
Możesz także od czasu do czasu wyko-

rzystać wizerunek ludzkiej twarzy, który 
zawsze przyciągnie wzrok odbiorcy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, w ja-
kim kierunku biegnie wzrok postaci wi-
docznej na zdjęciu. Dobrze, jeżeli kieruje 
się on na tekst, który chcesz zaprezen-
tować czytelnikowi – prawdopodobnie 
właśnie tam podąży jego spojrzenie. 
Działanie takie wynika z funkcjonowania 
naszego mózgu i nie jesteśmy w stanie 
zapanować nad tym prostym odruchem.

Najważniejsze – call to action. Nie-
zależnie od tego, jak wartościową in-
formację masz do przekazania, musisz 
pamiętać, że newsletter z zasady ma 
tylko zainteresować czytelnika, a całość 
komunikatu ma być dostępna w serwi-
sie internetowym. Dlatego tak ważne 
jest, abyś użył wyraźnego przycisku 
call to action, który będzie kierował na 
odpowiednią stronę. Warto przy tym 
pamiętać, że raczej słabo zadziałają call 
to action w formie tekstowej. Najlepiej 

więc wykorzystać duże graficzne przyci-
ski, co jest bardzo ważne w dobie coraz 
popularniejszych urządzeń mobilnych 
przystosowanych do sprawdzania poczty.

KONKRET
Pamiętaj, że e-mail marketing obecnie 
działa w oparciu o ideę komunikacji one-
-to-one, najważniejsze więc jest, abyś 
przesyłaną treść starał się dobierać pod 
kątem zainteresowań odbiorców. Obecne 
systemy do e-mail marketingu pozwalają 
łatwo segmentować bazy odbiorców, tak 
więc technologia nie jest tu przeszkodą. 
Całość sprowadza się do przemyślenia, 
a następnie stworzenia odpowiedniej 
treści. A skoro czytasz tę publikację... 
nie będzie to już dla Ciebie problemem.

Udanych wysyłek!

PAWEŁ SALA

dyrektor zarządzający FreshMail, 

autor książki „Świeże podejście do 

e-mail marketingu”, szef grupy robo-

czej IAB ds. e-mail marketingu
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3  r z e c z y ,  o  k t ó r y c h  m u s i s z  p a m i ę t a ć

Zawsze na górze wiadomości umieść swój logotyp i wstępniak – dzięki 
temu odbiorca zawsze będzie wiedział, od kogo dostaje e-maila i co w nim 
może znaleźć.
 
Nie przekraczaj 4 newsów na newsletter – taką ilość treści łatwo może 
zapamiętać i przeanalizować odbiorca.

Zawsze dobrze wykorzystuj nagłówki nad newsami – duża część odbiorców 
najpierw skanuje wzrokiem wiadomość, dopiero potem zaczyna ją czytać.

1
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3

Reklama

http://www.mailmyday.pl
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Można zatem uznać, że cel został osią-
gnięty w momencie, gdy internauta trafił 
na stronę i udało się zainteresować go 
zamieszczoną na niej treścią. Warto to wy-
korzystać i spróbować też zachęcić go do 
pozostania w kontakcie z firmą, umożliwia-
jąc mu zapisanie się do bazy mailingowej.

Najpopularniejszym i najprostszym 
sposobem budowania bazy odbiorców 
jest umieszczenie na stronie, blogu lub 
firmowym profilu na Facebooku formu-
larza zapisu, za pomocą którego każdy 
będzie mógł zostawić swój adres e-mail. 
Może on znajdować się obok treści na 
stronie lub wyświetlać się jako lightbox 
po wejściu na www. Aby dodatkowo 
zachęcić internautów do subskrypcji, 
w zamian za pozostawienie w bazie ad-
resu e-mail można zaproponować im 
darmowy poradnik brażowy, raport, in-
fografikę lub wideo. Ważne, aby była to 
treść, która nie jest dostępna na stronie 
i nie można jej łatwo zdobyć.

Innym, rzadziej stosowanym sposobem 
budowania bazy subskrybentów jest udo-
stępnienie treści dopiero po wypełnieniu 
przez nich formularza. Jeżeli jest to po-
radnik, infografika, artykuł lub materiał 
wideo, to można go promować za pomocą 
dedykowanego landing page’a. Na stronie 
będą opublikowane treści promujące ma-
teriał oraz formularz zapisu. Dopiero po 
jego uzupełnieniu dany materiał zostanie 
pobrany ze strony „thank you page” lub po 
prostu przesłany e-mailem.

W taki właśnie sposób jeden ze swo-
ich poradników promował zespół GetRe-
sponse. Za pomocą opublikowanego na 

z masowym produkowaniem treści. Ich 
celem nie powinno być tylko zwrócenie 
uwagi klientów, ale również zaangażowa-
nie, zrozumienie i zaspokojenie ich potrzeb.

Dlatego wykorzystując powszechnie 
narzędzia content marketingowe (social 
media, blogi, poradniki, raporty, podcasty 
itp.), warto pamiętać, aby wykorzystać je 
także do budowania bazy mailingowej. 
W ten sposób do strategii komunikacji 
opartej na content marketingu będzie 
można dodać również jedno z najsku-
teczniejszych narzędzi marketingowych 
– e-mail marketing.

CONTENT MARKETING W SŁUŻBIE 
BUDOWANIA BAZY MAILINGOWEJ
Skoro jedną z najczęściej wykonywanych 
przez użytkowników internetu czynno-
ści jest poszukiwanie w nim informa-
cji, to można założyć, że schematyczna 
architektura kanałów komunikacji wyglą-
da w ten sposób: wyszukiwarka interne-
towa/social media -> blog/landing page.

Czasy, w których uwagę klienta zdobywa-
ło się za pomocą „skaczącego” na stronie 
bannera, minęły bezpowrotnie. Przesyt 
i irytacja wszechobecnymi reklamami 
online sprawiły, że internauci przestali 
w ogóle zwracać na nie uwagę. Nie ma 
się zatem co dziwić, że z roku na roku 
w zwiększających się budżetach na dzia-
łania e-marketingowe udział reklamy 
display jest coraz mniejszy. W 2009 roku 
było to jeszcze 50%, ale już dwa lata póź-
niej zmalał on do 41%.

Na co w takim razie przeznaczana jest 
coraz większą część budżetów marketingo-
wych? Oczywiście w dużej mierze na dzia-
łania związane z content marketingiem. 
Z badań Kapost&Eloqua wynika, że pozy-
skanie „leadu” za pomocą content marke-
tingu jest aż o 41% tańsze niż w przypadku 
„tradycyjnych” działań marketingowych.

Mimo że dla internautów najbardziej 
wartościowymi treściami są informacje, 
porady, relacje i rozrywka, to nie należy 
mylić działań content marketingowych 

P i o t r  K r u p a

Budowanie skutecznej
bazy mailingowej
w oparciu o content marketing

„If You’re Not Content Marketing – You’re Not Marketing.” Nie warto zatem pytać „czy”, ale 

„jak” wykorzystać narzędzia content marketingu do budowania skutecznej bazy mailingowej.

3  r z e c z y ,  o  k t ó r y c h  m u s i s z  p a m i ę t a ć

Działania content marketingowe to świetny pretekst do budowania bazy 
mailingowej.

Promuj content za pomocą dedykowanego landing page’a i udostępniaj go 
w zamian za adres e-mail oraz inne dane osobowe użytkownika.

Zawsze uzyskuj zgodę subskrybentów na przetwarzanie i wykorzystanie 
ich danych osobowych.

1
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stronie formularza udało się zebrać ponad 
500 „leadów” w niecałe dwa tygodnie. 
Wśród zgromadzonych danych znajdował 
się również adres e-mail użytkownika oraz 
jego zgoda na pełną komunikację.

CZY WYSTARCZY SAM ADRES E-MAIL?
Wielu marketerów ma problem z tym, 
jakie dane powinni zbierać za pomocą 
formularzy zapisu, aby nie „przestraszyć” 
subskrybentów in spe. Nie ma się co oszu-
kiwać: kilkanaście pozycji do podania swo-
ich danych może zniechęcić do subskrypcji 
nawet największych entuzjastów marki 
lub pobieranego contentu. Warto zatem 
zachować umiar i zastanowić się, które 
dane będą nam naprawdę potrzebne.

Oprócz adresu e-mail ważną daną 
osobową jest imię subskrybenta. Dzię-
ki temu wysyłane do niego wiadomości 
będą spersonalizowane i nabiorą bardziej 
osobistego charakteru.

Pozostałe dane są już opcjonalne i za-
leżą od celu ich zbierania oraz sektora 
rynku, w jakim działa firma. Jeżeli zebrane 
„leady” mają posłużyć jako lista potencjal-
nych klientów, z którymi będzie kontakto-
wał się dział sprzedaży, to warto poprosić 
o nazwę firmy, stanowisko subskrybującej 
osoby oraz jej numer telefonu.

A jeśli dane mają być wykorzystane 
w działaniach e-mail marketingowych, to 
powinny obejmować zaplanowaną strate-
gię. Zbierane dane mogą wówczas skupiać 
się na zagadnieniach, które w szczegól-
ności interesują odbiorców, np. prefe-

rowanych informacjach produktowych, 
itp. Takie działania pozwalają zostawić 
uchyloną furtkę do segmentacji bazy od-
biorców i wysyłania im mailingów z treścią 
dopasowaną do ich zainteresowań.

PAMIĘTAJ O ZGODZIE
NA WYKORZYSTANIE
I PRZETWARZANIE DANYCH
Nieważne, w jakim celu zbierane są dane 
– sprzedażowym lub marketingowym, 
zawsze pod formularzem zapisu po-
winna znajdować się klauzula o treści: 
„Wyrażam zgodę na wykorzystywanie 
i przetwarzanie przez (nazwa i dane fir-
my) moich danych osobowych w celach 
promocyjnych, informacyjnych, reklamo-
wych i marketingowych zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.).”

Obok powinien znajdować się „check-
-box” – pole obowiązkowe do odzna-
czenia. W ten sposób zgodnie z prawem 
będzie można komunikować się z odbior-
cami zarówno w celach marketingowych, 
jak i sprzedażowych.

Content i elementy inbound marke-
tingu to z pewnością obecnie najsku-
teczniejsza metoda przyciągania uwagi 
i zdobywania zaangażowania internau-
tów. Warto zatem wykorzystać podjęte 
działania i przy okazji zbudować rów-
nież bazę odbiorców, która w przyszłości 
zwielokrotni ROI prowadzonych działań 
marketingowych i procesów sprzedaży.

Reklama

3 powody, dla których warto inwestować w content marketing:

   Dotrzesz do odbiorcy.
   Wykreujesz świadomość swojej oferty. 
   Stworzysz pożądane skojarzenia z Twoją marką.

Chcesz się przekonać, jak to działa? Sprawdź nas! Uruchomimy 
dla Ciebie blog lub portal internetowy i poprowadzimy go przez 
3 miesiące za darmo!3 miesiące za darmo!
Wejdź na stronę www.contenthouse.pl/twojportal 
Wpisz hasło: MARKETERPLUS

www.contenthouse.pl

1
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Tworzymy treść dla Twojego biznesu

PIOTR KRUPA

koordynator ds. PR w GetResponse

NAPISZ DO AUTORA

piotr.krupa@implix.com

       @piotr_krupa

http://www.contenthouse.pl
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Niezależnie od celów marketingowych 
każdy marketer znajdzie na Facebooku 
narzędzia dla siebie. Możemy realizować 
kampanie nastawione na pozyskiwanie 
nowych fanów i budowanie wizerun-
ku, emitować posty sponsorowane albo 
kierować ruch na zewnętrzne strony 
www i tam zachęcać użytkowników do 
konkretnych aktywności.

Wprowadzenie sponsorowanych po-
stów, które mogą być wykorzystywane 
zarówno w codziennej komunikacji mar-
ki na fan page’u, jak i w kampaniach per-
formance’owych, wymusza współpracę 
działów odpowiedzialnych za realizacje 
obu typów działań. Mimo różnych celów 
całość powinna być spójna i tak zaplano-
wana w czasie, aby użytkownik nie czuł 
się „spamowany” ilością treści oraz aby 
treści angażujące nie kanibalizowały 
tych reklamowych.

W tej kwestii Facebook wyszedł 
naprzeciw potrzebom marketerów 
i wprowadził opcję „dark post”, czyli 
post sponsorowany, który nie ukazu-
je się na osi czasu marki. Dzięki temu 

możemy prowadzić działania reklamo-
we, kierując ruch w dowolnie wybrane 
miejsce, ale przy okazji nie zaśmiecamy 
timeline’a zbędnymi czy powtarzającymi 
się wpisami reklamowymi.

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 
I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
Niestety Facebook cały czas zmniej-
sza organiczny zasięg postów. Od roku 
średnio wynosi on ok. 8-10% bazy fanów 
(w latach 2010-2011 było to nawet 30%). 
Wszystkie zmiany algorytmu Edge Rank 
prowadzą do tego, że na naszej tablicy 
pokazują się treści od stron i znajomych, 
z którymi najczęściej wchodzimy w inte-
rakcję. Powinno nam zatem zależeć na 
dużej liczbie „lajków”, komentarzy i udo-
stępnień. Dlatego trzeba skupić się na tre-
ści, np. dedykowanych grafikach (koniec 
ze stockami!). Świetnym przykładem jest 
kampania Oreo (uznana przez Facebook 
za najlepszą akcję w 2012 roku) z okazji 
setnych urodzin marki – przez 100 dni 
firma publikowała grafiki ze 100 ważnych 
dla brandu wydarzeń z ostatnich 100 lat.

Skutecznym sposobem komunikacji 
jest tworzenie wpisów odnoszących się 
do aktualnych wydarzeń, nawet sprzed 
30-60 minut. Jest to tzw. real-time mar-
keting, czyli działania marketingowe pro-
wadzone na bieżąco. Przykładem może 
być profil Serce i Rozum, bardzo często 
nawiązujący do popularnych wśród in-
ternautów wydarzeń.

KOMUNIKACJA PERFORMANCE
Performance marketing to działania 
i techniki reklamowe zorientowane na 
rezultaty i rozliczanie za efekty. Dzięki 
temu, że na Facebooku reklamy sprze-
dawane są w modelu real-time bidding, 
kampanie można optymalizować nie-
ustannie, decydując np. o przesunięciu 
budżetu na najefektywniejsze formy. Za-
letą działań performance jest ich łatwa 
mierzalność i przeliczalność na zwrot 
z inwestycji (ROI).

W działaniach performance’owych 
prowadzonych na Facebooku najlepiej 
sprawdzają się sponsorowane posty 
wyświetlane na tablicy (news feed) 

M i c h a ł  Ł u k a s i e w i c z

Kampania promocyjna,
która stanowi synergię 
z content marketingiem

Facebook wspólnie z marketerami przebył długą drogę. Najpierw wszyscy zabiegali o jak 

największa liczbę fanów na firmowych profilach. Byliśmy świadkami wyścigu – kto pierwszy 

osiągnie pułap 100 tys. fanów na swojej stronie, który fan page pierwszy przekroczy granicę 

miliona. Później przyszła refleksja, że nie liczy się ilość, ale jakość. Ważniejsze od liczby fanów stało 

się ich angażowanie, dwustronny dialog i wchodzenie w interakcję. Teraz jesteśmy świadkami 

kolejnego zwrotu. Klient ma już dużą, zaangażowaną społeczność – czas więc na jej monetyzację.
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użytkowników. Jak pokazują dane 
udostępnione przez serwis Marka 
Zuckerberga, posty te mają od 35 do 
60% lepszą konwersję i nawet ośmio-
krotnie lepsze CTR-y niż pozostałe for-
maty reklamowe. Odpowiednio przy-
gotowany post może być doskonałym 
narzędziem performance marketingu.

Liczy się efekt. Nie ma złotego środka 
na jego osiągnięcie, ale funkcjonuje kilka 
sprawdzonych zasad, którymi warto się 
kierować. Oczywiście kreacje muszą być 
estetyczne i zgodne z identyfikacją gra-
ficzną klienta, ale nacisk kładziony jest 
zupełnie na coś innego niż w przypadku 
komunikacji angażującej. Eksponujemy na 
kreacjach reklamowych produkt, usługę. 
Nie piszemy dużo, za to konkretnie. Przed-
stawiamy profity, na jakie może liczyć 
użytkownik – zniżkę, rabat, przecenę. 
Swoim przekazem zachęcamy do podję-
cia akcji. Ograniczajmy ofertę czasowo. 
Testujmy grafiki i teksty. Sprawdzajmy 

MICHAŁ ŁUKASIEWICZ

read of sales w Socialformance

(część Socializer Group)

NAPISZ DO AUTORA

michal@socialformance.com

I L U S T R A C J A  1 . 
Przykład dwóch postów ze strony 5-10-15

Posty pojawiły się w niedużym odstępie czasowym. Na obu widzimy ekspozycję logo, ale już 

na pierwszy rzut oka można dostrzec zasadnicze różnice. Grafika posta z 3 listopada jest 

zdecydowanie bardziej lifestyle’owa. Co bardzo istotne, opis jest jednocześnie pytaniem. 

Poprzez taką konstrukcję publikowanej treści zachęcamy użytkowników do wejścia w dialog 

z marką – opowiedzenia przez nich swojej historii, podzielenia się doświadczeniami. W ten 

sposób budujemy autentyczność marki i zwiększamy zaangażowanie na stronie. Dwa dni później 

na stronie pojawia się kolejny post. Tutaj, mimo że w opisie również pojawia się pytanie, ma ono 

drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest produkt i promocyjna cena, a co za tym idzie 

– szybkie przekierowanie użytkownika do e-sklepu, gdzie będzie mógł dokonać zakupu

potencjał w różnych grupach docelowych. 
Optymalizujmy swoje działania pod ką-
tem ich efektywności. Jeśli pojawią się 
lajki, komentarze – super, jeśli użytkow-
nicy udostępniają taki przekaz – jeszcze 
lepiej. Ale naszym głównym celem jest 
zachęcenie użytkownika do kliknięcia 
i zapoznania się ze szczegółami oferty 
na stronie www albo na dedykowanym 
landing page’u (a w dalszej kolejności 
zakup produktu, pozostawienie adresu 
mailowego w bazie itp.).

DOBRA RADA NA KONIEC
Nie poddawajmy się, jeśli pierwsze kam-
panie nie spełniają naszych oczekiwań. 
Nie ma jednej, uniwersalnej strategii 
reklamowej, która pozwoli od razu osią-
gnąć sukces na Facebooku. Każdy musi 
szukać swojej drogi i na pewno nie powi-
nien lekceważyć platformy, która skupia 
ponad 1 mld potencjalnych konsumen-
tów na całym świecie.
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wyników, w szczególności w kontekście 
content marketingu. Wskaźnik ROI na po-
ziomie powyżej 100% teoretycznie ozna-
cza, że inwestycja była rentowna, a poniżej 
– nieopłacana. Jednak w przypadku wpro-
wadzania nowych produktów czy zesta-
wiania działań content marketingowych 
z innymi kampaniami wysokość wskaźnika 
wcale nie musi oznaczać opłacalnych lub 
nieopłacalnych działań marketingowych. 
W ten sposób możemy przykładowo ana-
lizować obecność marki w social mediach. 
Ale czy wyniki te będą przekładalne na re-
alne zaangażowanie klientów w działania 
marki i wzrost sprzedaży? Czy rezultaty 
naszych działań będą widoczne zawsze od 
razu? A w związku z tym czy realny zysk 
będzie w ogóle mierzalny? Niekoniecznie. 

Content marketing stanowi ogromny 
potencjał i jest stosunkowo tanią for-
mą reklamy, ale wymaga też sporego 
nakładu pracy i cierpliwości. Zatem 
kiedy możemy powiedzieć, że content 
marketing nam się opłaca oraz jak uzy-
skiwać i właściwie interpretować wyni-
ki finansowe z poczynionej inwestycji? 
Jedną z dość często praktykowanych 
współcześnie metod jest pomiar wskaź-
nika ROI (ang. Return On Investment). 
Z matematycznego punktu widzenia 
wyliczenie tego miernika przedstawia 
się jako iloraz realnych zysków (po odję-
ciu wszelkich kosztów) oraz wydatków 
poczynionych na tę inwestycję. Całość 
przedstawiamy w procentach. Większe 
problemy sprawia jednak interpretacja 

Potrzeba pomiaru efektywności działań 
marketingowych towarzyszy człowiekowi 
od początku wprowadzenia pierwszych 
form reklamy. Jednak dopiero w dobie 
internetu możliwe jest zbieranie infor-
macji o naszych klientach, ich reakcjach 
i dokonywanie analiz specjalistycznych. 
Coraz więcej wymagamy więc od samych 
narzędzi marketingowych. Chcemy mie-
rzyć skuteczność naszych działań ze 
względu na ograniczone budżety i nowe 
drogi pozyskiwania klientów (leady sprze-
dażowe). Jednak w przypadku marketingu 
treści pojawia się sporo wątpliwości. Ta 
jedna z najbardziej popularnych i efek-
tywnych metod w ostatnim czasie sprawia 
wiele kłopotu w przypadku prób osza-
cowania jej rentowności i efektywności. 

B a r t ł o m i e j  J u s z c z a k

Nie ma uniwersalnej metody na oszacowanie zysku z content marketingu. Wciąż nie umiemy 

docenić jego dalekosiężnych efektów, a to nie tylko kolejny z kanałów reklamowych – to także 

długoterminowa inwestycja.

Content marketing a ROI: 
kiedy marketer może 
powiedzieć, że content 
marketing mu się opłaca?

Pod kątem pomiaru efektywności content marketing znajduje się „w awangardzie” popularnych 

strategii, ponieważ część płynących z niego zysków trudno ująć w procentach czy pokazać 

na wykresie. Dobre treści przekładają się na wzrost zaufania do marki i podnoszą jej prestiż, 

a z drugiej strony można też je traktować jako wsparcie dla działań SEO. Marketerzy mogą wy-

myślać różne nowe sposoby i kierunki prowadzonych działań, ale jedno pozostaje niezmienne 

– dobre treści i wysoka jakość zawsze się obronią w oczach odbiorców.

Małgorzata Litorowicz
d y r e k t o r  z a r z ą d z a j ą c y  w  A r t i v i a . p l , 

z a ł o ż y c i e l k a  i n t e r n e t o w e g o  s e r w i s u

o  r e k l a m i e  A d M o n k e y. p l

luty–kwiecień 2014

Nie bój się MARZYĆ!

Dowiedz się więcej: hbrp.pl/marketer lub zadzwoń: 22 250 11 4422 250 11 4422 250 11 44

OFERTA SPECJALNA375 zł 199 zł

Tylko teraz zestaw złożony ze specjalnego, bo podwójnego, grudniowo-styczniowego, lutowego oraz marcowego numeru Harvard Business Review Polska za jedyne 375 199 zł. 

Bez snów o przyszłych sukcesach ciężko byłoby zmotywować się do ich osiągnięcia. 
Więc nie bój się marzyć… i czytaj Harvard Business Review Polska! A w nim:
 
�   „Jak odnieść sukces na rynkach wschodzących” 

w numerze grudniowo-styczniowym 2013/2014

�   „Przewidywanie przyszłości” z lutego 2014

�    „Czym decyzje strategiczne różnią się od innych” z marca 2014

�  ✓
�  ✓
�  ✓
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Z A M I E Ń  Z A I N T E R E S O WA N I E 
NA ZAANGAŻOWANIE
Obecnie najbardziej palącym proble-
mem pomiaru efektywności content 
marketingu okazuje się przełożenie 
wysokich rezultatów uzyskanych za 
pomocą wskaźnika ROI czy innych mier-
ników na realne i faktycznie zwiększenie 
sprzedaży produktu bądź usługi czy inny 
zaplanowany cel aktywizujący konsu-
menta. Trudności sprawia też określenie 
czasu, w którym uzyskamy faktyczne 
rezultaty z przeprowadzonych działań, 
bowiem marketing treści jest działa-
niem o wiele bardziej długofalowym 
niż klasyczne kampanie reklamowe (np. 
telewizyjne czy radiowe). Jednakże ko-
rzystając z dostępnych obecnie progra-
mów statystycznych, jesteśmy w stanie 
szacunkowo zdefiniować nasz przewi-
dywany zysk uzyskany natychmiast 
lub w jakimś spodziewanym okresie. 
Pomocne okażą się tutaj internetowe 
narzędzia analityczne, takie jak Google 
Analytics, Gemius Traffic czy działania 
związane z Marketing Automation, czyli 
oprogramowaniem pozwalającym na 
automatyczne gromadzenie i przetwa-
rzanie danych o klientach, a następnie 
wykorzystywanie ich w celach zwięk-
szenia efektywności poprzez spersona-
lizowanie ofert. Pomiar efektów zależy 
też oczywiście od celów, jakie sobie wy-
znaczyliśmy przed kampanią

W rzeczywistości zatem najważniejszą 
rolę odgrywa połączenie różnych danych 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wy-
branie odpowiednich mierników potrzeb-
nych w realizacji zamierzonego celu. 

– Skuteczność działań content mar-
ketingowych można ocenić poprzez sze-
roki zakres wskaźników – komentuje 
Jarosław Roszkowski, dyrektor działu 
analiz w Brand24. – Zdefiniowałbym 
trzy najważniejsze grupy: (1) wskaźniki 
opisujące poziom interakcji z treścią 
(liczba polubień, udostępnień, komenta-
rzy, wyświetleń filmu); (2) wskaźniki opi-
sujące zasięg treści (np. zasięg profili, na 
których zostały zamieszczane treści); (3) 
szacowana wartość reklamowa działań 
liczona w oparciu o parametry ilościo-
we (jak wyżej) i jakościowe (struktura 
sentymentu zamieszczonych treści). 
Wykorzystanie pełnego zestawu tych 
wskaźników pozwoli określić zwrot z in-
westycji ponoszonych na kontent (ROI).

JAK PRZEKONAĆ SWOJEGO CEO 
DO CONTENT MARKETINGU?
Każdą przeprowadzoną przez nas kam-
panię z użyciem dedykowanych treści 
należy szczegółowo monitorować. Uzy-
skane rezultaty pozwolą nam bardziej 
sprecyzować i spersonalizować kolejne 
kroki naszej strategii lub kolejną kam-
panię, tak aby wydać mniej środków 
i uzyskać znacznie lepszy efekt, dyspo-

nując często ograniczonym budżetem. 
Content Marketing Institute w Cleve-

land (USA) wskazuje na pięć wyraźnych 
cech content marketingu, które należy 
wziąć pod uwagę przy próbie oszacowania 
jego wartości. Przede wszystkim ta forma 
reklamy jest długoterminowa – oznacza 
to, że realne korzyści możemy uzyskać 
dopiero po dłuższym czasie, a także że siła 
oddziaływania content marketingu będzie 
jeszcze długo aktywna po zapłaceniu za 
niego rachunku (1). Dzięki temu okazuje 
się on również bardzo pomocny przy pozy-
cjonowaniu (2). Pozwala kreować zaufanie 
klientów (3) i znacznie lepiej oddziałuje 
na tak zwane pokolenie Millennials, czyli 
pokolenie użytkowników sieci urodzonych 
w latach 1982-2000, którzy są oporni na 
oddziaływanie klasycznych reklam (4). 
Podczas gdy kanały komunikacji cały czas 
się zmieniają, content pozostaje niezmien-
ny i można go z łatwością przenosić mię-
dzy platformami (5).

Gdy porównamy skuteczność con-
tent marketingu z Google AdWords, ten 
pierwszy okaże się bardziej skuteczny, 
a co ważniejsze – jego skutki będą dłu-
gotrwałe, podczas gdy w przypadku 
kampanii AdWords – jednorazowe i na-
stawione na chwilowy efekt. Wysiłek 
włożony w tworzenie contentu ma rów-
nież przełożenie na skuteczność pozycjo-
nowania. Dobrze skonstruowane treści 
sprawiają, że nie musimy zdawać się 
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wyłącznie na płatne usługi SEO, a tym 
samym zyskujemy większą kontrolę nad 
przepływem i wielkością ruchu.

ILE TO KOSZTUJE? 
Przyjmijmy, że dysponujemy budże-
tem 50 tys. zł. Cena za jedno kliknięcie 
w Google AdWords to w zaokrągleniu 
1 zł. W ramach jednej kampanii jeste-
śmy w stanie pozyskać 50 tys. klientów 
tymczasowych. Natomiast jeżeli wierzyć 
opublikowanym przez Kapost and Elo-
qua badaniom, oszczędności z content 
marketingu sięgają nawet rzędu 31% 
w przypadku średnich przedsiębiorstw, 
stąd możemy liczyć na ponad 72 tys. klien-
tów przy koszcie 69 gr na osobę. Ponadto 
korzyści uzyskane z pozycjonowania nie 
znikną zaraz pod odcięciu wpłat na konto 
Google, a nawet przyczynią się do stopnio-
wego ugruntowania pozycji naszej strony. 

POZNAĆ INTENCJĘ KLIENTA
W obliczaniu ROI z marketingu treści wła-
ściwie wszystko zależy od wyznaczonego 
przez nas celu. – W komunikacji conten-
towej można rozmaicie rozkładać akcen-

Inicjatywy content marketingowe są wreszcie świetnym sposobem na ożywienie strategii PR-

-owej firm. Dziennikarze znudzeni sztampowymi informacjami produktowymi chętniej piszą 

o nowatorskich projektach łączących marki z interesującymi treściami. Wartość ekwiwalentu 

reklamowego publikacji na temat akcji content marketingowych to często silny dowód na 

sens takiej inwestycji.

Agata Twardowska
A g e n c j a  a l b o / a l b o

BARTŁOMIEJ JUSZCZAK

dziennikarz SOCIALPRESS

NAPISZ DO AUTORA

b.juszczak@socialpress.pl

ty – komentuje Michał Cieślak, project 
manager w agencji SKIVAK. – Dla jednej 
firmy celem głównym jest zwiększenie 
sprzedaży, dla innej utrwalenie wizerunku 
lub promocja innowacyjnej technologii, 
której sprzedaż na dużą skalę planowana 
jest za kilka lat. Na pewno skuteczności 
nie ocenimy po jednorazowym wydaniu 
magazynu dla klientów czy opublikowaniu 
kilku artykułów na wortalu. Horyzont 
oddziaływania jest wydłużony.

Zatem w zależności od tego, czy 
chcemy podnieść wskaźnik sprzedaży, 
zdobyć nowych klientów, powiększyć 
bazę danych personalnych (zapisy na 
newsletter), czy umocnić swoją pozycję 
w mediach, inaczej należy obliczać zysk 
i używać innych mierników. Content mar-
keting umiejętnie wykorzystany pomaga 
optymalizować koszty, najtrudniejszym 
wyzwaniem okazuje się jednak przeło-
żenie statystyk na faktyczne zaangażo-
wanie klientów. Z faktu, że mamy dużo 
polubień w mediach społecznościowych, 
może nie wynikać nic, ale może to też 
wpłynąć znacznie na wizerunek marki, 
czego koszt w przypadku tradycyjnej 

reklamy jest znacznie większy. Mimo to 
należy zawsze skupiać się na odbiorcach, 
nie zaś na kanale czy próbie zapełnienia 
wszelkich mediów. Jeżeli spersonalizu-
jemy naszą kampanię, to bez wątpienia 
wskaźnik ROI w przypadku marketingu 
treści przekroczy znacząco statystyczny 
wynik innych narzędzi marketingowych. 
Czasami będziemy musieli na to tylko 
cierpliwie poczekać.

Działania content marketingowe mają sens jedynie wtedy, kiedy mogą być mierzalne. Istnieje 

bogaty wachlarz metod i instrumentów badawczych, zarówno dla mediów papierowych, jak 

i elektronicznych. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma jednej uniwersalnej metody dla każdego, 

czasem dopiero odpowiednio dobrany miks metod ilościowych, jakościowych i psychologicz-

nych pozwala zmierzyć ROI. Ważne, by już na etapie tworzenia strategii contentowej ustalić 

właściwe mierniki (KPIs) – zarówno do samego medium, jak i efektywności przedsięwzięcia.

Urszula Radzińska
p r e z e s  z a r z ą d u  a g e n c j i  A u d e
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marki jest jednocześnie nazwiskiem bądź 
występuje z innym słowem dotyczącym 
innego produktu). Jeżeli nie mamy wiedzy 
na temat tego, które słowa powinniśmy 
wykluczyć, warto włączyć monitoring na 
jeden lub dwa dni (wówczas będziemy ba-
dać tylko nazwę, bez żadnych ograniczeń) 
i na podstawie tej obserwacji wybrać od-
powiednie słowa, które należy wykluczyć.

W momencie kiedy będziemy mieć 
określone miejsca, w których pojawia się 
nasz produkt, możemy pomyśleć nad przy-
gotowaniem ogólnej strategii obecności 
w tych kanałach. Oczywiście nie mam na 
myśli planowania postów na Facebooku 
czy przygotowywaniu określonych zdjęć 
na Instagrama z miesięcznym wyprzedze-
niem. Chodzi o stworzenie „szkieletu” 
komunikacji marki. Dobrze przygotowana 
strategia pozwoli nam odpowiednio prze-
szkolić pracowników, tak aby wiedzieli, jak 
mają działać w konkretnym kanale i w jaki 
sposób reagować na odnalezione przez 

PRZYGOTUJ SIĘ DO MONITORINGU
Podczas przygotowywania się do monito-
ringu ważny jest odpowiedni dobór słów 
kluczowych, wykluczonych i wymaganych. 
Oczywiście jeśli ma się markę o orygi-
nalnej nazwie, to nie ma z tym problemu, 
wyszukujemy po prostu jej nazwę i mamy 
pewność, że wyniki z monitoringu będą 
dotyczyły tematu, który nas interesuje. 
Problem pojawia się przy markach i pro-
duktach, których nazwy są wieloznaczne. 
Wtedy pomagają dodatkowe filtry: słowa 
wymagane i wykluczone. Słowa wymaga-
ne to takie, które muszą występować wraz 
ze słowem kluczowym – pomocne jest to 
chociażby przy monitoringu konkretnego 
produktu (np. branża motoryzacyjna – nie 
szukamy wszystkiego o producencie, a je-
dynie o jednym z modeli jego aut).

Drugim sposobem selekcji jest filtro-
wanie po słowie wykluczonym, czyli takim, 
które nie powinno wystąpić wraz z naszą 
marką (przydatne to jest, kiedy nazwa 

Przede wszystkim należy się zastanowić, 
jakie kanały dla naszej marki są najistot-
niejsze i zacząć je monitorować. Nie musi-
my sprawdzać, czy nasza marka jest w in-
ternecie – jest tam na pewno, czy z naszą 
pomocą i udziałem, czy nie. Warto uru-
chomić monitoring na szerokie spektrum, 
nie zakładajmy z góry, że gdzieś na pewno 
jesteśmy, a gdzie indziej na pewno nas nie 
ma. Wyniki monitorowania całego interne-
tu mogą nas zadziwić i może się okazać, że 
nasza firma (np. technologiczna) jest obecna 
na Instagramie lub Pintereście. Od razu 
możemy założyć, że warto być obecnym 
w mediach społecznościowych dlatego, 
ponieważ rośnie świadomość internautów 
na temat nowych możliwości komunikacji 
z markami. Coraz więcej użytkowników 
globalnej sieci ma ambicje wpływania na 
losy i wizerunek marek lub produktów. 
A robią to coraz chętniej. Najlepiej świadczą 
o tym ponad dwa miliony fanów znanych 
firm telekomunikacyjnych na Facebooku.

M i k o ł a j  W i n k i e l

Monitorowanie internetu: 
reaguj i dostosowuj treść
do potrzeb odbiorców
Dziś nie wystarczy już napisać: „Wejdź na naszą stronę, zrobisz zakupy” albo „Laptop 

300 zł taniej”. Internautę w 2014 roku trzeba zaangażować. Trzeba mu pokazać, że 

marka jest jego przyjacielem i liczy się z nim. Dlaczego? Chociażby dlatego, ponieważ 

takich marek jak Twoja jest kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) i klient ma wybór. Musimy 

więc sprawić, żeby wybrał naszą, a nie konkurencyjną.

3  r z e c z y ,  o  k t ó r y c h  m u s i s z  p a m i ę t a ć

Monitoring może pomóc przy budowaniu strategii obecności marki w internecie.

Bądź marką pomocną i otwartą na internautów.

Nie bój się eksperymentów i niestandardowych rozwiązań. Może uda Ci się dzięki temu zrobić coś wyjątkowego!

1

2

3
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monitoring wpisy. Wiadomo, że zupełnie 
inaczej (i innym językiem) mówimy do 
swoich fanów na Facebooku, innym na 
forach, a jeszcze innym posługujemy się 
w kontaktach z blogerami (o nich i osobach 
wpływowych opowiemy później).

OBSERWUJ I ANALIZUJ DANE
Spójrzmy na wyniki monitoringu – o czym 
internauci rozmawiają, co ich „boli”, jakie 
mają do nas zarzuty – i nie pozostańmy 
na nie głusi. Odpowiadajmy, angażujmy. 
Jeden odpowiednio poprowadzony inter-
nauta może stać się ambasadorem marki. 
A jako że nadal duża część osób wierzy 
bardziej swoim znajomym (marketing re-
komendacji ma się obecnie jeszcze lepiej 
niż za czasów marketingu szeptanego), to 
jeżeli go dobrze potraktujemy, odwdzię-
czy się polecaniem nas swoim znajomym. 
Jak to zrobić? Jednym z najlepszych spo-
sobów jest monitoring i obsługa klientów 
bezpośrednio w miejscach, w których się 
pojawiają. Bardzo dobrze robią to firmy 
technologiczne, które wchodzą w inte-
rakcję ze swoimi klientami poprzez fora, 
na których internauci szukają pomocy. 
Na jednym z największych forów tech-
nologicznych w Polsce są obecni oficjalni 
przedstawiciele marek, którzy prowadzą 
dyskusje z forumowiczami, doradzają im 
i pomagają. Bardzo podobnie ma się sy-
tuacja na forach telekomunikacyjnych. 
Internauci wiedzą, kim są eksperci i mają 
do nich zaufanie – działa to dużo lepiej niż 
popularny jeszcze niedawno marketing 
szeptany, w którym przedstawiciele ma-
rek (bądź agencji obsługujących te marki) 
polecali swoje produkty.

Fora to jednak tylko ułamek całej 
komunikacji marki i jej obecności 
w internecie. Z obserwacji Brand24 wynika, 
że bardzo często informacje dotyczące 
marek pojawiają się na Facebooku 
i Twitterze – częściej niż w innych kanałach. 
Powód jest prosty: na tych serwisach 
jest coraz więcej internautów, którzy 
nie widzą sensu w szukaniu specjalnych 
miejsc do kontaktu z marką, tylko piszą 
tam, gdzie sami są obecni. Oczywiście 
– poprzez ograniczenia wyszukiwarek 
tych serwisów – mogłoby nam być trudno 
znaleźć ręcznie każdy post, który nas 
dotyczy. W tym momencie przychodzi 
nam z pomocą monitoring, który przez 

odpowiednie algorytmy dostaje się do 
serwisów społecznościowych, „podpytuje 
je” o konkretne słowa kluczowe i umieszcza 
w przyjaznym dla użytkownika narzędziu. 
Głośne były historie internautów, którzy 
załatwili swoje sprawy po tym, jak odezwał 
się do nich przedstawiciel marki na 
Facebooku bądź Twitterze.

 Dużą pomocą może być też możliwość 
monitorowania działań konkurencji. Dzię-
ki temu możemy sprawdzić, co i w jakim 
tonie mówią o niej internauci.

Wcześniej wspomniałem o blogerach 
oraz osobach wpływowych. Monitoring 
pozwoli nam wyszukać takie osoby – nie 
dla każdej marki odpowiednią osobą do 
współpracy może być TOP 10 najpopu-
larniejszych blogerów. Czasem również 
warto zainteresować się mniej znaną oso-
bą, bo może okazać się, że w szerokiej 
świadomości jest nieznana, ale w kwestii 
oddziaływania na nasz target jest idealna. 
Bez monitoringu moglibyśmy taką osobę 
pominąć albo wręcz jej nie zauważyć.

POZNAJ POTRZEBY KONSUMENTÓW    
Od jakiegoś czasu na Zachodzie zyskują 
na popularności akcje oparte o monito-
ring. W Polsce warto wspomnieć cho-
ciażby o Pizza Patrol i #RockstarTeam. 
Pierwsza opierała się o wyszukiwanie na 
Facebooku osób głodnych – takich, które 
umieszczały statusy o głodzie lub pisały, 
że mają ochotę na pizzę. Przy pomocy 
monitoringu wyłapywaliśmy takie osoby, 
zdobywaliśmy ich adresy i odwiedzaliśmy 
je, wręczając im ciepłą pizzę. Druga akcja 
miała na celu dodanie energii osobom, 
które narzekały na jej brak. Obie odbiły 
się szerokim echem w mediach społecz-
nościowych i są komentowane do tej pory.

Monitoring internetu jest tematem 
bardzo obszernym i nie sposób opowie-
dzieć o wszystkim, co się z nim wiąże. Na 
pytanie postawione w tytule można od-
powiedzieć w skrócie – chcąc mieć odpo-
wiedni content przeznaczony dla klien-
tów, musisz poznać ich zwyczaje w sieci 
i być na bieżąco z trendami. Wykorzysta-
nie śmiesznego obrazka w komunikacji 
produktu, po dwóch tygodniach od jego 
ukazania jest w pewnym sensie „nietak-
towne”. Pamiętajmy, że informacja w sieci 
żyje tylko chwilę, warto więc ten moment 
odpowiednio wykorzystać.

MIKOŁAJ WINKIEL

key account manager w Brand24

NAPISZ DO AUTORA

mikolaj.winkiel@brand24.pl
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studium przypadku nie może udowadniać, 
jak wspaniały jest Twój produkt – pokaż 
raczej, jak pomogłeś swojemu klientowi 
rozwiązać jego biznesowe bolączki.

ZYSKAJ DOWÓD SPOŁECZNEJ 
SŁUSZNOŚCI
Czy podczas lektury kolejnego raportu 
o branży marketingowo-internetowej nie 
miałeś wrażenia, że „spotykasz znowu te 
same twarze”? Tak, w wielu raportach lub 
podobnych materiałach często wypo-
wiadają się ci sami przedstawiciele danej 
branży. Im bardziej są rozpoznawalni, tym 
bardziej rośnie przekonanie, że to warto-
ściowy materiał. Sama dałam się ostatnio 
skusić na fragment szkolenia portalu In-
folia tylko dlatego, bo był to akurat frag-
ment szkolenia Pawła Tkaczyka. Jeśli więc 
chcesz, aby Twój odbiorca zyskał przeko-
nanie, że dany materiał jest wartościowy, 
poproś go o wypowiedź na jego temat.

ZADBAJ O WIRUSOWOŚĆ
Eksperci zachwyceni możliwością oglą-
dania własnej twarzy zrobią też dla 
Ciebie jeszcze jedną rzecz. Powiadomią 
swoich znajomych, że właśnie ukazał się 
kolejny materiał, w którym się udzielają. 
Muszą bowiem podtrzymywać wizeru-
nek swojej eksperckości, to raz. Z drugiej 
strony, mają sporo odbiorców ufających 
ich wiedzy, którzy mogą stać się także 

TWÓRZ ATRAKCYJNE,
WARTOŚCIOWE TREŚCI
Podobnie jak w czasach „przedsocialme-
diowych” musimy stworzyć na tyle atrak-
cyjne treści, aby odbiorcy zainteresowali 
się nimi i zechcieli dalej je rozpowszech-
niać. Ta zasada dotyczyła mediów, ale 
dziś dotyczy też użytkowników interne-
tu. Treści będą dla nich atrakcyjne, o ile 
będą im przydatne w ich codziennej pracy 
– takim przykładem może być tutaj quiz 
opublikowany przez Get Response, który 
wymagał przemyślenia mechanizmów 
e-mail marketingu. Treści będą też za-
chęcały do zapoznania się z nimi, jeśli 
będą dotyczyły fascynującego, a zarazem 
kontrowersyjnego tematu – dlatego na 
przykład wszelkie badania dotyczące blo-
gosfery „sprzedają się” właściwie na pniu.   

MERYTORYKA, NIE REKLAMA
Musisz zadbać o to, by treści nie były 
przesadnie „marketingowe”. Cały tekst 
raportu nie może być peanem na temat 
Twojego doskonałego produktu. Pokaż 
raczej dyskretne logo w tle – to w zupełno-
ści wystarczy. Gdybym została zapytana, 
jakie znam systemy e-mail marketingowe, 
z pewnością wspomnę o firmie, której 
nazwa pojawiła się w poprzednim akapi-
cie tego tekstu. Dlaczego? Bo przysłała 
mi kilka ciekawych raportów, które opi-
sałam na blogu annamiotk.pl. Tak samo 

MARKETING TREŚCI TO NIC NOWEGO
Wśród narzędzi marketingowych już 
w czasach przedpotopowych (czyt. przed 
erą nastania internetu) znajdowały się 
studia przypadków, artykuły eksperckie 
czy raporty z badań, więc sam marketing 
treści nie jest niczym nowym. Jednak ana-
logowy marketing treści bardzo utrudniał 
obustronną komunikację i czerpanie in-
formacji zwrotnych. Wcześniej miała ona 
charakter jednokierunkowy. Organizacja 
publikowała materiał, odbiorca go czytał, 
a tylko ten wyjątkowo zdesperowany kon-
taktował się z organizacją, aby przekazać 
jej swoją opinię zwrotną.

INTERNET – MORZE MOŻLIWOŚCI
Sytuacja uległa zmianom w dobie inter-
netu, a zwłaszcza mediów społecznościo-
wych. Organizacje zyskały dodatkowe, 
potężne kanały do publikowania własnych 
treści. Odbiorcy mogą je bardzo łatwo 
skomentować dzięki mechanizmom dys-
kusji wbudowanym praktycznie w każdy 
kanał społecznościowy. Co więcej, w sy-
tuacji, gdy treści są dla nich wyjątkowo 
atrakcyjne, mogą je upowszechniać wśród 
większej liczby osób, wykonując w ten 
sposób pracę działu PR czy marketingu. 
Jednak bez przełożenia tego na dalszą 
działalność biznesową content marketing 
jest właściwie bez sensu. Jak o to zadbać? 
Oto kilka podstawowych zasad.

A n n a  M i o t k

Content marketing: 
jak budować wizerunek
marki eksperckiej

W ostatnim czasie rośnie znaczenie roli content marketingu – czyli marketingu, którego 

zadaniem jest publikowanie atrakcyjnych treści. Na tyle atrakcyjnych, aby przyciągały do 

nas potencjalnych klientów. Marketing treści zakłada też budowanie długofalowej relacji 

i zaangażowania konsumentów.
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Twoimi odbiorcami. Rekomendacji mogą 
udzielić Ci też sami odbiorcy materiału, 
o ile nakłonisz ich do tego prostym me-
chanizmem wirusowym. No bo jak myśli-
cie, dlaczego Natalia Hatalska publikując 
swoje raporty, wykorzystuje mechanizm 
„Pay with a Tweet”?

GROMADŹ DANE ODBIORCÓW
Nie możemy też zapomnieć o mechani-
zmach gromadzenia danych odbiorców. 
W ten sposób zyskujemy bazę danych 
kontaktowych potencjalnych klientów. 
Wiele firm, które publikują darmowe 
raporty lub artykuły, wymaga podania 
przez użytkownika danych kontakto-
wych i zazwyczaj później, po pobraniu 
materiału, ktoś z tej firmy odzywa się do 
niego mailowo, aby zapytać o potencjalne 
możliwości współpracy.

PODTRZYMUJ KONTAKT
Nie wystarczy raz odezwać się do odbior-
cy, którego dane już pozyskaliśmy, a po-
tem o nim zapomnieć. Warto co jakiś czas 
skontaktować się z nim ponownie – nie 
tyle pod pretekstem zainteresowania go 
naszą ofertą, ale zwłaszcza wtedy, kiedy 
stworzymy inny, potencjalnie ciekawy dla 
niego materiał. Odbiorca niekoniecznie 
w tym momencie może być na etapie 
podejmowania decyzji o zakupie naszego 
produktu, ale skąd wiesz, czy nie zechce 
tego zrobić za pół roku? Dlatego warto 
mu o sobie przypominać. Tutaj dobrym 
przykładem może być Marc Fest, autor 
narzędzia The Message House służącego 
do konstruowania kluczowych przeka-
zów. Marc przypomina mi o sobie co jakiś 
czas, podsyłając informacje o aktualizacji 
narzędzia czy też o nowościach na jego 
stronie. Gdyby tego nie robił, czy napi-
sałabym tutaj o nim?

WYKORZYSTUJ RÓŻNE TYPY
TREŚCI I KANAŁY
Nie poprzestawaj tylko na jednym typie 
treści czy jednym kanale ich dystrybu-
owania. Testuj różne typy przekazu: fil-
my, raporty, artykuły eksperckie, studia 
przypadków, webcasty. Sprawdzaj, czy 
w Twoim przypadku najlepiej działają blo-
gi, filmy wideo, Twitter czy może fan page 
na Facebooku. Eksperymentuj z różnymi 
tematami, aby znajdować takie, które naj-
bardziej zainteresują Twoich odbiorców.

MIERZ SKUTECZNOŚĆ
Sprawdzaj nie tylko wzrost zaintereso-
wania czy intensywność dyskusji wokół 
materiału, ale też to, na ile przyczynił 
się on do wzrostu świadomości Twojej 
marki (tutaj pomogą Ci badania sonda-
żowe) i na ile przełożył się na sprzedaż. 
Sformułuj te cele w mierzalny sposób: 
ile osób mogło zobaczyć materiał, ile we-
szło z nim w interakcję, ilu potencjalnych 
i faktycznych klientów pozyskałeś. W tym 
ostatnim mogą Ci pomóc dodatkowe me-
chanizmy, które zachęcą do konwersji 
potencjalnego klienta w klienta – kupony 
rabatowe, dostęp do specjalnych opcji te-
stowych narzędzia, zniżki na wydarzenie, 
które organizujesz itp.

UCZ SIĘ
Wykorzystuj dane o skuteczności swoich 
dotychczasowych działań do planowania 
kolejnych treści. Ucz się na swoich błędach 
– być może inny mechanizm lojalnościowy 
byłby skuteczniejszy? A może lepiej było 
promować treść przez Facebooka niż przez 
Twittera? Obserwuj też narzędzia społecz-
nościowe, zmieniające się trendy w ich 
popularności oraz media, których używa 
Twoja grupa docelowa, tak aby Twój mar-
keting treści był jak najbardziej precyzyjny.

ANNA MIOTK

dyrektor ds. badań i rozwoju pro-

duktu Newspoint, ekspert inicjatywy 

Fat ROI
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Treści content marketingowe muszą być atrakcyjne dla odbiorców, a obecność marki musi być w nich
dyskretnie zasygnalizowana.

Zadbaj o dobre mechanizmy wirusowości i konwersji.

Mierz nie tylko za pomocą analizy danych sprzedażowych, ale też świadomościowych
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CZY WARTO BYŁO SZALEĆ TAK?
Zwłaszcza jeśli „gołe” liczby nie są tak 
duże, jak byśmy się spodziewali. Ja sama 
zastanawiałam się nad tym w przypad-
ku mojego bloga. Czy warto poświęcać 
czas na jego pisanie, skoro temat badań 
szeroko rozumianej komunikacji bizne-
sowej jest niszowy i wręcz ekspercki? 
Odpowiedź przyszła w postaci zapytań 
o współpracę przy różnych projektach 
spływające przez formularz kontaktowy. 
A także tego, że na konferencjach bran-
żowych nowo poznane osoby okazywały 
się być moimi czytelnikami. Czy też tego, 
że byłam wcześniej znana potencjalnym 
klientom właśnie jako osoba pisząca bloga 
eksperckiego. Ale najważniejsze jest to, 
że byłam w stanie lepiej orientować się 
w bieżących trendach i cyfrach, a tak-
że używać tej wiedzy – dzielenie się nią 
z innymi też jest sposobem na jej lepsze 
przyswojenie i przemyślenie. Co więcej 
– jest punktem wyjścia do poszukiwania 
nowych rozwiązań biznesowych.


