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SZKOLENIA/ EDUKACJA 

DIGITAL/ SOCIAL MEDIA 

MARKETING ONLINE 

CONTENT MARKETING 

ANALITYKA/ RESEARCH 



 NOWE KANAŁY KOMUNIKACJI 

 VIDEO/ ANIMACJA 

 SOCIAL MEDIA 

 INFOGRAFIKA 



 ZADANIA SOCIAL MEDIA   

 Pozycjonowanie firmy, marki personalnej 
 Zwiększenie ruchu na stronie 
 Budowa zasięgu marki/ usługi/ produktu 
 Zdobywanie wiedzy o rynku/ analityka 
 Zwiększenie lojalności klientów 
 Lead generation 
 Optymalizacja kosztów marketingowych 
 Poprawa wyników sprzedaży 
 Budowanie wizerunku personalnego 
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SOCIAL MEDIA 



SOCIAL MEDIA 
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SOCIAL MEDIA 



FACEBOOK 

Zadania i cele: 
 Promocja postu: produkt, usługa, marka 
 Pozycjonowanie strony firmowej 
 Konwertowanie  użytkowników do serwisu 
  www, landing page, aplikacji mobilnej 
 Wzrost założonego współczynnika konwersji 
 Aktywna promocja: video, e-booka, eventu 
 Budowa wizerunku eksperckiego 
 Lead generation, pozyskanie: adresu email, 
  numeru telefonu; docelowo: sprzedaż 

Formaty reklamowe: 
 Reklamy fanpage (Page Like Ads) 
 Reklamy strony www (Page Post Link Ads) 
 Reklamy karuzelowe (Carousel Ads) 
 Dynamiczne reklamy produktów (Dynamic 

Product Ads) 
 Reklamy aplikacji (App Ads) 
 Reklamy do generowania Leadów (Lead Ads) 
 Reklama Local Awareness 
 Reklama typu Custom Location 
 Reklama wideo (Video Ads) 



FACEBOOK – KATEGORIE POSTÓW 

 Post tekstowy 
 Post ze zdjęciem z website cliks – przekierowuje do 

strony www 
 Post MPA (Multi Product Ads) – interaktywna forma 

promocji;  zastosowanie wielu grafik, jak w carousel ad, 
organiczny zasięg  

 Post MPA video – materiał wideo (filmy lub film i 
zdjęcia), wykorzystuje format carousel ad  

 Post video – post z filmem video 
 Post Instagram link – post z linkiem do serwisu 

Instagram 
 Post flash – umożliwia implementację gier, aplikacji, 

elementów interaktywnych  jako postów na FB  
 Post slideshow – w formie wideo-prezentacji trwającej 

5-15 sekund stworzonej z 3-7 zdjęć  
 Post carousel panoramic – szeroka grafika 

dopasowana do 3-5 mikro slajdów w Multi Product Ads 



TWITTER 

Kryteria targetowanie reklam na Twitterze: 
 zainteresowanie, hobby, preferencje 
 kraj, lokalizacja 
 płeć, wiek 
 urządzenie, system operacyjny 
 zdefiniowani użytkownicy 
 keywords (zapytania użytkownika, 
ostatnie tweety, 
   interakcja z innymi użytkownikami/ 
tweetami) 
 
Zadania i cele: 
 przyciągnięcie uwagi, zdobywanie 
nowych followersów  
 kierowanie ruchu na stronę www  
 wzrost konwersji ruchu na stronie, 
aplikacji  
 zwiększanie zaangażowania tweetów  
 retweet (forwardowanie tweeta) 

Formaty reklamowe na Twitterze: 
 
 promowane tweety (Promoted 

Tweets) 
 promowane konta (Promoted 

Accounts) – pomaga budować 
wokół profilu marki aktywną 
społeczność 

 promowane trendy (Promoted 
Trends) – trendy,  dominujące 
tematy na Twitterze. Format na 
osi czasu (pojawia się jako 
promowane trendy, hashtagi),  

 graficzny hashtag sponsorowany, 
grafika pojawiająca się przy 
zdefiniowanym hashtagu  



YOUTUBE 

Grupa docelowa: B2B/ B2C 
Branża: wszystkie 
 

Reklama YouTube: 
https://support.google.com/youtube/ans
wer/2467968?hl=plhttps://support.googl
e.com/youtube/answer/2467968?hl=pl 
 

https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=plhttps://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl
https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=plhttps://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl
https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=plhttps://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl


INSTAGRAM 

Targetowanie reklamy według:     
 lokalizacji 
 danych demograficznych 
 zainteresowań, preferencji 
 aktywności użytkownika 
 grupy niestandardowych odbiorców 
 zbliżonego targetu 
Do przygotowania reklamy na Instagramie konieczne jest posiadanie 
konta reklamowego Facebook. Reklamy tworzy się w Power Editor oraz 
interfejsie API reklam. Dostępna jest także bezpośrednia opcja z poziomu 
Managera Reklam. 

 reklamy graficzne – kwadratowe zdjęcia lub  format poziomy 
(szerokoekranowy)  

 reklamy video – możliwość tworzenia krótkich filmów (do 30 sek.); 
dwa formaty: kwadratowy lub szerokoekranowy 

 reklamy karuzelowe – większa liczba zdjęć, format oparty na 
storytellingu  

 marquee (format premium, dostępny tylko przez partnerów 
marketingowych) – umożliwia wygenerowanie ustalonego zasięgu w 
dosyć krótkim okresie czasu 



LINKEDIN 

 
 Kanał do prezentacji treści specjalistycznej, 
branżowej – raporty, analizy, artykuły, info personalne 
 Pomocny w generowaniu leadów, budowie wizerunku 
i marki eksperckiej, pozyskaniu partnera biznesowego 

Targetowanie reklam w LinkedIn: 
 lokalizacja (pole wymagane) 
 firma/ branża/ użytkownik 
 stanowisko  
 uczelnia 
 stopień/ tytuł naukowy lub zawodowy 
 konkretne kompetencje 
 grupy LinkedIn (max. 100 aktywnych grup) 
 płeć/ wiek 



SLIDESHARE 

Grupa docelowa: profesjonaliści, klient 
biznesowy, firmy 
 
Branża: marketing, sprzedaż, VC, finanse (w 
zasadzie nie ma ograniczenia w obszarze 
branży) 
 
 Narzędzie połączone bezpośrednio z LinkedIn 
 
 Znakomite narzędzie do prezentacji treści 
  wiedzowej, eksperckiej, tutoriali, case study 
  
 Efektywne narzędzie w strategii content 
  marketing 



PERISCOPE 

W Periscope możesz 
transmitować wideo na 
żywo do odbiorców z 
całego świata. Kiedy 
rozpoczniesz transmisję, 
obserwujący dostaną 
powiadomienie i będą 
mogli dołączyć oraz na 
bieżąco wysyłać 
komentarze i serduszka. 



FOURSQUARE 

Grupa docelowa: B2C 
Branża: marketing, sprzedaż, lifestyle…. 
 
 obowiązkowe narzędzie dla fana lifestyle,  
bywalca poszukującego rekomendacji 
gastronomicznej, rozrywkowej, zakupowej… 

SOUNDCLOUD 

Grupa docelowa: B2C 
Branża: marketing, lifestyle, audio…. 
 
 Kanał dla firm producenckich, dystrybutorów 
sprzętu, promujących się audiobooki, 
oprogramowanie, gadżety… 



 WHATSAPP  

https://www.whatsapp.com  

WhatsApp to aplikacja mobilna, pozwalająca na wymianę 
wiadomości bez płacenia za SMS-y. WhatsApp jest dostępny dla 
iPhone'a, BlackBerry, Windows Phone, Android. WhatsApp korzysta z 
tej samej internetowej transmisji danych, której używasz do e-
mailowania i surfowania w internecie. Komunikacja jest darmowa, 
umożliwia utrzymywanie kontaktu ze znajomymi 24/7. 
Oprócz podstawowych wiadomości tekstowych, użytkownicy 
WhatsApp mogą tworzyć grupy, przesyłać nielimitowaną ilość zdjęć, 
filmów czy dźwięków. 

https://www.whatsapp.com/


 SNAPCHAT  

https://www.snapchat.com  

Snapchat – aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z 
oprogramowaniem Android oraz iOS. Pozwala wysyłać krótkie 
filmy trwające maksymalnie 10 sekund, a także zdjęcia wraz z 
podpisami, rysunkami, animacjami. 

https://www.snapchat.com/
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 ANALITYKA – GOOGLE ANALYTICS  

 Organic Search – ruch pozyskany z wyszukiwarki Google z 
bezpłatnych wyników wyszukiwania 

 Paid Search – ruch pozyskany z płatnych wyników  
 Referall – ruch z przejścia z innej strony na naszą 
 Direct – ruch, który został pozyskany bezpośrednio przez witrynę, 

np. wpisanie adresu witryny  
 Social – ruch pozyskany przez zidentyfikowane przez Google sieci: 

Facebook, Twitter, LinkedIn 
 Email – ruch z wiadomości e-mail (np. newsletter). 
 Unknown – algorytmom Google Analytics nie udało się przypisać 

pozyskanego ruchu do żadnego z kanałów 



 ANALITYKA - SOTRENDER  

Sotrender to polskie narzędzie, które oferuje analitykę profili na 
Facebooku, YouTube i Twitterze. Aplikacja interpretuje analizowane 
dane i udziela porad, dzięki którym zwiększysz swoją efektywność w 
social media. Mierzone wskaźniki: zasięg, zaangażowanie, 
efektywność poszczególnych komunikatów. 
 



 ANALITYKA – BRAND24  

Brand24 pozwala na 
monitorowanie wzmianek 
o firmie Internecie: forach 
dyskusyjnych, blogach, 
serwisach branżowych, 
newsach, komunikacji PR, 
wiadomościach, Social 
Media. 
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