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Jak wynika z raportu Deloitte dla Facebook Inc.1, 
w 2011 roku, dzięki działalności Facebooka i firm 
z nim powiązanych, 27 państw należących do UE 
oraz Szwajcaria zarobiły 15,3 miliardów euro. Portal 
stał się fenomenem na skalę globalną. I to nie 
tylko dlatego, że dał początek nowemu modelowi 
komunikowania się użytkowników Internetu. Jego 
wyjątkowa pozycja wynika właśnie z ekonomicznego 
wpływu, który wywiera na inne podmioty. Wyniki 
badania Deloitte pokazują, że Facebook oddziałuje na 
gospodarki krajów zarówno w wąskim zakresie, poprzez 
codzienną aktywność samej firmy, jak i w szerokim 
spektrum poprzez działalność podmiotów trzecich, 
które korzystają z jego ekosystemu. W Polsce, biorąc 
pod uwagę proporcje PKB oraz poziom popularności 
Facebooka, można szacować tę kwotę na około  
150-200 milionów euro rocznie.

W sieci jest już 55,4%, czyli 16,7 mln Polaków2, 
blisko połowa z nich (44,4%) deklaruje, że codziennie 
korzysta z portali społecznościowych, takich jak 
Facebook, Myspace czy Nasza Klasa, a niemal co trzeci 
ankietowany przyznaje, że codziennie spędza czas na 
portalach wideo typu YouTube3. Jeśli dołączymy do 
tego setki tysięcy użytkowników forów internetowych, 
blogów i serwisów multimedialnych, okaże się że 
Internet to dla firm kanał dotarcia do milionów 
potencjalnych konsumentów. Nic dziwnego, że 
wiele organizacji chce do nich dotrzeć wykorzystując 
możliwości, jakie dają media społecznościowe. 
Zwłaszcza że pozwalają one na prowadzenie otwartej 
debaty dotyczącej konkretnych produktów czy też usług, 
a duża liczba wyrażonych w sieci opinii konsumentów 
to dla firm świetna okazja, by czerpać korzyści ze 
zbiorowej inteligencji. To z kolei może stymulować 
rozwój ich innowacyjności - firmy mogą proponować 
nowe produkty i usługi, a także wdrażać innowacyjne 
rozwiązania biznesowe.

1 Raport Measuring Facebook’s economic impact in Europe,  
Deloitte, 2012

2 Badanie NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC
3 Badanie Mindreader 2011, Mindshare

Konsument w sieci – nowa era w komunikacji
Dzięki serwisom społecznościowym konsumenci zyskali 
w sieci siłę, jakiej nie mieli nigdy wcześniej. Dzięki 
szybkości w przekazywaniu informacji i możliwości 
wspólnego działania mogą efektywnie wpływać na 
wizerunek firm a czasem wręcz go kreować.  

W przeszłość odeszły czasy, w których firma 
komunikowała z góry ustalony przekaz do grupy 
nie połączonych ze sobą odbiorców. Dziś już „nie 
wystarczy mówić, teraz trzeba rozmawiać, nie 
wystarczy ogłaszać, teraz trzeba słuchać, nie wystarczy 
pokazywać, teraz trzeba angażować a na dodatek 
przejmować się każdym z osobna (zamiast mówić do 
wszystkich na raz) i podlegać weryfikacji 24h na dobę.”4 
Media społecznościowe są esencją interaktywności. 
Konsumenci wymagają od firm szczerego 
i bezpośredniego podejścia, głębszych relacji i stałego 
kontaktu, co jest dużym wyzwaniem dla obecnie 
kierujących firmami. Don Tapscott trafnie zauważył, 
że po raz pierwszy pokolenie, które dopiero wchodzi 
w dorosłość, jest lepiej przygotowane do wyzwań 
współczesnego świata niż ich rodzice5. 

4 Jan Niemedyński w raporcie Social Media Manual 2010,  
Interactive Research Center

5 Don Tapscott Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz 
świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2010
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Media społecznościowe wymagają więc innej 
komunikacji i nowego poziomu zaangażowania. Internet 
działa bez przerwy, dając możliwość komunikowania 
się w czasie rzeczywistym. Pracownicy działów 
marketingu przyzwyczajeni są do „tradycyjnych” technik 
kontaktu, opartych na planowanych z wyprzedzeniem 
kampaniach. Media społecznościowe zmieniły wszystko. 
Teraz wymagana jest natychmiastowa reakcja. 24 
godziny na dobę.

Szanse dla biznesu
Pomimo nowych, trudnych wyzwań, menedżerowie 
wielu firm czują, że oto stoją przed wyjątkową szansą. 
Szansą dotarcia do zaangażowanych odbiorców, 
którzy w nowych mediach współtworzą wizerunek 
organizacji. Menedżerowie odpowiedzialni za 
marketing i komunikację nie muszą dłużej polegać 
wyłącznie na mediach tradycyjnych, poprzez 
które dotychczas docierali do wytypowanej grupy 
odbiorców. Dziś mogą tworzyć grupy zaangażowanych 
odbiorców i być zdecydowanie bliżej nich. I jeżeli 
będą konsekwentnie budować wizerunek organizacji 
atrakcyjnym i jednocześnie uczciwym przekazem, 
a do tego poprowadzą z użytkownikami portali 
społecznościowych otwarty dialog, mają wielką szansę 
zdobyć zaufanie konsumentów. Ci będą rekomendować 
swoim znajomym w sieci produkty i usługi konkretnej 
organizacji, co może być zdecydowanie bardziej 
efektywną formą reklamy niż telewizyjny spot 
emitowany w czasie największej oglądalności. I do tego 
znacznie mniej kosztowną.

O czym warto wiedzieć?
Komunikowane szeroko zalety mediów 
społecznościowych sprawiają, że wiele firm zdaje się 
przyjmować za pewnik, że samo tylko posiadanie profilu 
automatycznie przełoży się na pozytywny wizerunek 
firmy. W Polsce działa 1,67 mln firm6, a na Facebooku 
jest już ponad 5% z nich, ponad 70 tys. polskich 
firm i marek7. Czy wszystkie te firmy potrafią w pełni 
wykorzystać możliwości, ocenić opłacalność inwestycji 
i odpowiednio zarządzać swoją strategią w mediach 
społecznościowych? Wyniki licznych ostatnio badań 
na temat wykorzystania mediów, w tym ostatniego 
badania Deloitte, pozwalają stwierdzić, że chociaż media 
społecznościowe są traktowane przez większość firm 
jako coraz bardziej kluczowy filar komunikacji pomiędzy 
nimi a konsumentami/ klientami, organizacje biznesowe 
mają na tym polu wciąż wiele do zrobienia.

6 Raport o stanie sektora małych i średnich  przedsiębiorstw 
w Polsce, PARP, Warszawa 2011

7 J. Szejda, O. Tkaczyk, J. Zając „Polskie marki na Facebooku”. 
Rozdział w raporcie Internet Standard „Social Media 2012”. 
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Aktywność  w mediach społecznościowych
Wiele polskich firm próbuje swoich sił w komunikacji 
w mediach społecznościowch. Warto jednak zadać 
pytanie, ile z nich potrafi w pełni wykorzystać ich 
potencjał, zaplanować odpowiednią strategię 
i monitorować efekty podejmowanych działań? 

Jak zwykle, kluczem do sukcesu jest jasne określenie 
potrzeb organizacji i celów, jakie chce ona osiągnąć 
poprzez media społecznościowe. Umiejętnie 
wykorzystane, mogą mieć wpływ na wiele aspektów 
działalności firmy. Sieci społecznościowe mogą być 
efektywnym narzędziem pozyskiwania nowych 
i utrzymania dotychczasowych klientów i pracowników, 
mogą być pomocą w rozwijaniu innowacyjnych 
projektów i brać udział w budowie wizerunku marki 
bliskiej konsumentom.

Największy odsetek firm biorących udział w badaniu 
Deloitte korzysta z mediów społecznościowych właśnie 
dla ich pozytywnego wpływu na wizerunek marki 
(59%), a także dlatego, że taki jest rynkowy trend 
i z sieci społecznościowych korzysta konkurencja 
(62%). Ten wynik może potwierdzać przypuszczenia, 
że kierownictwa i menedżerowie polskich firm jeszcze 
nie do końca zdają sobie sprawę, jak wiele mogą 
osiągnąć przez aktywną obecność w sieci i odpowiednio 
zaplanowaną strategię wykorzystania mediów 
społecznościowych. Mała jest jeszcze świadomość 
wszechstronności tych mediów i konkretnych 
efektów, jakie można dzięki nim osiągnąć. Szczególnie 
niedoceniane wydają się korzyści dla rekrutacji (działów 
HR). Jedynie 28% firm zaznaczyło, że używa mediów 
społecznościowych do rekrutacji. A możliwości ich 
wykorzystania są duże – nośnik treści wizerunkowych, 
narzędzie do weryfikacji kompetencji kandydatów, 
interaktywna platforma do budowania trwałych, 
pogłębionych relacji ze społecznością zgromadzoną 
wokół firmy.
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Najpopularniejsze w Polsce media 
społecznościowe
Facebook, YouTube i Linkedln to najpopularniejsze 
portale w komunikacji społecznościowej wśród 
uczestników naszego badania. Bezapelacyjnym liderem 
zestawienia jest Facebook, z którego korzysta 86% 
naszych respondentów.  Serwis ma już w Polsce blisko 
8 milionów użytkowników 8, co daje nam 24 miejsce na 
świecie pod względem liczby użytkowników. 

Drugi w zestawieniu jest YouTube, którego używa 
w naszym badaniu 38% respondentów, trzeci, 
najbardziej biznesowy z natury LinkedIn, którego używa 
30% badanych.

8 Dane za www.socialbakers.com

Najwięcej, bo 21% firm planuje w przyszłości swoją 
obecność na największym konkurencie Facebooka, czyli 
Google+, a także myśli o stworzeniu firmowego bloga 
(20%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się wśród 
uczestników naszego badania Flickr, Nk.pl i Yammer.

Dobór właściwego medium jest ważnym zadaniem 
- w niektórych przypadkach, bardziej niż Facebook, 
naszej firmie może przysłużyć się korporacyjny blog 
lub multimedialny YouTube. Jeżeli na przykład mamy 
w firmie znanego eksperta, którego opinie chcemy 
szerzyć, to warto zastanowić się nad stworzeniem 
profilu na Twitterze.
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Grupy odbiorców
Ankietowane przez nas firmy deklarują, że kontaktują
się w mediach społecznościowych głównie 
z konsumentami/ klientami i potencjalnymi 
konsumentami, trochę w tyle pozostawiając 
komunikację wewnętrzną, cele rekrutacyjne 
i współpracę biznesową. Jednocześnie, jak pokazują 
dane przedstawione na wykresie nr 1, niewielka część 
firm zaznaczyła, że wykorzystuje media
społecznościowe w celu zdobycia wiedzy na temat 
konsumentów/ klientów (w tym potencjalnych), 
zwiększenia sprzedaży czy obniżenia kosztów 
pozyskiwania klientów. Może to oznaczać, że firmy 
wciąż nie definiują wyraźnych celów biznesowych 
obecności w mediach społecznościowych, nie zdając 
sobie sprawy, że dzięki odpowiednim narzędziom mogą 
osiągnąć np. lepszy efekt sprzedażowy. Po raz kolejny 
możemy też zauważyć, że stosunkowo niewiele firm 
wykorzystuje media społecznościowe do prowadzenia 
dialogu z potencjalnymi pracownikami, a jeszcze mniej 
korzysta z możliwości uwzględnienia tej dynamicznej 
formy do usprawnienia komunikacji wewnętrznej 
i nawiązania dialogu z własnymi pracownikami.

A przecież firmy powinny zdawać sobie sprawę z faktu, 
że obecni i potencjalni pracownicy i tak będą się o nich 
wypowiadać on-line. I nie angażując się, pozbawiają 
się kontroli nad tym, co dzieje się z ich wizerunkiem 
pracodawcy. Poza tym, podobnie jak w przypadku 
rekomendacji zadowolonych konsumentów/ klientów, 
rekomendacje zadowolonych obecnych i byłych 
pracowników są najbardziej wiarygodne, a portale 
takie jak glassdoor.com stają się miejscem wymiany 
informacji na temat pracodawców. Dodajmy, że aż 78% 
respondentów badania „Kandydaci 2.0” odrzuciłoby 
ofertę pracodawcy, który ma złą opinię wśród 
znajomych9.

9 Badanie Kandydaci 2.0, Employer Branding Institute
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Publikowanie treści
Jakie były w 2011 roku najpopularniejsze słowa używane 
we wpisach umieszczanych na profilach polskich 
firm na Facebooku? Te słowa to „konkurs, nagroda 
i zapraszam”10. Łatwo się zatem domyślić, że to konkursy 
z nagrodami są wciąż najpopularniejszym sposobem 
na przyciągnięcie użytkowników do profilu firmowego. 
Potwierdzają to wyniki naszego badania, którego 
respondenci najczęściej (75%) wykorzystują konkursy do 
promocji swoich marek w mediach społecznościowych. 

Dominacja konkursów wskazuje na to, że firmy traktują 
media społecznościowe raczej jako narzędzie doraźnej 
komunikacji lub kanał dla kampanii promocyjnych aniżeli 
narzędzie budowy trwałych relacji.

Stworzenie długoterminowej więzi z odbiorcą poprzez 
media społecznościowe wymaga konsekwentnego 
dostarczania mu wartości dodanej w postaci 
interesujących go informacji. Mało tego, przekaz 
powinien być pozbawiony sloganów i trików 
sprzedażowych, ponieważ konsumenci w sieci są bardzo 
wrażliwi na komunikaty reklamowe i coraz częściej 
korzystają z filtrów blokujących reklamy. Komunikacja na 
portalach społecznościowych musi być więc tak  
 
 
 

10  J. Szejda, O. Tkaczyk, J. Zając „Polskie marki na Facebooku”. 
Rozdział w raporcie Internet Standard „Social Media 2012”. 

zaprojektowana, by kreować pożądany wizerunek 
firmy lub też prowadzić do zaplanowanych efektów 
sprzedażowych w sposób pośredni. To jedno 
z najważniejszych, ale też najtrudniejszych wyzwań. 
Od atrakcyjności zamieszczonych w sieci wpisów 
zależy bowiem poziom zainteresowania marką, to, czy 
konsumenci będą się z nią utożsamiać i wreszcie sposób, 
w jaki firma jest postrzegana (sentyment).

Czy wiesz, że treści publikowane na Twoim profilu są  
widoczne dla ledwie 17% Twoich  fanów11? Można 
poprawić te statystyki, dążąc do tego, by każdy 
opublikowany wpis generował jak największą liczbę 
komentarzy. To automatycznie i pozytywnie wpłynie 
na wskaźnik aktywności i zwiększy Twoją widoczność. 
Jest tylko jeden efektywny sposób generowania jak 
największej liczby wartościowych komentarzy. Dobra, 
interesująca treść. Warto o tym pamiętać, bo choć od 
chwili, kiedy  Bill Gates rozsławił powiedzenie „Content 
is King” („Treść rządzi”) minęło 15 lat, słowa te nie 
straciły nic ze swojej aktualności!

11  Dane za www.allfacebook.com
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Z naszego badania wynika, że w niemal połowie firm 
(49%) za komunikację w mediach społecznościowych 
nie odpowiada wyznaczona specjalnie do tego celu 
osoba, ale pracownik, który zajmuje się tym w ramach 
innych obowiązków. Jedynie 37% ankietowanych 
zadeklarowało, że w ich firmie jest zatrudniona osoba, 
której podstawowym zadaniem jest przygotowywanie 
i publikowanie treści w mediach społecznościowych. 
Niewielka grupa firm (13%) korzysta z zewnętrznego 
wsparcia wyspecjalizowanej agencji. 

Z naszych rozmów z dyrektorami marketingu wynika, 
że jakość pracowników, którzy są oddelegowani do 
prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych 
jest jednym z największych wyzwań. Poszukiwani 
są utalentowani ludzie, którzy rozumieją jak działają 
te media, ale przede wszystkim potrafią tworzyć 
komunikaty, które będą angażować odbiorców i tworzyć 
aktywne społeczności.
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59% procent firm nie posiada zautomatyzowanego 
procesu publikacji treści, który połączyłby różne 
profile w mediach społecznościowych i pozwoliłby na 
efektywne zarządzanie treścią. Tylko 9% badanych 
firm ma całkowicie zautomatyzowany proces, 
a w 32% firm jest on częściowo zautomatyzowany 
(np. przy wykorzystaniu narzędzi typu Hootsuite czy 
SocialOomph).

Trudno jest planować działania na dużą skalę, gdy 
nasza działalność na licznych kontach i profilach nie 
jest skoordynowana. Zautomatyzowane narzędzia 
sprawiają, że możemy łatwiej, szybciej i efektywniej 
publikować wszelkiego rodzaju treści na wszystkich 
naszych stronach. Większość narzędzi oferuje jedną 
zintegrowaną platformę do wielokanałowego 
zarządzania treścią, planowania kolejek automatycznych 
wiadomości, ustalania kalendarzy, śledzenia informacji 
ze wszystkich kanałów i wydobywania szczegółowych 
statystyk. 

Tak

Tak, częściowo

Nie

9%

32%

59%

Wykres 6: Czy w Państwa firmie istnieje zautomatyzowany proces publikacji 
treści?

Przygotowanie jest 
najważniejszym kluczem do 
sukcesu. 
Henry Ford
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Monitoring
Ważnym aspektem mediów społecznościowych jest 
fakt, że ludzie zgromadzeni w społeczności bezustannie 
prowadzą dyskusję. Wielu z nich korzysta z mediów 
społecznościowych wcześnie rano, wieczorem lub 
w weekendy, czyli poza standardowymi godzinami 
pracy przedsiębiorstw. Prowadząc komunikację 
z użytkownikami portali społecznościowych tylko 
w godzinach od 9.00 do 17.00, można wiele stracić. 
Planując obecność firmy w mediach społecznościowych 
trzeba także wziąć pod uwagę, że użytkownicy sieci 
dyskutują nie tylko na profilach firm, ale także na forach, 
blogach i w grupach dyskusyjnych. Dlatego tak ważny 
jest dobry i pełny monitoring, który umożliwi agregację 
i analizę opinii o firmie.

W badaniu Deloitte najwięcej, bo 58% badanych firm 
analizuje treści wyłącznie na swoim profilu/ profilach 
i samodzielnie monitoruje Internet w poszukiwaniu 
informacji o swojej firmie (48%). Tylko co czwarta 
firma (24%) stosuje wyspecjalizowane narzędzia do 
monitoringu treści. To wciąż niewiele, biorąc pod 
uwagę, jakie korzyści może przynieść monitorowanie 
mediów społecznościowych. Dzięki niemu, kilka 
minut po pojawieniu się wpisu w sieci, wiadomo, 
kto i gdzie zamieścił opinię o marce, produkcie lub 
też usłudze. I jaka to była opinia. Innymi słowy, 
wyspecjalizowane narzędzia do monitoringu treści 

pozwalają na błyskawiczne wychwytywanie opinii 
negatywnych i rozwiązywanie problemów w zarodku, 
zanim jeszcze nieprzychylne firmie komentarze 
rozprzestrzenią się w sieci. Są też źródłem nieocenionej 
wiedzy na temat konsumentów, ich zainteresowań 
i preferencji. Pozwalają świadomie i efektywnie kreować 
rolę organizacji w społeczności. A do tego - dzięki 
pomiarom natężenia dyskusji prowadzonych w sieci 
przez konsumentów - pomagają ocenić skuteczność 
prowadzonych przez firmę działań.

Dostępne na rynku aplikacje pozwalają organizacjom 
błyskawicznie reagować na pytania i opinie 
konsumentów poprzez:

•	 słuchanie (poznanie i śledzenie opinii pojawiających 
się w Internecie w dowolnie wybranym kontekście, 
np. marki, produktu lub określonego tematu);

•	 analizę (pomiar i przedstawienie efektów 
kampanii reklamowych i promocji w mediach 
społecznościowych);

•	 zrozumienie (monitorowanie postrzegania marki 
i badanie poziomu pozytywnych i negatywnych 
wypowiedzi na temat usługi, produktu lub marki);

•	 udział (możliwość udziału w pojawiających się na 
bieżąco dyskusjach na temat usług, produktów lub 
marek).
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Wykres 7: Czy Państwa firma monitoruje treści zamieszczane w mediach społecznościowych?
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W świecie cyfrowym wszystko staje się daną. 
Nieustannie tworzymy dane, pozostawiając za sobą 
informacje na temat naszych działań, miejsca pobytu 
i cech charakterystycznych. W 2012 roku ilość danych 
cyfrowych urośnie do 2,7 zettabajtów (1 zettabajt = 
1021 bajtów). Aż o 48% więcej w porównaniu z rokiem 
2011. Jednak według prognoz do 2015 roku ponad 
85% firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500 nie 
będzie potrafiło efektywnie wykorzystać posiadanych 
zbiorów danych (big data)12. Wiele z tych danych 
powstaje właśnie w mediach społecznościowych, ale 
badanie Deloitte potwierdza, że wciąż wiele firm nie 
wie, co z uzyskanymi danymi zrobić. Nie łączą ich 
z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM) i nie 
korzystają z nich przy tworzeniu produktów i kampanii 
oraz w zarządzaniu doświadczeniami klientów. 43% 
firm w ogóle nie przekazuje informacji o interakcjach 
w mediach społecznościowych do wewnętrznych 
systemów firmy, 32% robi to częściowo w wersji 
zagregowanej, która nie daje możliwości uzyskania 
pełnego obrazu i wszystkich potencjalnych korzyści.

12  Raport IDC Predictions 2012: Competing for 2020, IDC

Tak

Tak, ale tylko zagregowane

Nie

25%

32%

43%

Wykres 8: Czy informacje o interakcjach w mediach społecznościowych są 
przekazywane do wewnętrznych systemów Państwa firmy?

Myślę, że społeczeństwo nie 
rozumie, co się dzieje, gdy 
wszystko staje się dostępne, 
poznawalne i nieustannie przez 
wszystkich zapisywane. 
Eric Schmidt, Google
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Mierzenie efektów
Nowe media i podążające za nimi nowe sposoby 
komunikacji marketingowej spowodowały rozwój 
nowych wskaźników, za pomocą których oceniana jest 
skuteczność tej komunikacji. 

Wybór właściwych wskaźników oceny efektywności 
działań w mediach społecznościowych jest decyzją 
strategiczną i powinien być uzależniony od celów 
biznesowych. Inne miary zastosować trzeba, jeżeli 
najważniejsza jest dla firmy poprawa wizerunku, inne, 
gdy organizacja chce zdobyć nowych klientów, a jeszcze 
inne, gdy zależy jej na obniżeniu kosztu dotarcia do 
potencjalnych nabywców produktu lub usługi.

Z uwagi na różnorodność korzyści z obecności 
w mediach społecznościowych, wiele firm decyduje 
się na stosowanie zarówno jakościowych mierników 
efektów (np. satysfakcja klientów, świadomość marki) 
jak również miar ilościowych (np. ROI, przychody 
przypisywane obecności w mediach społecznościowych, 
dane o aktywności użytkowników).

Warto jednak podkreślić, iż celem działań firmy w sieci 
nie powinna być maksymalizacja statystyk aktywności 
użytkowników. Głównym celem jest osiągnięcie efektów 
biznesowych i uzupełnienie modelu biznesowego firmy. 
Tym samym budując strategię obecności w mediach 
społecznościowych i wyliczając wskaźnik ROI warto 
spojrzeć na  szerszą strategię zarządzania relacjami 
z klientami, cele biznesowe firmy, strategię marki czy 
skłonność firmy do innowacji. 

Pomimo rosnącego zainteresowania firm mediami 
społecznościowymi oraz komercyjnych celów, jakie firmy 
wyznaczają dla swojej obecności w sieci, jedynie 4% 
naszych respondentów mierzy zwrot z inwestycji (ROI) 
i też tylko 4% przeprowadza wycenę wartości marki. Jak 
wynika z naszego badania, najpopularniejsze wskaźniki 
to liczba użytkowników wchodzących w interakcję 
z marką (56%) i częstotliwość odwiedzin na stronie 
(52%).

Wykres 9: W jaki sposób mierzony jest efekt działań Państwa firmy w mediach społecznościowych?
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Sytuacje kryzysowe w mediach 
społecznościowych
W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami kilku 
głośnych wpadek komunikacyjnych dużych korporacji, 
które najwyraźniej nie doceniły wpływu sieci na 
reputację firmy, a także efektu skali sieciowego PR, 
i pozwoliły sobie na nietrafione reakcje. Firmy zdają się 
czasem zapominać, że w sieci nic nie ginie a informacje 
rozprzestrzeniają się szybciej niż przez jakiekolwiek 
inne media. Trzeba więc być bardzo ostrożnym 
i przygotowanym na różne reakcje użytkowników 
sieci. Ponad połowa ankietowanych (59%) przyznała, 
że nie miała jeszcze do czynienia z sytuacją kryzysową 
w mediach społecznościowych. I pewnie dlatego 
jedynie nieliczne organizacje przygotowały scenariusze 
postępowania w sytuacji ewentualnego zagrożenia dla 
reputacji firmy. Innymi słowy, większość firm w Polsce 
nie jest dobrze przygotowana na pojawienie się tsunami 
negatywnych komentarzy w sieci. Planowane strategie 
działania w większości zakładają reakcję na indywidualne 
przypadki, gotowość  do dyskusji i pokojowego 
rozwiązania konfliktu poprzez rozmowę. Ale czy to 
wystarczy? Doświadczenia wielu firm, pokazują, że 
wystarczy jeden nieumiejętny ruch wykonany nawet 
z dobrej woli, ale bez przemyślenia wszelkich możliwych 
scenariuszy, by dobre w tradycyjnej komunikacji 
posunięcia przyniosły niespodziewany, niekorzystny 
efekt.

Blisko połowa respondentów (49%)  nie prowadzi 
w swojej firmie szkoleń z polityki zamieszczania 
informacji w mediach społecznościowych . A trzeba 
pamiętać, że coraz więcej pracowników dużych firm 
i instytucji angażuje się w prywatne przedsięwzięcia 
w sieciach społecznościowych. I chociaż ich życie 
prywatne nie powinno być obszarem zainteresowania 
pracodawcy, to jednak zatrudnieni w danej organizacji  
powinni wiedzieć, jakie są potencjalne zagrożenia 
wynikające z ich wypowiadania się w sieci na 
tematy mogące mieć wpływ na ich postrzeganie 
w kwestiach zawodowych. Odpowiednio przygotowany 
zbiór wskazówek, zachęcający pracowników do 
wypowiadania się w mediach społecznościowych 

Procedura + szkolenia

Istnieje procedura

Nie prowadzimy takich działań

Nie wiem

19%

26%49%

6%

Wykres 10: Czy Państwa firma przeprowadza szkolenia dla pracowników 
z polityki zamieszczania informacji w mediach społecznościowych?

o firmie, w której pracują, pokazujący, jak mogą to robić 
a czego powinni unikać, to niezwykle ważny i niezbędny 
dokument w każdej firmie (nawet tej, która sama nie 
angażuje się w działania w mediach społecznościowych). 
Ponieważ pracownicy są źródłem zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych informacji o firmie, ciągle jeszcze 
niedocenianym przez organizacje, ważne jest, by 
granice wyrażanych przez nich opinii były w jakiś sposób 
określone.
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Strategia rozwoju
Zdecydowana większość przepytanych przez nas firm 
nie ma wyodrębnionej strategii dotyczącej działań 
w mediach społecznościowych. 15% procent nie ma 
strategii w ogóle, 43% firm zaznaczyło w badaniu, że 
ich działania w mediach społecznościowych są częścią 
strategii marketingowej i wspierają tradycyjne działania 
marketingowe i PR. Tylko 17% firm posiada szczegółową 
strategię działania w mediach społecznościowych 
w pełni zintegrowaną ze strategią rozwoju biznesu 
i planami marketingowymi.

Strategia obecności marki w mediach 
społecznościowych to plan konkretnych działań 
mający na celu osiągnięcia założonych, mierzalnych 
rezultatów, w którym zdefiniowane zostały przejrzyste 
kryteria oceny efektywności. Brak strategii lub jej 
niedopasowanie do strategii firmy niweluje główne 
korzyści działań społecznościowych, podnosi koszty 
komunikacji i zwiększa ryzyko błędów. Brak strategii to 
większe ryzyko rozczarowania. Co zatem należy zrobić, 
aby stworzyć dobrą strategię obecności w mediach 
społecznościowych? 

Przede wszystkim  warto odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania. 
1. Jaką mamy strategię biznesową i czym się różnimy od 

innych graczy na rynku i od naszych konkurentów?
2. Jakie cele chcemy osiągnąć przy użyciu mediów 

społecznościowych?
3. Jaka jest nasza rola i nasza odpowiedzialność 

oraz obowiązki prawne, regulacyjne i dotyczące 
zachowania prywatności?

4. Jaki jest nasz plan wdrożenia i jak łączymy go 
z naszymi inicjatywami gospodarczymi?

5. Jakie czynniki kulturowe powinniśmy brać pod 
uwagę?

6. Jaka jest właściwa platforma technologiczna i gdzie 
przechowujemy nasze rozwiązania i istotne dane?

7. Jakie procesy są nam potrzebne do wydajnego 
działania?

8. Jakie możliwości w zakresie monitoringu, wyceny 
i analizy są nam potrzebne?

Strategia dotycząca wykorzystania mediów 
społecznościowych wspierająca cele organizacji powinna 
uwzględniać każde z wymienionych zagadnień. To 
ograniczy ryzyko związane w obecnością organizacji 
w mediach społecznościowych i pozwoli osiągnąć 
więcej biznesowych korzyści. 

Posiadamy szczegółową strategię, w pełni zintegrowaną ze strategią firmy 
i planami marketingowymi

Nie posiadamy odrębnej strategii, nasze zaangażowanie w mediach 
społecznościowych jest częścią strategii marketingu i/lub PR

Nie posiadamy odrębnej strategii, ale planujemy ją w najbliższej 
przyszłości opracować

Nie posiadamy strategii

Nie wiem

Brak odpowiedzi

17%

43%

22%

15%

3%

Wykres 11: Czy Państwa firma posiada zdefiniowaną strategię obecności 
w mediach społecznościowych?
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Inwestycje 
Sukces działań marketingowych w mediach 
społecznościowych zależy od tych samych czyników, 
od których zależy powodzenie kampanii prowadzonych 
w mediach tradycyjnych, a zatem od strategii, budżetu 
i dobrego pomysłu. Tymczasem inwestycje w media 
społecznościowe w Polsce nie są jeszcze zbyt duże. 
68% firm zaznaczyło, że rocznie wydają na ten cel do 
50 000 złotych, tylko 4% respondentów zadeklarowało, 
że na działania w mediach społecznościowych wydaje 
więcej niż 500 000 złotych. Nie jest zaskakujące, że 
taką deklarację złożyły firmy duże. 78% firm planuje 
w tym roku wzrost inwestycji w media społecznościowe. 
Jednocześnie co piąta firma (22%) zamierza w 2012 
roku zmniejszyć wydatki na ten cel. 

500 000 - 1 000 000 zł

200 000 - 500 000 zł

50 000 - 200 000 zł

do 50 000 zł

4%
5%

23%

68%

Wzrost

Spadek

20%
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Wykres 12: Inwestycje w media społecznościowe w skali roku

Wykres 13: Inwestycje w media społecznościowe w kolejnym roku
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Zakończenie
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Media społecznościowe wnikają we wszystkie 
obszary naszego życia. Aby skutecznie je wykorzystać, 
organizacje powinny dostrzegać w nich więcej niż 
jedynie nowoczesną technologię i ryzyko. Niezależnie 
od branży, w której działa firma, jej najwyższa kadra 
zarządzająca powinna podejść do nich w sposób 
jak najbardziej praktyczny. A zatem jasno określić 
pożądane cele biznesowe, zdefiniować grupę docelową 
podejmowanych działań i jak najbardziej efektywny 
sposób wykorzystania mediów społecznościowych  do 
realizacji przyjętych założeń. Potrzebne są również 
przejrzyste mierniki, dzięki którym możliwy będzie 
pomiar osiąganych rezultatów. 

Dzięki takiemu praktycznemu i całościowemu podejściu 
media społecznościowe można wykorzystać do 
radzenia sobie z problemami dotyczącymi tworzenia 
nowych ofert, przyciągania talentów, zarządzania 
wiedzą i generowania nowych pomysłów. Dla 
przykładu: banki mogą dokonywać oceny kredytowej 
swych potencjalnych konsumentów na podstawie 
oceny innych członków-użytkowników tej samej sieci 
społecznościowej, wychodząc z założenia, że osoby 
spłacające kredyty mogą należeć do tych samych grup. 

Firmy telekomunikacyjne mogą pozyskać najbardziej 
wpływowych konsumentów — gotowych na zmianę 
dostawcy usług i chętnych pociągnąć za sobą grupę 
przyjaciół — próbując dotrzeć do nich z najnowszą 
ofertą na usługi. Korzyści mogą też odnieść działy 
personalne, jeśli potrafią ustalić, którzy kandydaci mają 
najlepsze kontakty w danym środowisku, czy też którzy 
w największym stopniu pasjonują się daną dziedziną. 

Największe dotychczas ograniczenia, czyli techniczna 
możliwość przechwytywania i gromadzenia danych, 
szybko odchodzą w zapomnienie. Mimo to poza samym 
gromadzeniem informacji, jeszcze bardzo niewiele firm 
potrafi z nich odpowiednio korzystać. W dzisiejszym 
konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu wiedza 
dotycząca konsumentów szybko traci na wartości. 
W związku z tym szczególnie istotne jest nie tylko 
dotarcie do właściwych danych, ale także nieustanne ich 
odświeżanie i przetwarzanie. Oznacza to konieczność 
stosowania aktywnego przetwarzania informacji zamiast 
ich biernego gromadzenia. 

Najpopularniejsze media społecznościowe mają duży zasięg, lecz aby je efektywnie wykorzystać, 
trzeba je wpisać w strategiczną wizję organizacji. Oto kilka sposobów, w jakie można je  wykorzystać.

Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi 

•	 Rekrutacja poprzez identyfikację odpowiednich kandydatów zewnętrznych
•	 Podkreślenie wewnętrznych możliwości związanych ze stanowiskiem
•	 Szkolenie i coaching pracowników z użyciem wideo i podkastów
•	 Rozwój społeczności alumnów
•	 Badanie satysfakcji pracowników

Marketing

•	 Poprawa lojalności konsumentów poprzez zaangażowanie w ciągły dialog
•	 Analiza rynku i konkurencji poprzez przegląd recenzji, opinii i reakcji użytkowników
•	 Stworzenie wewnętrznej społeczności w celu określenia celów marketingowych 

i zapewnienia ciągłości działań
•	 Przeprowadzenie zaplanowanych kampanii marketingowych poprzez uzupełnianie 

marketingu tradycyjnego obecnością w mediach społecznościowych
•	 Ochrona reputacji organizacji i marki poprzez prowadzenie aktywnego monitoringu 

wpisów w mediach społecznościowych oraz wpływanie na nie

Sprzedaż 

•	 Stworzenie potencjału i pozyskanie nowych kontrahentów
•	 Zwiększenie sprzedaży dzięki łatwiejszemu dostępowi do recenzji odbiorców naszych 

produktów lub usług 
•	 Połączenie zespołu sprzedaży z zespołem marketingu w celu zapewnienia lepszej 

jakości usług i tym samym zwiększenia zysków
•	 Wykorzystanie w sklepach reklamy skierowanej do konkretnych konsumentów przy 

użyciu platform telefonii komórkowej
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Obsługa klienta

•	 Ograniczenie kosztów pozyskania i poprawa lojalności klientów poprzez szybką 
odpowiedź na najczęściej zadawane pytania na platformach takich jak np. Twitter

•	 Zamieszczenie instrukcji i filmów umożliwiających samodzielne rozwiązywanie 
konkretnych problemów

•	 Skontaktowanie ze sobą odbiorców, by mogli wspierać się wzajemnie 
w moderowanym środowisku

Innowacyjność oraz 
badania i rozwój

•	 Zachęcanie konsumentów do dzielenia się sugestiami i pomysłami i wykorzystywanie 
ich do prac nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług

•	 Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces tworzenia innowacji dzięki 
zastosowaniu narzędzi do współpracy wewnętrznej

•	 Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla w strategię dotyczącą mediów 
społecznościowych w celu zapewnienia organizacji pozycji lidera w danej dziedzinie

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu (CSR)

•	 Informowanie o obowiązujących zasadach i aktualnie prowadzonych programach czy 
projektach

•	 Zachęcenie interesariuszy do dzielenia się opiniami w celu uzyskania 
natychmiastowego odzewu na wysyłane treści

•	 Uzyskanie informacji o działaniu innych spółek z danej branży
•	 Wzmocnienie marki dzięki stałemu utrzymywaniu kanału CSR w mediach 

społecznościowych i złagodzenie długotrwałego wpływu wszelkich sytuacji 
kryzysowych

Stoimy dziś w obliczu diametralnej zmiany modelu 
komunikacji pomiędzy firmami a konsumentami. 
Te firmy, które pierwsze opanują sztukę nowego 
stylu komunikacji i będą dynamicznie reagować 
w czasie rzeczywistym na próby kontaktu ze strony 
konsumentów, zdobędą przewagę konkurencyjną.

W budowaniu skutecznej strategii komunikacji może 
pomóc dobrze ułożony plan działań. Poniżej lista 
wskazówek sporządzonych na podstawie analizy firm, 
które z sukcesem wykorzystują  możliwości, jakie dają 
dziś organizacjom biznesowym media społecznościowe.  

1. Zdobądź poparcie top menedżerów. Jeśli 
najwyższa kadra zarządzająca dostrzeże szansę 
w wykorzystaniu mediów społecznościowych, 
transformacja kultury organizacyjnej na niższych 
szczeblach organizacji przebiegnie znacznie szybciej 
i sprawniej. 

2. Pokieruj łańcuchem przepływu informacji. 
Należy zidentyfikować w organizacji 
najefektywniejsze kanały rozpowszechniania 
informacji. Dzięki nim powszechna stanie się 
świadomość korzyści wypływających z użycia 
mediów społecznościowych. 

3. Wprowadzaj zmiany stopniowo. Realizacja 
nowej strategii powinna zostać podzielona na 
etapy. Najpierw należy dokładnie śledzić, co się 
dzieje w sieci. Pomocne może być wprowadzenie 
pilotażowego projektu, stymulującego udział 
pracowników firmy w komunikacji w sieci. Kolejnym 
krokiem będzie uruchomienie aktywności firmowej.

4. Zdefiniuj swój punkt docelowy w oparciu 
o profil swojego konsumenta. Główny cel 
strategii powinno się rozbić na mniejsze składowe 
określone na podstawie własnej grupy docelowej 
i mediów społecznościowych, dzięki którym można 
do niej dotrzeć. Najpierw, należy dokonać dokładnej 
analizy charakterystyki odbiorcy a następnie 
zdecydować, jaka forma komunikacji internetowej 
będzie najbardziej skuteczna pod względem: 
wsparcia konsumentów, promocji ofert cenowych, 
pozyskania innowacyjnych pomysłów oraz innych 
procesów. Ta analiza pozwoli lepiej zdefiniować 
wskaźniki monitorowania aktywności internetowej. 
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5. Pozyskaj lidera zmian. Należy wyznaczyć osobę, 
która będzie nadzorować proces wprowadzania 
strategii wykorzystania mediów społecznościowych. 
Powinna to być osoba charyzmatyczna, ciesząca 
się uznaniem w firmie. Lider musi być elastyczny 
wobec zmian, by szybko dostosowywać strategię do 
nowych potrzeb. W dużych korporacjach niezbędne 
jest pozyskanie więcej niż tylko jednego lidera 
zmian, gdyż każda linia produktów może wymagać 
zaangażowania się w inne media społecznościowe.

6. Jasno określ odpowiedzialność. Przypisz role 
oraz zakres odpowiedzialności każdej grupie 
i każdemu działowi, który uczestniczy w procesie 
wprowadzania strategii.

7. Wprowadź przystępny proces uczenia 
się nowych form komunikacji. Używając 
klarownego i prostego języka, należy wyznaczyć 
zasady i wytyczne dotyczące wykorzystania mediów 
społecznościowych. Najlepiej edukować jest 
pracowników poprzez praktyczne instrukcje oraz 
warsztaty. 

8. Oceń wpływ wykorzystania mediów 
społecznościowych. Należy dokonać analizy 
wpływu, jaki może mieć użycie mediów 
społecznościowych na procesy w firmie. Biorąc 
pod uwagę, czy procesy te skupione są na 
konsumentach, czy też na wewnętrznym wsparciu. 
Niezbędne jest też zwrócenie uwagi na negatywne 
aspekty związane z tymi mediami i stworzenie 
środków łagodzenia ich skutków. 
 
 

9. Znajdź środki zachęcające do zaangażowania. 
Powinno się przemyśleć, co najbardziej 
zachęci pracowników do zaangażowania się 
w wykorzystanie mediów społecznościowych. Mogą 
to być nagrody materialne, jednak otwarty dialog 
przynosi najczęściej ten sam pozytywny efekt. 

10. Zwróć uwagę na język komunikacji. Ważne 
jest, aby zrozumieć i umieć posługiwać się językiem 
komunikacji internetowej. Dialog z internautami 
musi być prowadzony w sposób jak najbardziej 
życiowy tj. z ukazaniem emocji. Konsument musi się 
czuć szanowany i wspierany przez firmę. 
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O badaniu
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Badanie zostało przeprowadzone w okresie od grudnia 
2011 do lutego 2012 w formie elektronicznej ankiety 
wśród grona profesjonalistów marketingu.

W badaniu udział wzięło 71 organizacji.

Wielkość firmy
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