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Ulotki - czy sprawdzą się
w Twojej branży?

Ulotki przez długi czas, dla wielu branż - także medycznej, były jednym z głównych narzędzi marketingowych i sposobów promocji biznesu.
Prosty przekaz zawarty na kartce papieru trafiał do wielu mniej lub bardziej zainteresowanych osób, niektóre z nich samoczynnie chciały angażować się w treści, które widzieli na ulotce. Czy ulotki mają jeszcze rację
bytu w tak zdigitalizowanym świecie? Czy mogą przynieść marketingowy
sukces? Okazuje się, że tak - i w naszym artykule postaramy się zaprezentować szereg wskazówek, które mogą pomóc Ci w wykorzystaniu tego
sposobu w reklamie własnej działalności.
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Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że ulotki nadal są jedną z najtańszych
form promocji firmy. Ich wydrukowanie kosztuje zaledwie kilka groszy za sztukę,
zatem w szybki sposób można zbudować skalę i zadbać o masową dystrybucję.
Nawet jeżeli nie okażą się zbyt trafionym pomysłem (chociaż w branży medycznej nadal świetnie działają!), to poniesione wydatki nie powinny stać się problemem. Niemniej jednak zachęcamy do wykorzystania tego sposobu. Nawet przy
słabszej czy mniej precyzyjnej skuteczności, koszt pozyskania klienta może być
tańszy, a wyprodukowanie ulotek może się zwrócić w szybkim czasie.

Przemyśl, gdzie to zrobisz!
Jedną z kluczowych kwestii dla produkcji i kolportażu ulotek jest pomysł na to,
gdzie je roznosić i rozdawać. Znaczenie ma to na ile osoba, która otrzyma taką
ulotkę, może być nią zainteresowana. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo,
że przypadkowa osoba na ulicy zainteresuje się profesjonalnymi ekspresami
ciśnieniowymi - jednak, jeżeli rozdajesz ulotki z zaproszeniem na bezpłatną konsultację w okolicy swojego gabinetu, możesz odnotować wyższą konwersję
i przełożenie na wyniki sprzedażowe własnych usług. Nie musisz od razu drukować tysięcy ulotek - wystartuj z mniejszą liczbą i zobacz, jaki mają odbiór.
Tam, gdzie można wykorzystać ofertę niemal od razu lub niewielkim wysiłkiem
- możesz odnieść większy sukces.
Ulotki zostawiane w skrzynkach pocztowych czy za szybami aut nie spełnią
swojego zadania, a jedynie rozzłoszczą ich odbiorców i sprawią, że mogą oni
dzielić negatywne skojarzenia z Twoją marką. Ulotki, które rozdasz w okolicy
miejsca Twoich działań lub w miejscach, gdzie mogą przebywać reprezentanci
Twojej grupy docelowej, będą dużo bardziej skuteczne. Dodatkowo, takie ulotki możesz dodawać już do sprzedanej usługi, w ramach kolejnego materiału
marketingowego. Jeśli zapadnie w pamięć Twoim odbiorcom, istnieje szansa że
do Ciebie wrócą lub polecą Twoje usługi. I nawet jeżeli wyrzucą Twoją ulotkę,
właśnie dzięki niestandardowemu designowi mogą zapamiętać Twoją markę.
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Specjalna oferta to jest to!
Nic tak nie przyciąga jak obietnica bezpłatnej korzyści lub znaczącej zniżki na
usługi. Dodaj do swojej ulotki specjalny kod zniżkowy jedynie dla posiadaczy
ulotki. W ten sposób nie tylko urozmaicisz swoją ulotkę i dasz swoim odbiorcom
kolejny powód do wzięcia Twojego materiału marketingowego i wykorzystania kodu, ale i sam będziesz mógł liczyć konwersję. Dedykowany kod pomoże
w analityce i prognozowaniu rzeczywistej sprzedaży.
Pamiętaj o tym, by przemyśleć szatę graficzną, czcionkę, wielkość liter i przede
wszystkim - treść. Ulotka musi być konkretna, nieprzeładowana treścią - nikt
nie ma czasu na zapoznanie się z marketingowymi elaboratami na ulicy, jedynie komunikaty które przyciągają uwagę mają szansę na powodzenie. Ulotka
musi zawierać wezwanie do działania i przedstawiać transparentne informacje,
z którymi odbiorca szybko może się zapoznać i zdecydować, czy chce jeszcze
bardziej angażować się w komunikację marki.
Liczy się także spójność graficzna - ulotka ma spełniać funkcję merytoryczną,
informacyjną. Czasy krzyków z ulotek już się skończyły. Jeżeli nie chcesz, by
Twoja ulotka wylądowała w koszu, musisz się wyróżnić i zaciekawić swoich
odbiorców! Warto, by podobne kreacje, w podobnej stylistyce pojawiły się także
w Twoich kanałach online. W ten sposób wzmocnisz zasięg swoich komunikatów i dotrzesz do nowych osób, które być może nie zainteresowałyby się ulotką
w formie papierowej.
Na ulotce musisz umieścić swoje logo, dane kontaktowe i dokładny adres (jeżeli dysponujesz miejscem na ulotce, możesz także dodać mini-mapkę), możesz
także zaprosić do obserwowania Twoich profili w mediach społecznościowych.
Nie zaszkodzi także dodanie adresu strony internetowej - niejednokrotnie odbiorca ulotki woli zapoznać się z pełną ofertą firmy właśnie za pomocą strony
internetowej. Kolportaż ulotek powinien być magnesem do zmian, jeżeli Twoja
www nie jest zaktualizowana!
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Ulotka jest jedynie jednym ze środków, które mogą Ci pozwolić na osiągnięcie
celów sprzedażowych. Chociaż uważana jest za formę “ulotną”, to może zdziałać
cuda, jeśli rozdasz ją w odpowiedniej formie i miejscu. Zastosuj nasze porady
i przetestuj niewielkim budżetem działanie ulotek na Twoją markę, a możesz
być mile zaskoczony.
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Jak odpowiednio uzupełnić
profil na Facebooku

Facebook przestał już dawno być platformą do utrzymywania kontaktów ze znajomymi ze szkolnej ławy. Stał się miejscem, w którym nawiązujemy znajomości branżowe oraz promujemy swoje marki. Popularny
slogan głosi, że jeżeli nie ma Cię na Facebooku to tak naprawdę nie istniejesz. Być może jest to zdanie na wyrost, jednak jakaś cząstka prawdy
(większa lub mniejsza) musi w nim być, skoro oprócz ogromnej liczby
prywatnych użytkowników, swoje fanpage na Facebooku ma większość
marek - zarówno tych najbardziej znaczących, jak i małych, lokalnych.
Znaczenie mediów społecznościowych przez ostatnie lata wzrosło do
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tego stopnia, że wyrównują, a nawet znacząco przeganiają media tradycyjne.
Dlatego warto zadbać o dobrze prowadzony, ale także uzupełniony o odpowiednie informacje profil. Poniżej kilka protipów, które pomogą Wam dobrze
prezentować się na Facebooku.

Wybór odpowiedniej kategorii oraz nazwy
Właściwa dla Twojego fanpage’a na Facebooku kategoria wpływa na układ prezentowanych treści na Twojej stronie, dostępne zakładki, rodzaj postów, a także
pozycjonowanie, czy przyciski Call to Action. Wybór nie jest ostateczny i można starać się w przyszłości o zmianę przypisanego wariantu, jednak Facebook
może nie wyrazić zgody na takie działanie. Wpływ na taką decyzję mogą mieć
odbiorcy Twojej strony, którzy zasugerują Facebookowi inną, w ich odczuciu
lepszą kategorię. Dlatego dobrze jest przemyśleć do jakiej kategorii najbardziej
pasuje Twoja marka i publikowane przez Ciebie treści.
O ile o zmiana kategorii jest możliwa i jeśli zmienimy ją na opcję, która bardziej
pasowałaby do naszej marki, to raczej nie powinno być trudno, o tyle chęć zmiany
nazwy fanpage’a musi być odpowiednio umotywowana. Dlatego zanim nadamy nazwę swojej stronie warto dokładnie zastanowić się i postawić na miejscu
potencjalnego odbiorcy - czy nazwa jest w pełni zrozumiała, czy jasno określa
lub przynajmniej podpowiada potencjalnemu klientowi czym zajmuje się Twoja
marka. Jeśli nie masz wątpliwości możesz kliknąć “Rozpocznij” i zacząć przygodę
ze swoim fanpagem.

Uzupełnianie krok po kroku
Facebook informuje Cię o każdym kroku, który powinieneś wykonać uzupełniając
swój profil. Warto jednak już wcześniej przygotować sobie grafiki w odpowiednich wymiarach. Będziesz potrzebować odpowiedniego zdjęcia profilowego
w formacie kwadratowym, a także cover photo. Wymiary grafik w mediach
społecznościowych co jakiś czas ulegają zmianom, dlatego warto na bieżąco
kontrolować jaki obecnie format jest preferowany, a także stale kontrolować
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i dokonywać szybkich aktualizacji. Przy tworzeniu grafik dedykowanych dla
Twojego profilu, pamiętaj również o wyświetlaczu na urządzeniach mobilnych,
który pokazuje nam treści w nieco inny sposób niż komputer, częściowo ucinając
publikowany obraz. Do stworzenia grafik możesz wykorzystać dostępne w sieci
darmowe programy do ich tworzenia, jak np. najpopularniejsza Canva.
Jednak jako cover nie musisz wrzucać zdjęcia. Możesz również przygotować
krótki dynamiczny filmik prezentujący Twoją markę, czego dotyczy, czym się
zajmuje. Taka forma uzupełnienia swojego profilu na pewno urozmaici go i przez
wielu odbiorców będzie oceniana na plus. Pamiętaj, aby był to dobrej jakości
filmik. Jeśli nie masz możliwości stworzenia video o dobrej jakości i dostępu do
profesjonalnej produkcji, lepiej zostać przy zdjęciu, niż na siłę wrzucać film kręcony słabej jakości kamerką z telefonu komórkowego.
Gdy uzupełnisz już swoją stronę pod względem wizualnym, postaraj się jak najdokładniej, a także jak najbardziej atrakcyjnie uzupełnić treści tekstowe, jak np.
dane marki, opis działalności, nazwę użytkownika (która pojawi się w linku strony, dlatego ważne, aby była spójna z całym wizerunkiem), a także adres strony
internetowej. Dzięki precyzyjnemu wypełnieniu Twój potencjalny klient będzie
Cię mógł poznać, a także skontaktować się z Tobą bez większych problemów.

Prowadzenie fanpage’a
Kiedy wypełnisz już dokładnie wszystkie potrzebne pola, dodasz odpowiednio
przygotowane grafiki, czas się przywitać i zacząć publikować treści. Najważniejsze w prowadzeniu fanpage’a jest regularne publikowanie postów oraz dbanie o jakość publikowanego contentu. Staraj się, aby Twój fanpage publikował
różnorodne wpisy oraz korzystał z wielu możliwości, które oferuje Facebook
– zdjęcia w różnych formach, filmy czy relacje live – wszystko jest dla ludzi,
dlatego staraj się jak najbardziej umiejętnie korzystać z oferty tego medium
społecznościowego. Im lepszy i bardziej interesujący content w danej branży
i dziedzinie publikujesz, tym większa szansa na to, że zdobędziesz swoich stałych, zaangażowanych fanów. Staraj się budować relacje ze swoimi
odbiorcami
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odpowiadając, komentując, czy pytając o opinię. Obserwatorzy muszą czuć się
ważni. Tylko w ten sposób zbudujesz społeczność, która będzie się rozszerzać
i będzie przynosić obopólne korzyści.
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5 rzeczy, których nie warto
robić w Social Media

Współczesny świat sprzyja myśleniu o tym, że możesz wszystko.
I owszem, w mediach społecznościowych możesz publikować wszystko,
co tylko nie jest zakazane przez regulaminy platform, na których publikujesz treści, ale czy aby na pewno powinno się to robić? Istnieje trochę
zachowań, których kategorycznie należy się wystrzegać, gdyż mogą one
oznaczać np. brak profesjonalizmu. Jakich jest pięć rzeczy, których nie
warto robić w Social Media?
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1. Kupowanie polubień
Zakładając fanpage swojej marki chcielibyśmy jak najszybciej widzieć efekty
w postaci ilości fanów, likeów, udostępnień, komentarzy i wszelkich innych dowodów zaangażowania. Nie ma w tym pragnieniu nic złego, o ile na pragnieniu
się zakończy, a działania będą prowadzone systematycznie i cierpliwie. Oczywiście można zakupić całą rzeszę fanów – aukcje tego typu znajdują się np. na
Allegro, ale czy ma to jakąś wartość? Odpowiedźbrzmi: nie. Istnieje co najmniej
kilka powodów, dla których nie warto inwestować w kupowanie followersów.
Po pierwsze jest to strata pieniędzy. Obecnie 1000 fanów można kupić już za
10 zł. Teoretycznie nasza strona zyskuje fanów, jednak są to followersi nie angażujący się.
Zazwyczaj to opłacona grupa pochodząca np. z Azji, która nie ma nic wspólnego,
ani z Twoją branżą, ani tym bardziej z naszym krajem. Dużo korzystniej będzie
zainwestować te 10 zł w reklamę, która przyciągnie do Ciebie odbiorców, którzy
faktycznie będą zainteresowani oferowanymi przez Ciebie produktami lub usługami. Nie przyniesie Ci to więc żadnych korzyści, a może przynieść tylko straty
– algorytm Facebooka jest bezlitosny i może zacząć skracać Ci zasięgi jeszcze
bardziej. Poza tym Twoi prawdziwi odbiorcy odkrywając Twoje kłamstwo mogą
się odwrócić od Ciebie szybciej niż się obejrzysz.

2. Sztuczne zaangażowanie
Na Facebookowych tablicach aż roi się od postów w stylu „Oznacz znajomego, który…” albo „Którego aktora wybierasz? Oznacz reakcją!”. Posty tego typu
zazwyczaj nie są ani estetyczne, ani nie wzbudzają w odbiorcach pozytywnych
odczuć. Uważane są za SPAM. Facebook podjął już kroki w walce z tego typu
postami i zmieniając algorytm zaczyna ucinać wpisy, które zachęcają do oznaczania znajomych, pozostawiania komentarza, głosowania za pomocą reakcji,
czy po prostu zostawienia na pod postem jakiejś reakcji.
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3. Poleganie tylko na zasięgu organicznym
Facebook ścina zasięg organiczny z każdą kolejną wprowadzaną zmianą w algorytmie. Nic w tym jednak dziwnego, gdyż Facebook w tym momencie jest
medium o tak wielkiej sile przerobowej, że nawet gdyby jego twórcy chcieli, aby
wszystkie, albo większość treści docierała do odbiorców, nie jest to możliwe.
Podobnie jak od mediów tradycyjnych nikt nie wymaga, aby reklamy były publikowane za darmo, tak samo i w Social Media przychodzi czas na monetyzację.
Zasięg organiczny stał się swoistym przywilejem dla marek. Jedynie najbardziej
atrakcyjne contentowo treści mają szansę być opublikowane w sposób naturalny. Zdecydowana większość musi postawić na płatne kampanie oraz opłacanie
interesujących postów. Content is a king, staraj się więc publikować wpisy o jak
najlepszej jakości, przynoszące korzyści dla Twoich odbiorców. Tylko wówczas
dzięki zaangażowaniu Twój zasięg organiczny może wzrosnąć. Zdecydowanie
bezpieczniej i efektywniej jest jednak wspomóc swoje treści o zasięg opłacony.

4. Zapraszanie znajomych do polubienia fanpage’a
W większości pierwszą rzeczą, którą robimy po założeniu fanpage’a jest zaproszenie wszystkich swoich znajomych do jej polubienia. Powstaje wówczas jedno
zasadnicze pytanie – czy wszystkich Twoich znajomych interesuje tematyka
Twojego profilu? Zapewne odpowiedź brzmi: nie. Co na to Facebook? Największe
medium społecznościowe nie jest aż tak rozwinięte, aby stwierdzić, czy osoby,
które polubiły Twój profil zrobiły to dlatego, że faktycznie je to interesuje, czy
dlatego, że po prostu Ciebie lubią. Jeżeli więc opublikujesz posta, który będzie
interesujący tylko i wyłącznie dla pasjonatów, a większość Twoich followersów
nie należy do tej grupy, wówczas nawet pomimo interesującego contentu Facebook zacznie obcinać zasięgi. Dlatego jeśli chcesz zapraszać swoich znajomych
do obserwowania Twojej strony, upewnij się, że zapraszasz tylko tych, których
faktycznie zainteresują poruszane przez Ciebie tematy.
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5. Kradzione treści
Tak zwany duplicate content to zmora dzisiejszych czasów, szczególnie dla branżowych autorytetów. Wiadome jest, że przy ogromie publikowanych w Internecie treści, ciężko jest, aby pewne kwestie nie ulegały podwojeniu. Wiele treści
w sieci powtarza się jednak do tego stopnia, że często tracimy poczucie skąd
pochodzi oryginał. Kradzież treści jest karalna. Można się uchronić przed kradzieżą, np. poprzez specjalną wtyczkę w CMS, jednak jest ona do obejścia i nie
jest to duży problem. Nikt nie zakazuje Wam inspirować się contentem, należy
jednak pamiętać, iż plagiat jest niedozwolony i warto też dodawać przypisy
z jakich stron, bądź jakiej literatury pochodzi wiedza, którą publikujecie.
Te pięć punktów to tylko czubek góry lodowej, jeżeli chodzi o publikację treści
w mediach społecznościowych. Wiele zasad obejmuje tylko konkretne platformy,
wiele wskazówek moża też napisać na temat publikacji prywatnych użytkowników.
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Mini
strategia

Mini strategia to analiza wyjściowa, która jeśli zostanie rzetelnie
przeprowadzona, pozwoli na dokładnie określenie sytuacji wyjściowej
danej marki, a także pomoże w określeniu grupy docelowej. Niektórzy
eksperci twierdzą, że precyzyjnie przeprowadzona analiza sprawia, że
finalna strategia „napisze się sama”.
Istnieje wiele narzędzi, które mogą nam pomóc w przeprowadzeniu
takiej wstępnej strategii. Jedną z podstawowych metod analizy jest tzw.
analiza SWOT. Ten skrót jest akronimem czterech słów: strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – potencjalne szanse
oraz threats – czyli zagrożenia.
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Cała analiza przez wiele lat niezbyt wiele się zmieniła. Wszystko należy rozpocząć
od określenia celu i przedmiotu analizy. Kolejnym krokiem jest przedstawienie
procedury. Kolejną częścią jest opracowanie indywidualnych list mocnych oraz
słabych stron, a także szans i zagrożeń, które finalnie należy zintegrować i opracować jedną, wspólną analizę.
Mocne strony to czynniki pozytywne, wszelkie walory danej idei, które wyróżniają w otoczeniu oraz wśród konkurencji. Słabe strony to wszystkie cechy
negatywne, które są konsekwencją ograniczeń wynikających ze specyfiki branży oraz celu. Szanse są wszelkimi istniejącymi lub przewidywanymi procesami, zjawiskami oraz trendami, które mogą zostać osiągnięte poprzez realizację
swojego planu. Zagrożenia to oczywiście wszystko to, co potencjalnie może
zagrozić komunikacji. Finalnymi krokami, które należy podjąć po analizie, są
redukcja zagrożeń oraz wykorzystywanie szans, eliminowanie słabych stron
oraz wzmacnianie mocnych. Po tym należy opracować zestaw wszelki działań,
które można podjąć i które będą zgodne ze strategicznymi celami organizacji.
Sam wybór optymalnej strategii jest wynikiem zsumowania szans oraz zagrożeń, a także mocnych i słabych stron. Wyróżnić można kilka rodzajów strategii:
defensywna, konkurencyjna, konserwatywna i agresywna. Każda z nich jest
wybierana w zależności od wyników analizy.
Kolejnym krokiem w tworzeniu mini strategii jest określenie grupy docelowej.
Aby ją określić należy doskonale znać swój produkt i usługę. To da nam
dokładny ogląd na to, w jaki sposób powinniśmy się komunikować. Trzeba
jednak pamię-tać, że sama znajomość produktu nie opisze jej nam dokładnie.
Aby sprecyzować cechy swojej grupy należy przyjrzeć się swoim klientom,
poznać ich standardowe zachowania, a także główne cechy, jak wiek, płeć,
wielkość miasta pochodzenia oraz zamieszkania, wykształcenie oraz np.
hobby. Tak naprawdę możesz wypi-sać wszelkie cechy, które wydadzą Ci się
pomocne w sprecyzowaniu swojego targetu. Kiedy już poznasz grupę swoich
odbiorców, dobrze jest znaleźć niszę, do której najbardziej chcesz trafić ze
swoją kampanią lub posegregować ją na jeszcze mniejsze grupki, które
pozwolą na znacznie dokładniejsze określenie
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trzeb Twojej marki. W momencie, gdy grupa będzie Ci już znana bardzo dobrze,
porównaj ją z misją swojego brandu oraz celem, który pierwotnie sobie ustaliliście. Przy tworzeniu strategii pomóc może również tworzenie person, które
w precyzyjny sposób pozwolą określić różnego rodzaju jednostki pochodzące
z Twojej grupy.
Kwestią pochodzącą bezpośrednio od klienta, która pomoże Ci w tworzeniu
kolejnej kampanii, są insighty konsumenckie. Jest to wgląd w potrzeby konsumenta, o których on sam może nie mieć pojęcia. Poznanie insightów zaczyna
się od obserwacji w naturalnym środowisku Twojego klienta. W tej kwestii
niezwykle przydatne mogą być badania terenowe, analiza danych konsumenckich, a także badania fokusowe. Wszystkie te metody badawcze pozwalają na
rozpoznanie i dokładniejsze poznanie swoich klientów. Czemu służą? W zamyśle
mają pozwolić na wykreowanie nowych możliwości dla marki, a także przyniesienie korzyści użytkownikom. Do uzyskania wyników potrzeba jest trójstronna
współpraca pomiędzy reprezentantami marki, badaczami oraz konsumentami.
O sile insightów decyduje przede wszystkim ich prostota, istotność – czy wywoła
reakcję emocjonalną u konsumenta czy nie – za tym idzie emocjonalność, która
pozwoli na zbudowanie silnej więzi pomiędzy marką a klientem. Dobrze jest też,
aby insight był powszechny, czyli odpowiadał większości reprezentantów grupy
docelowej, gdyż właśnie wtedy wpłynie realnie na sprzedaż dóbr i usług. Ostatnimi cechami wartymi wyróżnienia są oczywiście prawdziwość i wiarygodność
danego insightu. Pozwala to na odnalezienie czegoś ważnego dla konsumenta.
Najlepsze insighty to te, które zostały odnalezione w wyniku prostej obserwacji.
To one pozwalają na najprostsze i najbardziej skuteczne rozwiązania.
Big idea, czyli pomysł, który ma przyświecać Twojej marce jest następnym ważnym krokiem w budowaniu strategii. Marka, która nie ma pomysłu na siebie, nie
sprzeda swojego produktu. Pamiętać należy, że podobnie jak przy insightach
najlepsze pomysły znajdują się w prostocie. Big idea powinna być jak najbliżej
myślenia konsumenckiego oraz ściśle związana z produktem - wtedy mamy
gwarancję, że faktycznie zadziała na wzrost zaufania do marki oraz przyniesie
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wymierne korzyści. Dobry pomysł może sprzedawać się przez wiele lat. Jego
myśl może się tak głęboko zakorzenić w świadomości konsumentów jak np.
idee towarzyszące takim markom jak Żubr czy Orange.
Po określeniu Big Idea należy sobie określić linie komunikacyjne, które chcemy
realizować jako marka. Jest to dokładna retoryka, którą dany brand chce się posługiwać w kontakcie z odbiorcami. Precyzyjne określenie tych linii, a następnie
ich przestrzeganie wpłynie na spójny wizerunek marki.
Tworzenie mini strategii to dopiero początek w budowaniu docelowej strategii
Twojej firmy. Taki zabieg pozwoli Ci jednak na zdecydowanie łatwiejsze działania przy budowaniu docelowej strategii, którą będzie się kierowała marka. To
pierwszy krok do tego, aby komunikacja reprezentowanego przez Ciebie brandu
była spójna i utrzymała konsumenta na na dłużej.
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Analiza konkurencji
w mediach
społecznościowych

Przygotowując strategię działań social media koniecznie zidentyfikuj konkurencję swojej marki i przejrzyj jej profile. Musisz być świadomy,
jakie inicjatywy podejmują Twoi rywale, jakiego języka używają, jakie
mają pomysły na zaangażowanie fanów i co ważne, sprawdź jakie efekty
osiągają. Wnioski z researchu powinny stanowić punkt wyjścia do planowania komunikacji. Zainspiruj się dobrymi praktykami konkurentów,
ale zadbaj też o uwzględnienie autorskich pomysłów, które sprawią, że
Twoja marka niejako „wybije się z tłumu”.

ww.evitum.pl/
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Jak znaleźć konkurencję?
Przede wszystkim musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: kto jest moją konkurencją? Z jednej strony są to firmy, które oferują ten sam produkt lub rozwiązują
ten sam problem klienta. Z drugiej, są to podmioty, z którymi konkurujesz w obszarze mediów społecznościowych o uwagę odbiorców. Czyli tak naprawdę rywalizujesz ze wszystkimi użytkownikami social media. Posty znajomych Twoich
klientów stanowią osobną kategorię, do nich marki nie mogą się porównywać,
ale to, co możesz zrobić, to wyróżnić swoją komunikację na tle innych poprzez
tworzenie wartościowego contentu i wymyślanie coraz to nowych rozwiązań
na angażowanie swoich fanów oraz pozyskiwanie nowych. Do tego potrzebny
jest ciągły monitoring działań konkurencji, aby być na bieżąco z kreacjami przez
nią proponowaną oraz najnowszymi trendami.
W wyszukaniu konkurencji może pomóc Ci kilka narzędzi:
SimilarWeb
Dzięki niemu otrzymasz porównanie z konkurencją w obrębie Twojej branży,
analizę i strategię działań online’owych konkurencji, poznasz potencjalnych partnerów i klientów, zidentyfikujesz pojawiające się trendy i nowych graczy na
rynku oraz zrozumiesz customer journey.
https://www.similarweb.com
Sotrender
Jedną z najciekawszych funkcji platformy jest możliwość porównania konkurencji.
Do Twojej dyspozycji będą dane dotyczące m.in. liczby fanów, czasu odpowiedzi,
liczby reakcji czy też aktywnych użytkowników.
https://www.sotrender.com
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Buzzsumo
Pomaga wyszukać najbardziej popularny content w obrębie danego tematu.
Sprawdź, czy Twoja strona znajduje się w czołówce. Jeśli nie, przeanalizuj najlepszych i wyciągnij wnioski na przyszłość.
https://app.buzzsumo.com/research/most-shared
SproutSocial
Oferuje analizę profili w mediach społecznościowych. Większość z funkcji dostępna jest już w darmowej wersji. Warto wypróbować.
https://sproutsocial.com/simply-measured/
Tagboard
Umożliwia analizę wybranego hasztagu na Instagramie, Twitterze i Facebooku.
Całkowicie za darmo i w bardzo łatwy sposób. Sprawdź, co komunikuje konkurencja, jakie prowadzi akcje czy konkursy.
https://tagboard.com
Barometer
Dostarczy Ci danych, dzięki którym będziesz mógł przeanalizować swoje działania w social media w kontekście innych stron. To bardzo istotna kwestia, ponieważ pozwoli Ci ocenić efektywność Twoich działań.
https://barometer.agorapulse.com
Brand24
Zobacz, kto wypowiada się na tematy związane z Twoją branżą lub podobnymi
produktami i w jaki sposób to robi. Monitoruj wybrane słowa kluczowe regularnie, nie tylko pod kątem zapobiegania sytuacjom kryzysowym, ale także żeby
być na bieżąco i wiedzieć, co słychać u konkurencji.
https://brand24.com
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Jak analizować konkurencję?
Podczas wnikliwego researchu spisz swoje obserwacje, a następnie wyciągnij
wnioski. Sporządźdokument, w którym uporządkujesz wiedzę. Każdą markę
analizuj według tych samych kryteriów. Poznaj odpowiedzi na następujące pytania:
Gdzie pojawia się Twoja konkurencja?
W jakich serwisach społecznościowych jest aktywna? Spróbuj wywnioskować
dlaczego akurat w tych, a nie w innych. Być może Twoja grupa docelowa znajduje się tylko na wybranych platformach.
Ilu i jakich ma fanów?
Czy angażują się w jej komunikację? Jaka jest dynamika przyrostu fanów? Jakie mają zainteresowania? Poświęć odrobinę czasu na interpretację danych.
Zastanów się, czy przykładowo niskie zaangażowanie odbiorców konkurencji
wiąże się z faktem, że profil jest słabo prowadzony, czy może społeczność nie
jest zainteresowana taką tematyką.
Jakie treści publikuje konkurencja?
Jaki format przybierają posty? Czy są to zdjęcia, gify, filmy, infografiki, pokazy
slajdów? Czy robi transmisje na żywo? Przeanalizuj, jak fani rywali reagują na
każdy z formatów. Content świadczy też o tym, jak poważnie konkurencja traktuje media społecznościowe, czy przykłada się do prowadzenia wysokiej jakości
komunikacji.
Jakie działania podejmuje Twoja konkurencja?
Czy oprócz regularnej komunikacji organizowane są dodatkowe akcje i konkursy?
Jeśli tak, to na czym one polegają i jakie są nagrody? Czy podąża za najnowszymi trendami? Pamiętaj, aby nie kopiować działań konkurencji. Jeśli Twój rywal
przeprowadził genialną akcję, która równie dobrze pasowałaby do Twojego produktu, świetnie! Zainspiruj się do wymyślenia czegoś całkiem innego, ale równie
innowacyjnego. Na pewno dasz radę!
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Analiza konkurencji jest istotna nie tylko przed rozpoczęciem własnych działań,
ale tak naprawdę podczas całej promocji. Warto wiedzieć, jak rozwijają się podobne firmy oraz jak komunikują swoje produkty i usługi. Istotą całego procesu
monitoringu konkurencji jest świadomość tego, co dzieje się w Twojej branży
zarówno generalnie, jak i w mediach społecznościowych. Zamiast podążać za
swoimi rywalami, postaraj się zawsze być o krok przed nimi.
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Jak pisać
teksty na bloga

W celu tworzenia zachęcającego do czytania i angażującego contentu na blogu warto poznać kilka zabiegów, które pozwolą Ci na rozwój
Twojej strony. Niezależnie od tego czy posiadasz już bloga czy dopiero
planujesz go założyć, czy jest to blog firmowy, czy osobisty, poniżej dowiesz się o kilku sztuczkach, które możesz wykorzystać, aby w pełni cieszyć się z blogowania i publikować atrakcyjne treści i interesujący sposób.

ww.evitum.pl/
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Treści generują ruch, dlatego też przy prowadzeniu swojej firmy warto jest zainwestować w prowadzenie bloga. W takim miejscu można umieszczać artykuły
związane z tematyką branży, wszelkiego rodzaju porady, które mogą czytelnikowi przynieść naukę oraz inspirację. Tego typu content nie tylko pomaga utrzymać obecnego już klienta przy sobie, ale pozwala również na nabycie nowego,
w tym przyciągnięcie potencjalnych odbiorców od konkurencji, która być może
nie korzysta jeszcze z funkcji bloga i nie publikuje artykułów eksperckich. Udostępnianie takich treści pomaga budować u czytelnika poczucie, że Twoje firma
jest profesjonalna i troszczy się o swoich klientów.
Po pierwsze – pisz po polsku. A tak naprawdę mamy na myśli, abyś pisał w języku, w którym chcesz, ale komunikuj się słownictwem dopasowanym do Twojej grupy docelowej. Jeśli Twój blog jest skierowany do specjalistów z branży
– używaj języka specjalistycznego. Jeżeli Twoja grupa jest szersza i Twój blog
ma trafiać również do amatorów bądź początkujących, staraj się uprościć swój
język. Wówczas będzie większa szansa na to, że na stałe przyciągniesz do siebie
odbiorców.
Działaniem na blogu powinno być sfocusowanie się na wartościowe treści. Dla
odbiorcy istotny jest temat, sposób pisania, ale także forma w jakiej dany temat
zostanie przedstawiony zarówno pod względem tekstowym, jak i graficznym.
Ważne jest, aby swoją pracę gruntownie sprawdzić pod względem ortograficznym, stylistycznym, a także interpunkcyjnym. Warto stawiać na oryginalne
tematy, które skłonią Twoich odbiorców do dyskusji. Staraj się również wykorzystywać chwytliwe tytuły i nagłówki, które od razu zainteresują Twojego
czytelnika. Konstrukcja tekstu jest niezwykle istotna dla czytelnika, który prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Najprostsza forma składa się
z czterech elementów: wstępu, opowiadania, argumentacji oraz zakończenia.
W blogowaniu bardzo ważna jest równowaga i systematyczność. Nie publikuj
na raz 5 tekstów, po czym nie milcz przez następny miesiąc. Twój blog nie
zyska wówczas ani na popularności, ani nie wpłynie to dobrze na postrzeganie
marki.
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Odbiorca musi mieć lekki niedosyt, warto więc publikować posty według z góry
założonego planu, który może uwzględniać np. dwa posty tygodniowo publikowane w konkretne dni tygodnia. Możesz również wprowadzać serie postów
– czytelnicy lubią formy cykliczne.
W skutecznej komunikacji niezwykle ważny jest prawdziwy i spójny wizerunek,
który zaczyna się już od adresu Twojej witryny. Pamiętaj, aby Twoja strona
była czytelna i nawiązywała do Twojej identyfikacji wizualnej, a jeśli posiadasz
kanały w mediach społecznościowych, one również powinny korespondować
ze wszystkimi częściami budującymi komunikację z Twoim fanem.
A skoro już o fanach mowa, nie sposób nie przypomnieć o tym, iż należy troszczyć się o swoich czytelników. Tylko oni mają wpływ na to, że Twój blog jest
popularny (oczywiście poza Tobą). Czytaj komentarze i staraj się na nie odpowiadać. Nie wdawaj się jednak w niepotrzebne dyskusje. Ponadto usuwaj spam
i dbaj o jakość komentarzy. Dobrym pomysłem jest stworzenie regulaminu dla
komentujących. Najważniejsze są potrzeby Twoich odbiorców, więc jeśli mają
jakiekolwiek wątpliwości staraj się je rozwiewać i pomagać w rozwiązywaniu
problemów, z którymi przychodzą. Kreując swój wizerunek jako eksperta, budujesz swoją wierną społeczność
W budowaniu komunikacji niezwykle ważne jest również pozycjonowanie strony, a w tym również siebie, bądźmarkę, jako autorytetu branżowego. Umieść
swoją stronę w katalogach stron, a także zadbaj o podanie odpowiednich słów
kluczowych. Jeśli natrafisz na ciekawe artykuły bądźcytaty – wykorzystaj je.
Ale pamiętaj o tym, że należy oznaczyć stronę lub autora, od którego pochodzi
dana treść. Publikując nowe treści dodawaj również odnośniki do starych postów powiązanych z tematem, o którym aktualnie piszesz. Zyskasz wówczas
„w oczach” wyszukiwarki.
Nie zapominaj również, że artykuły na blogu to nie tylko słowa. Dla odbiorcy
równie ważna (o ile czasem nie ważniejsza, przynajmniej w pierwszej fazie)
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jest atrakcyjna strona graficzna. Zatroszcz się o elegancką, nieagresywną szatę
graficzną. Schludne grafiki umieszczane w artykułach, czy urozmaicenie wpisu
o content video są niezwykle cenne dla odbiorców. Dobrym pomysłem może
okazać się również umieszczenie od czasu do czasu ankiety, w której Twoi odbiorcy będą mogli wypowiedzieć się na dany temat. Klient będzie zadowolony,
że może się podzielić swoją opinią, a ty uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię
pytania.
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Rodzaje formatów
reklamowych na Facebooku

Facebook jako najpopularniejszy serwis społecznościowy stanowi
świetną platformę do promocji Twojej marki. W pierwszym kwartale 2018
roku liczba użytkowników Facebooka przekroczyła 2,2 miliardy1. Możesz
dzięki niemu dotrzeć do ludzi na całym świecie. Algorytmy Facebooka
ograniczają zasięgi organiczne, dlatego tak ważne jest dodatkowe, płatne wsparcie Twoich działań w obrębie tego medium. Szeroki wachlarz
danych i zainteresowań użytkowników pozwala na targetowanie reklam
w bardzo precyzyjny sposób, w porównaniu np. do telewizji, gdzie reklama wyświetlana jest po prostu całej widowni.
1 https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/

ww.evitum.pl/

28

Celem marketerów jest zatem określenie grupy docelowej i skierowanie do niej
kampanii. W teorii odbiorcy, lub ich większość, powinni być zainteresowani
danymi treściami. Promować powinieneś nie tylko swoje produkty w sposób
bezpośredni, ale także inne działania, np. content marketingowe.
„Niebieski gigant” cały czas rozwija swoją ofertę, tak aby dostarczyć reklamodawcom jak największy wybór formatów. Poniżej przedstawiamy je pokrótce.
Video
W zależności od celu i umiejscowienia filmy promocyjne powinny mieć różny
czas trwania. Już od kilkunastosekundowych do dłuższych form. Warto wziąć
pod uwagę, w jakich okolicznościach odbiorca będzie oglądał materiał, czy w autobusie na smartfonie, czy może na spokojnie w domu podczas przeglądania
desktopowej wersji Facebooka. Platforma wyróżnia następujące rodzaje reklam
video, w kolejności od najkrótszej do najdłuższej: cinemagraphy i GIFy, pionowe,
reklama w Instagram stories, karuzela, canva, kolekcja, transmisja na żywo, video
360, typu in-stream oraz in-stream w Audience Network.
Grafika
To łatwy w przygotowaniu format, który jednocześnie pozwoli Ci zdobyć uwagę
użytkownika. Przekaz reklamowy musi dopełnić adekwatny tekst, tak aby cała
kreacja ze sobą współgrała.
Kolekcja
To zbiór plików, z których jeden jest wyróżniony w większym formacie, reszta
stanowi miniaturki. Dzięki kolekcji użytkownicy mogą poznać Twoje produkty
i łatwiej podejmować decyzje zakupowe, ponieważ kliknięcie w konkretny element przenosi odbiorcę bezpośrednio na stronę lub do sklepu.
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Karuzela
W ramach karuzeli możesz umieścić aż do 10 zdjęć lub filmów. Każdy element
odsyła do osobnego linku. Z powodzeniem możesz zatem za pomocą jednej
reklamy promować wiele produktów lub usług. Ten format daje dużo więcej
przestrzeni reklamowej, jest interaktywny oraz daje wiele możliwości do kreatywnego przekazania treści.
Pokaz slajdów
Łączy zdjęcia w film, do którego możesz dodać także muzykę i napisy. W ten
sposób bardzo szybko stworzysz dynamiczną kreację bez żadnych dodatkowych
kosztów. Pokazy slajdów bardzo szybko się ładują, dlatego nie ma znaczenia,
w jakich okolicznościach użytkownik ogląda reklamę.
Kanwa
To wyjątkowy format, który wyświetla się na całym ekranie, przez co odbiorca
nie jest rozpraszany przez inne treści. Elementy kanwy (zdjęcia, filmy, przyciski
wzywające do działania) możesz łączyć w różnych konfiguracjach tworząc interaktywną kreację.
Kampania leadowa
Zaprojektowana z myślą o zbieraniu leadów. Pozornie nie różni się od „zwykłej”
reklamy, jednak po kliknięciu w przycisk wzywający do działania zamiast przekierowania np. na stronę, otwiera się strona, na której automatycznie załadowane są z Facebooka dane użytkownika. Jeśli widzi on potrzebę zmiany, pola
są edytowalne.
Oferta
Zaproponuj swoim odbiorcom ofertę nie do odrzucenia. Określ czas trwania promocji, jej zasady i liczbę osób, które mogą z niej skorzystać. To świetny sposób,
żeby zachęcić do odwiedzenia Twojego sklepu.
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Posty strony
Dzięki dodatkowej promocji swoich postów dotrzesz do większej liczby osób
i masz szansę poszerzyć grono swoich fanów. To także sposób na zwiększenie
zaangażowania odbiorców w publikowane przez Ciebie treści.
Reakcja na zaproszenie na wydarzenie
Ta opcja pozwala na ułatwienie udzielenia odpowiedzi na zaproszenie na wydarzenie na Facebooku. Targetowanie według lokalizacji oraz zainteresowań
sprawi, że dotrzesz do osób, które realnie mogą być zainteresowane wzięciem
udziału w evencie.
Polubienia strony
Wypromuj swoją stronę zbierając polubienia. Im więcej fanów ma Twoja strona, tym większą społeczność skupiasz wokół Twojej marki. Często może to być
pierwszy kontakt użytkownika z Twoją firmą, dlatego zadbaj o atrakcyjność
prezentowanych treści.
Rodzajów formatów reklamowych jest wiele. Kluczem do wybrania najbardziej
odpowiedniego dla Twojej kampanii i grupy docelowej jest testowanie. Przeznacz niski budżet na różne formaty i analizuj wyniki pod kątem efektywności.
W ten sposób poznasz preferencje swoich odbiorców i dowiesz się, które rodzaje reklam warto zastosować w przyszłości zwieszając przeznaczone środki.
Projektując reklamy koniecznie sprawdźtakże ograniczenia, które wprowadza
Facebook. Są to zarówno reguły dotyczące ilości tekstu na grafice, czy filmie, jak
i te dotyczące przedstawianej treści. Wymagania znajdziesz na oficjalnej stronie
Facebooka poświęconej poradom w kontekście reklam.

31

32

Personal branding
w Social Media

Przywykliśmy do postrzegania pojęcia marki jako firmy bądź produktów. Obecnie jednak wszystko może być marką, nawet indywidualna
osoba. Kiedy mówimy o „personal brandingu”, odnosimy się i promujemy
to, co sobą reprezentujesz. Twoja marka osobista to wyjątkowe połączenie umiejętności i doświadczeń. Efektywny branding osobisty będzie
wyróżniał Cię na tle innych osób pracujących w Twojej branży1.

1 https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding

ww.evitum.pl/
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Niektórym personal branding może kojarzyć się z przechwalaniem i nie czują
się komfortowo w takich działaniach. Jednak istotnym jest fakt, że warto mieć
pod kontrolą własny wizerunek w sieci i samemu go kreować. Dzięki mediom
społecznościowym tworzenie marki osobistej stało się łatwiejsze, ponieważ dają
wiele możliwości komunikacji, a nawet rozwiązań reklamowych, które są dużo
tańsze niż w mediach tradycyjnych. Jest to zatem trend, od którego obecnie
trudno jest uciec. Jeśli nie chcesz pozostać w tyle za swoją konkurencją, już dziś
pomyśl o zaprojektowaniu dla siebie takiej strategii.

Dlaczego warto zadbać o personal branding?
Przekaz indywidualny jest dużo bardziej skuteczny niż komunikat marki. Tylko
33% kupujących ufa wiadomościom od firmy, a prawie 90% klientów wierzy
w rekomendacje od kogoś, kogo zna. Treści publikowane przez pracowników są
udostępniane 24 razy częściej niż w przypadku firm, a pracownicy mają średnio
10 razy więcej obserwujących niż marka. Personal branding jeszcze szczególnie
istotny w przypadku liderów, aż 82% osób ma większe zaufanie do firmy, gdy ich
kierownictwo jest aktywne w mediach społecznościowych. To także środek do
osiągnięcia większej sprzedaży. 75% osób jest skłonnych poświęcić dodatkowy
czas na transport, aby kupić produkt od doskonałego sprzedawcy. Reputacja
jest kluczowa w procesie decyzyjnym klientów. 53% procent dostawców utraciło
zamówienia w oparciu o znalezione lub nie znalezione informacje o nich w Internecie. Także w kontekście rekrutacji marka osobista odgrywa ważną rolę. 90%
rekruterów stwierdziło, że przeprowadziło internetowe badania potencjalnych
kandydatów, a 78% z nich, że znajduje swoich kandydatów o najlepszej jakości
poprzez polecenia2.
Personal branding pomaga zatem zarówno pracownikom wybić się na rynku
pracy, jak i firmom w wykreowaniu wizerunku godnego zaufania podmiotu.

2 https://www.ceohangout.com/personal-branding-statistics/
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Jak zadbać o wizerunek osobisty w mediach społecznościowych?
Zrób research
Przejrzyj profile kluczowych graczy w Twojej branży. Zobacz, jak robią to najlepsi. Jakie udostępniają treści? Jakiego języka używają? Jakie efekty przynoszą
te działania?
Odnajdź swoją niszę
Zastanów się, co Cię wyróżnia. W czym jesteś najlepszy? W jakiej dokładnie
dziedzinie chcesz się dalej rozwijać? Na początku skup się na wąskiej grupie
umiejętności, dopiero gdy już zaistniejesz w świadomości odbiorców jako specjalista właśnie w tym zakresie, będziesz mógł rozszerzać zakres swoich promowanych zainteresowań.
Wybierz platformy komunikacji
Nie musisz być aktywny w każdym możliwym medium społecznościowym. Wybierz takie, które są najbardziej adekwatne dla Twojej branży. Odpowiedz sobie
na pytanie: gdzie znajdę swoją publiczność? Każdy kanał ma także swoją specyfikę pod względem kontentu. Platformy typowo profesjonalne to LinkedIn, czy
mniej znany ale warty uwagi portal medium.com. Dla luźniejszej komunikacji
dobrze nadaje się Twitter, Instagram, czy też oczywiście Facebook.
Twórz wartościowe treści
Spójrz na sprawę z punktu widzenia innych użytkowników sieci. Jakie artykuły,
filmy, pokazy slajdów chcieliby konsumować? Jaką przydatną wiedzą możesz się
podzielić? Publikowane treści muszą nieść za sobą wartość dodaną, tylko wtedy
zyskasz publiczność, która z zaciekawieniem będzie śledzić Twoje aktualizacje.
Komunikując się w social media wykreuj spójną historię, której poszczególne
wątki odbiorcy będą mogli obserwować na różnych serwisach. Warto zadbać
o spójną identyfikację wizualną. Brzmi skomplikowanie, ale wystarczą proste
narzędzia graficzne, takie jak Canva, czy Crello.
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Bierz udział w branżowych wydarzeniach
Nie jest to działanie, które jest bezpośrednio podejmowane w mediach społecznościowych, jednak informacje dotyczące Twojego wystąpienia, czy też jego
zapis później także możesz komunikować. Co ważniejsze, dzięki prezencji w takich miejscach, ludzie będą wiedzieli, gdzie mogą Cię spotkać osobiście. Może
to znacznie ułatwić networking i zaowocować współpracą. Wydarzenia zajmują
jednak stosunkowo dużo czasu. Przemyśl swoje zgłoszenie jako prelegenta. Generalnie, osoby biorące udział w wielu konferencjach branżowych będą pamiętać
tylko 2% do 5% najlepszych sesji. Reszta zostanie zapomniana. Dlatego jeżeli
nie jesteś wybitny w tym co robisz i nie czujesz się jeszcze na tyle pewnie, aby
podbić serca publiczności, lepiej przeznacz ten czas na inne aktywności, które
pomogą Ci zbudować silną markę osobistą3.
Działania z zakresu personal brandingu z początku mogą być dużym wysiłkiem.
Wymagają przemyślanej strategii i konsekwencji. Potraktuj to jak inwestycję
w siebie. Po pewnym czasie przywykniesz do regularnych inicjatyw. Dzielenie
się swoją wiedzą, doświadczeniem i mówienie o swoich sukcesach może także
okazać się dobrą zabawą. Powodzenia!

3 https://www.socialmediatoday.com/news/5-unusual-personal-branding-tips/516381/
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Grupy na Facebooku
- jak je wykorzystać?

Media społecznościowe zostały stworzone właśnie do łączenia ludzi.
Tę funkcję świetnie realizują fora, na których użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą w ramach wspólnych zainteresowań.
Największą zaletą tego rozwiązania jest globalny charakter sieci, przez co
można dotrzeć do osób z niemal każdego zakątka świata. Facebookowym
odpowiednikiem forów są grupy.

ww.evitum.pl/
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Niedawno czołowy gracz na scenie social media wprowadził opcję zakładania
grup jako fanpage. Wcześniej konkretna osoba prywatna musiała być administratorem. To znaczne ułatwienie w marketingu prowadzonym poprzez grupy.

Dlaczego warto założyć firmową grupę na Facebooku?
58% konsumentów dzieli się w mediach społecznościowych pozytywnymi doświadczeniami związanymi z marką i aż 66% ufa opiniom znalezionym w Internecie1. To jednoznacznie dowodzi, jak chętnie użytkownicy rozmawiają o produktach i usługach. Jest to zatem ogromny potencjał w rękach marketerów.
Dzięki grupie na Facebooku, która skupia Twoich fanów możesz być bliżej nich.
Skrócisz dystans dzielący Was i łatwiej uzyskasz feedback dotyczący Twojej
marki. Nie bój się pytać swoich fanów o opinię! Ta wiedza może okazać się dla
Ciebie bardzo cenna. Znaczącą przewagą grup nad stronami jest fakt, że posty
tam opublikowane trafiają do wszystkich użytkowników poprzez powiadomienia. Zatem baczni obserwatorzy nigdy nie przegapią Twojej aktualizacji.
Jest to także miejsce obsługi klienta. Użytkownicy mogą zadać pytania dotyczące
wszystkich kwestii związanych z produktami. Pomoc uzyskają nie tylko od administratora grupy, ale także innych osób, które już być może musiały zmierzyć
się z podobnym problemem i go rozwiązały. Opublikowane już posty będą zatem
stanowić też typowy FAQ, dzięki któremu kolejne osoby z tym samym problemem znajdą odpowiedzi na swoje pytania. Regularnie analizuj pojawiające się
problemy, pozwoli Ci to na zidentyfikowanie tych najczęstszych, a to sygnał do
dopracowania tych kwestii.
Grupa na Facebooku może też być dodatkową korzyścią z zakupu np. Twoich kursów lub szkoleń. W ramach wykupienia usługi klient otrzyma także zaproszenie
do zamkniętej grupy, dzięki której regularnie będzie otrzymywał wartościowe
treści oraz zadawał pytania, które go nurtują.
1 https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf
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Jest to także dobry sposób na zbudowanie wizerunku eksperta. W tym miejscu należy podkreślić, że publikowane treści powinny być najwyższej jakości.
Możesz także zapisać się do innych grup tematycznych na Facebooku i w ten
sposób dotrzeć do jeszcze większej ilości osób ze swoimi eksperckimi postami.
Nie udostępniaj jednak wszystkich materiałów we wszystkich możliwych grupach. Znajdź odpowiednie fora na konkretne treści. Pamiętaj, że tak jak Ty, inni
użytkownicy mogą być zapisani do tych samych grup, dlatego uważaj, żeby nie
sprawić wrażenia spamowania zbyt dużą ilością postów.
Tytułowe rozwiązanie możesz także wykorzystać do komunikacji z innymi pracownikami firmy. W ustawieniach określ grupę jako sekretną, a następnie zaproś
współpracowników. Będzie to Wasze miejsce do dzielenia się firmowymi nowościami, przedstawiania nowych pracowników, czy wymiany wszystkich innych
informacji. Dzięki temu możesz podnieść poziom zintegrowania członków teamu.

Jak założyć i moderować grupę na Facebooku?
Aby utworzyć grupę powiązana ze stroną z ustawień poziomu administratora
wybierz opcję „Edytuj stronę”, a następnie „Dodaj kartę”. Możesz powołać nową
grupę lub powiązać już istniejącą. To połączenie między grupą i fanpagem zawsze
będziesz mógł usunąć.
W kolejnych krokach ustaw zdjęcie w tle. Wykorzystaj tę przestrzeń również do
komunikacji z fanami. Następnie zamieść post z najważniejszymi informacjami
o grupie oraz jej regulaminem i przypnij post na górze feedu. W ten sposób
każdy będzie mógł zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Twojej grupie.
Na początku to Ty musisz zainicjować interakcje w grupie. Publikuj branżowe
nowości, ciekawostki o swoich produktach i inne informacje przydatne z punktu
widzenia konsumenta. Zadawaj pytania, proś o opinię, wyjdź na spotkanie ze
swoim klientem lub potencjalnym klientem. Po pewnym czasie, gdy grupa urośnie i zwiększy się dynamika dyskusji możesz zmniejszyć intensywność działań,
ale wciąż bądź obecny na grupie. Odpowiadaj na pytania, włączaj się do
rozmo39

wy. Bądź taktowny i uprzejmy. Jako moderator musisz także kontrolować treści
publikowane w grupie. Usuwaj te, które nie są zgodne z regulaminem Facebooka,
lub tym zaproponowanym przez Ciebie.
Pamiętaj, aby w grupie nie skupiać się na przekazach reklamowych. Na pewno
tutaj nie ma miejsca na sprzedaż bezpośrednią, a użytkownicy z pewnością odejdą z grupy, jeśli przytłoczysz ich informacjami typowo promocyjnymi. Oczywiście
długofalowo grupa pomoże Ci w pozyskiwaniu klientów, ale w tym przypadku
odbywa się to bardziej poprzez kreację wizerunku Twojej marki jako eksperta
i nawiązaniu interakcji.
Założenie i moderowanie grupy na Facebooku jest bardzo proste. W tym miejscu
użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z Twoimi produktami lub usługami. Z czasem powstanie społeczność skupiona wokół Twojej
marki i być może także relacja między Tobą i klientem. Jak każde inne działania
marketingowe, te na grupie także muszą być zaplanowane i przemyślane. Konsekwentnie realizuj swoje założenia i przede wszystkim „słuchaj” swoich fanów,
a zobaczysz jak wiele takie „ludzkie” podejście może zdziałać.
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6 głównych błędów
marketerów w małych
firmach

Obecnie strategia działań w social media powoli staje się
standardowym

załącznikiem

dotrategii

marketingowej

marek.

Większość z nich wie, jaki potencjał sprzedażowy drzemie w
społeczności. Jednak istnieje wiele firm dopiero rozpoczynających
swoją przygodę z mediami społecznościowymi. Jakie błędy w
komunikacji popełniają najczęściej?
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1. Brak stałej obsługi klienta
Marki decydując się na rozpoczęcie działań w obszarze social media zapominają, że Internet przyzwyczaił użytkowników do natychmiastowej reakcji marki.
Nie od dzisiaj istnieje powiedzenie, że o negatywnych doświadczeniach klient
rozmawia dużo chętniej, niż o pozytywnych. Tak też dzieje się w mediach społecznościowych. W dobie powszechności Internetu, fani wolą szybko i bezpłatnie
skontaktować się z marką za pośrednictwem social media, niż dzwonić, czekać,
denerwować się podczas kontaktu z infolinią. Pisząc poprzez jeden z kanałów
społecznościowych, klient oczekuje natychmiastowej reakcji. Bez względu na
to, o jakiej porze napisze, spodziewa się otrzymać odpowiedźrozwiązującą jego
problem. Dlatego tak ważne jest monitorowanie wzmianek w social media na
temat marki i bieżące odpowiadanie na pojawiające się komentarze i wiadomości.
Brak odpowiedzi może wiązać się ze stałą utratą nie tylko fanów ale i klientów.

2. Komunikacja niedostosowana do grupy docelowej
Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, jak poprzez zaniedbanie odpowiedniej komunikacji może zepsuć zbudowane z fanami relacje. Im więcej postów, które w żaden
sposób nie angażują grupy docelowej, tym mniej fanów aktywnie udzielających
się na profilu. Facebook oferuje natywne narzędzia dzięki którym można zgłębić
informacje na temat grupy docelowej, a nawet zweryfikować czy i jakie profile
dodatkowo śledzą (Facebook Insights oraz Facebook Audience). Po przeprowadzeniu takiej analizy można zdecydować, jakim językiem i stylem wypowiedzi
komunikować się z fanami. Jeśli w grupie docelowej przeważają nastolatkowie,
wtedy ton komunikatu może być luźn
iejszy, z dodatkiem kilku emotikonek. Jeśli
przeważają osoby dojrzałe, komunikacja powinna być prowadzona stylem półformalnym. W ten sposób łatwiej nawiązać kontakt z odbiorcami i zbudować
relację. Jednym z najczęstszych błędów marek jest używanie stylu urzędowego,
niedostosowanego do odbiorcy i samego kanału społecznościowego.
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3. Nieestetyczne posty
Coraz powszechniejszym formatem, odnoszącym bardzo dobre wyniki, jest wideo. Na samym Facebooku notuje się ponad 8 000 000 000 odtworzeń wideo
dziennie1. Nie dziwi więc stwierdzenie, że przyszłość marketingu internetowego
leży w materiałach filmowych. Niemniej format sam w sobie nie przyniesie zadowalających efektów, jeśli będzie niedopracowany i nieestetyczny. Tyczy się
to zarówno filmów, jak i grafik oraz infografik. W małych firmach marketerzy
często sami zajmują się tworzeniem treści na portale społecznościowe. Właśnie
z myślą o takich osobach powstają darmowe edytory materiałów graficznych
dostępne online, dzięki którym można stworzyć grafiki atrakcyjne wizualnie.
Podobnie w przypadku zdjęć – lepiej nie dodać postu niż opublikować przypadkowe zdjęcie w kiepskiej jakości. Niestety zdarza się to często i stanowi wyróżnik
profili marek, które same opiekują się komunikacją w danym medium. Zamiast
dodawać zdjęcie, które nie spodoba się fanom i nie uzyska zadowalających wyników, można skorzystać z darmowych banków zdjęć, oferujących naturalne
i dobre jakościowo ujęcia.

4. Niechęć do testowania
Wielu początkujących marketerów obawia się wprowadzania poważnych zmian,
na przykład w targetowaniu reklam. W konsekwencji komunikacja przybiera
nudny i nieciekawy charakter. Fani nie chcą angażować się w dyskusję pod
nieinteresującymi postami, zasięgi spadają. Czy musi tak być? Nie! Prowadzenie
działań w social media to ciągłe testowanie i ulepszanie. Jako pierwsze, należy
wyznaczyć sobie mierzalne i prawdopodobne do osiągnięcia cele, a następnie
metodą prób i błędów wypracować najlepszą komunikację, odpowiadającą potrzebom grupy docelowej, branży i zachęcającą do dyskusji.

1 https://nowymarketing.pl/a/16199,video-w-social-media-przewodnik, dostęp 9.06.2018
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5. Bagatelizowanie kwestii płatnej promocji
To kolejny niechlubny błąd, jaki popełniają marketerzy mniejszych firm. Zwykle
przyczyną są ograniczone środki finansowe, jakie raczkująca marka może przeznaczyć na reklamę. Jednak zapomina się, że odpowiednio stargetowana
reklama, w angażującym formacie, może polepszyć sytuację sprzedażową. Dzięki
optymalizacji działań, nie dochodzi do utraty pieniędzy, a jej sensownego zagospodarowania. Brak płatnej promocji postów w dobie Internetu sprawia, że
marka ma jeszcze mniejsze szanse zaistnienia i przebicia się przez duże ilości
publikowanych treści, zwłaszcza w kanałach społecznościowych.

6. Brak analizy statystyk
Media społecznościowe obfitują w wszelkiego rodzaju dane. Począwszy od
danych demograficznych na temat grup docelowych, przez zasięg, zaangażowanie, po charakterystykę komunikacji i publikowanych treści. Odpowiednia
optymalizacja ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów zamierzonych
na etapie strategicznym. Brak analizy działań marki oraz jej grup docelowych
może skutkować chaosem prowadzonej komunikacji i nie przełożyć się na efekt
sprzedażowy, a nawet doprowadzić do zmniejszenia zasięgu i spadku zaangażowania wśród fanów.
Prowadzenie komunikacji w social media często postrzegane jest jako dodatkowy element strategii. Wciąż wiele marek, zwłaszcza mniejszych, nie zdaje sobie
sprawy, jak potężnym narzędziem może być umiejętnie wykorzystany potencjał
mediów społecznościowych.
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Zwiększ przychody
dzięki profesjonalnym
urządzeniom Mezator
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MEZATOR M1

Mezator M1® to urządzenie biodiagnostyczne, które wykorzystuje technologię
biorezonansu do wykonania nieinwazyjnej i relatywnie szybkiej diagnozy stanu
zdrowia pacjenta. W czasie krótkiego
i bezbolesnego badania dokonywana jest
analiza składu i stanu organizmu pacjenta.

Wybrane funkcje Mezator M1®:

wskazuje odpowiednie dla osoby badanej środki lecznicze, alopatyczne, ziołowe, naturalne i homeopatyczne
analizuje struktury, organy, komórki, narządy, tkanki i układy
wykazuje obecność i poziom wirusów, bakterii, hormonów, grzybów, infekcji,
pasożytów czy alergenów, z określeniem ich dokładnej lokalizacji w organizmie
(jeden z najwyższych wskaźników na rynku, aż 95% dokładności)
Więcej na evitum.pl/m1/
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MEZATOR FREQ

Przenośne urządzenie do mikropulsowania i elektryzowania krwi, opierające
się na protokole dr Rife’a. Sprawdzi się
idealnie u osób aktywnych fizycznie.

Korzyści dla Twojeo ciała:
usuwanie toksyn
usuwanie obciążeń w organizmie
wybijanie pasożytów
uśmierzanie bólu
szybsze gojenie się ran
szybsza regeneracja i wzrost kości
niwelacja bólów stawów
regeneracja mięśni
rozluźnienie oraz relaks mięśni
lepsze samopoczucie

Więcej na evitum.pl/freq/
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MEZATOR QUANTUM

Analizator Zdrowia Mezator Quantum jest
innowacyjnym projektem, który obejmuje medycynę, bioinformatykę, inżynierię
elektroniczną. Bazuje na medycynie kwantowej i naukowej analizie. Jest to przewodnik z indywidualnym doradztwem, jego
właściwości są nie inwazyjne, praktyczne,
proste, szybkie, ekonomiczne i łatwe do
popularyzacji.
Mezator Quantum może utworzyć aż 45 rodzajów raportów.

Przykładowe raporty:
Układ sercowo-naczyniowy i naczyniowo-mózgowy
Praca przewodu pokarmowego
Praca wątroby
Praca jelita grubego
Praca pęcherzyka żółciowego
Praca trzustki
Praca nerek

Więcej na evitum.pl/quantum/

49

MEZATOR BRT

MEZATOR BRT to unikalne, mobilne urządzenie do terapii biorezonansowej, dzięki któremu
możesz usunąć swoje dolegliwości wybierając
jeden z 3123 programów. Użyjesz go z łatwością nawet w ciemnym miejscu – ekran o rozdzielczości 800×600 pikseli zapewnia idealną
czytelność, a najmocniejszy na rynku procesor
Dual Core ARM x.7 gwarantuje precyzję działania
i szybkość terapii.

Właściwości urządzenia:
MEZATOR BRT jest niezwykle skuteczny, ale i prosty w użyciu,
możesz go mieć zawsze przy sobie
MEZATOR BRT możesz używać nawet co dwie godziny,
bezpiecznie przyspieszając powrót do zdrowia
Używanie BRT nie wyklucza stosowania medycyny
konwencjonalnej, za to wielokrotnie potęguje i przyspiesza jej efekty

Więcej na evitum.pl/mezator-brt/
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