
Ekspozycja marki w social media 
jako element strategii marketingowej,

czyli czy social media to lek na wszystko?
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Klient się zmienia.
Kto jest Twoim klientem?

Pokolenie X - 40-55
Pokolenie Y (Millenialsi) - 30-39 - “me” generation
Pokolenie Z - 16-29 - “truth generation” 
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Popularność social media w Polsce

źródło: wirtualnemedia.pl

internautów w Polsce przegląda treści 
w mediach społecznościowych.90%



Popularność social media w Polsce
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STAN NA STYCZEŃ 2019
*miesięczna ilość użytkowników korzystających z danego medium społecznościowego
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Popularność social media na świecie
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STAN NA LIPIEC 2019
*miesięczna ilość użytkowników korzystających z danego medium społecznościowego



Top 20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia. 
Styczeń 2019





GDZIE CHCESZ SIĘ POKAZAĆ?













POTRZEBUJESZ DOTARCIA



Co sie stalo z zasiegiem organicznym



Co zmienia się na Facebooku?

Młodzi użytkownicy nie cenią Facebooka - wyżej cenią sobie 
YouTube, Instagram, Snapchat, a czasami nawet Twitter.
Lokalne społeczności oraz rozwój grup.



Co zmienia się na Instagramie?

STORIES zamiast Newsfeedu - 400 mln użytkowników dziennie.
Dla reklamodawców - niższe koszty i większe zaangażowanie.
Real Time Marketing - relacje live wciąż się liczą.



Wyraźne trendy w marketingu internetowym

Marketing niszowy i precyzyjny
Współpraca z mikroinfluencerami
Video nadal na topie



TRENDY NA ROK 2020

• obsługa klienta - wiedza, wydajność, wygoda, uprzejmość
• indywidualizacja i personalizacja - produktu, usług i treści
• ekologia w tym ekonomia cyrkularna
• budowa autentyczności i pełnej transparentości



Instagram - najważniejsze statystyki 2019

• ponad 60% użytkowników poznaje poprzez profile innych nowe produkty
(niekoniecznie biznesowe)

• 60% zarejestrowanych użytkowników Instagrama używa go codziennie
• ponad 20% użytkowników Instagrama codziennie odwiedza profile biznesowe
• Instagram Stories ma codziennie ponad 400 milionów odwiedzin
• Ok. 33% marketerów inwestuje środki w reklamę na Instagramie



IMAGE IS THE KING



Strategia przede wszystkim!

- wiedz do kogo mówisz

- stwórz harmonogram publikacji

- ustal jakiego typu posty będziesz publikować

- trzymaj się planu



zaangażowanie doświadczenie emocje



Social selling - jak sprzedawać
w mediach społecznościowych?

Social media jako narzędzie wspierające proces sprzedaży.
Sama obecność nie wystarczy, niezbędne są działania płatne.



Przykładowe reklamy w portalu Facebook



Przykładowe reklamy w portalu Facebook



case study marki YOPE













Gdzie szukać informacji o mediach społecznościowych

- raporty
- konferencje



DZIĘKUJĘ!

Dorota Cząstka


