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Marcin Żukowski

działa w sektorze społecznym od 2006 roku. Od 2011 w branży marketingowej –

współzałożyciel i członek zarządu Nieagencji, firmy specjalizującej się w smart oraz 

impact marketingu. Pracuje z firmami komercyjnymi, podmiotami administracji 

publicznej, organizacjami społecznymi. Autor bestsellerowych książek: „Twoja firma 

w social mediach” i „Ty w social mediach”. Wykładowca Uczelni Łazarskiego.



www.maszglos.pl

Które social media 
wybrać?

Facebook?

Instagram?

Linkedin?

YouTube?

TikTok?

Twitter?

Inne?

http://www.maszglos.pl/
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Bańki filtrujące

Z jednej strony - użytkownik jest otoczony 

komunikatami z różnych kanałów, które 

mają się przenikać i uzupełniać.

Z drugiej - coraz bardziej precyzyjne 

algorytmy ograniczają zasób przekazów, 

które mogą do niego docierać.

http://www.maszglos.pl/
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2 sekundy

80/20 – odbiorcy ad hoc

Średni czas interakcji z treścią w social

mediach to niecałe 2 sekundy.

80% Twoich odbiorców to odbiorcy ad hoc, 

którym jest obojętny Twój los i to, o czym 

mówisz.

http://www.maszglos.pl/




• Postować

Klasyczna forma komunikacji na Facebooku. Post może przybrać dowolną formę i liczbę znaków. Możesz wzbogacić go o 

różne multimedia, do najpopularniejszych należą: zdjęcia, infografiki, grafiki, karuzele zdjęć; wideo; linki, wydarzenia. 

Kolejnym ciekawym sposobem na angażowanie odbiorców w postach na Facebooku jest organizowanie konkursów.

• Transmitować live

Wszelkie formy wideo w ostatnich latach podbijają media społecznościowe. Transmisja live stała się jeszcze bardziej 

popularna w pandemii: firmy wykorzystywały ją do sprzedaży w czasie rzeczywistym. Ale nie służy jedynie do sprzedaży: 

live’y możesz również wykorzystać do edukacji i budowania zaufania wśród swoich odbiorców.

Co można robić na Facebooku?



• Tworzyć wydarzenia

Nowa inicjatywa, transmisja live, inspirujące spotkanie? Wydarzenia na Facebooku służą do zrzeszenia grupy osób 

zainteresowanej Twoimi działaniami. Porada: chcesz by wszyscy Twoi odbiorcy wiedzieli, że planujesz transmisje live? Zrób 

pod nią wydarzenie!

• Organizować grupy

Większość dyskusji na Facebooku toczy się w zamkniętych grupach. Są one tworzone zarówno przez oddolnych 

użytkowników, jak i często zrzeszane przez same marki. Grupa to świetne miejsce do poznania swojej grupy docelowej, 

komunikacji z nią i bieżącego reagowania na ich problemy.

Co można robić na Facebooku?
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Grupy na FB

Facebook to społeczność, a społeczności 

zbierają się w grupy. Na tym portalu znajdziesz 

grupy na dosłownie każdy temat. Użytkownicy 

potrafią w nich być bardzo aktywni.

Grupy na Facebooku to świetne narzędzie do 

budowania relacji i zaufania z Twoimi 

odbiorcami. Rozważ założenie grupy wsparcia 

lub innej związanej z Twoją działalnością. 

Możesz też wykorzystać istniejące już grupy 

do edukowania i informowania.

Zerknij na nasze przykłady.

http://www.maszglos.pl/
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Jak budować 
zaangażowanie?

Facebook jest jednym z najczęściej 

odwiedzanych portali w internecie. 

Budowanie zaangażowanej społeczności 

na tej platformie jest wyzwaniem, które 

wymaga czasu, cierpliwości i uważności.

W komunikacji postaw na autentyczność i 

zaufanie.

Bądź autentyczny

Użytkownicy Facebooka nie lubią ściemy. Są częścią tylko tych 

społeczności, które dają im konkretną wiedzę i wartości. Bądź 

autentyczny i transparentny.

Poznaj grupę docelową

Aby wiedzieć co mówić musisz najpierw wiedzieć do kogo mówić. 

Poznaj swoją grupę docelową i dostosuj do niej treści 

komunikatów, angażuj ich do dyskusji.

http://www.maszglos.pl/
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Jak budować 
zaangażowanie?Reaguj

Słuchaj potrzeb swoich odbiorców i na bieżąco na nie reaguj. 

Bądż zaangażowany i uważny, a zbudujesz obustronne zaufanie.

Bądź w kontakcie

Największym błędem popełnianym w social mediach przez firmy 

jest ciągłe postowanie przy równoczesnym braku kontaktu z 

klientami. Odpowiedzi na ich pytania i potrzeby to podstawa.

http://www.maszglos.pl/
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Na co zwrócić 
uwagę?

Zasięg bezpłatny

Zasięg płatny

Odbiorcy

Statystyki serwisu czy coś innego?

http://www.maszglos.pl/
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Hashtagi itd?

Jak tego używać? Jak tagować? 

Cross-postowanie? O co tu chodzi?

• Odpowiednie hashtagi to konieczność, by Twoje treści dotarły do 

szerszej publiki. Możesz ich wpisać max 30.

• Nie używaj najpopularniejszych hashtagów, takich jak #love 

#friends #like4like. Zdjęcie z takimi tagami szybko zniknie w 

tłumie, a nawet może być uznane przez Instagram za spam.

• Zamiast tego przygotuj sobie hashtagi, które pasują tematycznie

do Twoich treści i przyciągną na Twój profil szerszą publikę. 

Możesz wymyślić 1-2 własne hashtagi - ale nie wszystkie, na 

początku nie będą one popularne! 

• Możesz też zachęcić swoich obserwatorów do korzystania z 

Twojego hashtaga - w taki sposób łatwo wyfiltrujesz ich treści np. 

podczas konkursu.

Porada: kilka podstawowych hashtagów możesz zapisać w 

notatniku, by mieć możliwość wklejenia ich. Resztę, najbardziej 

pasującą do tematu konkretnego posta, wpisz z palca.

http://www.maszglos.pl/
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Dobre przykłady

Twórz różnorodny content - grafiki, zdjęcia 

z życia wzięte, wideo - nawet amatorskie. 

Korzystaj z narzędzi Instastories czy 

innych narzędzi: dodawaj linki, opisy, 

oznaczaj inne osoby.

http://www.maszglos.pl/
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Dobre przykłady

Kluczowe jest to, jak opowiesz swoją 

historię. Nie zapomnij też, że musisz mieć 

słuchaczy.

http://www.maszglos.pl/


Baza wiedzy

Przewodnik po reklamach na Facebooku

Przewodnik po komunikacji na Facebooku

Przewodnik po komunikacji na FB, 

Instagramie i innych ze stajni Meta

Każdy serwis ma przewodniki i stamtąd można czerpać wiedzę, a poza tym wyszukiwarka 

i serwisy, blogi itp.

https://www.facebook.com/business/ads-guide?content_id=AMGDWePtAavvPtH&ref=sem_smb&utm_source=GOOGLE&utm_medium=fbsmbsem&utm_campaign=PFX_SEM_G_BusinessAds_PL_PL_DSA_Other_Desktop&utm_content=PL_PL_DSA_Other_Desktop&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65ah-COKf7_wZHeVNXPVHh8hHk2eW_KET0oCBBSt6NhcHGi5dKcFereEaAnolEALw_wcB&utm_term=dsa-1677389116215&utm_ct=EVG
https://www.facebook.com/business/help/1767727736592827?id=802745156580214
https://www.facebook.com/business


Dziękujemy!

www.maszglos.pl

https://www.facebook.com/maszglos/


