
jak zacząć współpracę z influencerem?

marketing influencerów - instrukcja obsługi, część I



Opiniotwórcza platforma Fashion Beauty Monitor podała niedawno,
że tylko na jedną kampanię influencerską w Wielkiej Brytanii
wydaje się od 20 do 40 tys. funtów.

Jednak liczba zer w umowach
nie świadczy o sukcesie akcji.

Co może zagwarantować udaną współpracę z influencerem oraz
pozytywne efekty kampanii? Lettly przygotowało 4 wskazówki,pozytywne efekty kampanii? Lettly przygotowało 4 wskazówki,
które warto wziąć pod uwagę, gdy myśli się o zaangażowaniu 

marketingu influencerów.
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Co chcesz osiągnąć?
Na samym początku pracy nad kampanią musisz 
zadać sobie pytanie o cele.

Czy chcesz zwiększyć świadomość marki?
Wypromować nowy produkt?
A może zwiększyć sprzedaż?
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To jedyny sposób, aby konsumenci 
wiedzieli co to za marka i czym się 
zajmuje.

Warto pamiętać, że skuteczna 
świadomość marki to coś więcej niż 
tylko rozpoznawanie nazw.

Według ośrodka badań Nielsen, Według ośrodka badań Nielsen, 
content ekspercki od influencerów jest 
w 88% bardziej cenny niż treści 
tworzone i zamieszczane przez markę 
na swoich własnych kanałach oraz w 
83% bardziej efektywny niż tradycyjne 
formy recenzowania produktów.

Ma to największe zastosowanie do Ma to największe zastosowanie do 
blogerów i vlogerów niż innych mediów 
cyfrowego marketingu.

Rihanna x Puma x Fenty

PumaPuma wprowadzając nową linię butów i odzieży mianuje 
Rihannę ambasadorką marki i dyrektorem kreatywnym 
linii Fenty. Marka ma swoją filozofię, a Rihanna 
konsekwentnie i w przemyślany sposób wpisuje się w 
wizję: ‘przyszłość jest kobietą’. Powołując się na the Wall 
Street Journal, decyzja o zaangażowaniu celebrytki do 
kampanii spowodowała 11,5 % wzrost sprzedaży.



Steady Catalog x Brooks Heritage

Katrina – style bloger i food lover 
– mikro influencer – 3 000 obserwujących

Aby zwiększyć sprzedaż produktów, należy dotrzeć
dodo odpowiednich influencerów, którzy wystawią 
pozytywne recenzje i opublikują je w mediach 
społecznościowych. Dodatkowo można zaangażować 
kupon rabatowy (indywidualny dla każdego influencera), 
aby później śledzić efekty. Recenzja jest bardzo potężnym 
narzędziem, który może sprowadzić ruch na stronę czy

na sklep online.
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W zależności od dostępnych 
możliwości cel ten można osiągnąć 
wielorako.

To może być recenzja produktu
lub usługi, zaproszenie influencera
do wzięcia udziału w reklamie do wzięcia udziału w reklamie 
telewizyjnej, zachęcenie do dzielenia 
się na swoich kanałach postami video, 
w których influencer rozwiązuje jakiś 
problem (przy użyciu produktu lub 
usługi) oraz promocja kuponów 
rabatowych.
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Porysunki x Netflix

DoDo promocji oferty Supernet z dostępem do Netflixa w 
prezencie, T-Mobile zaangażowało znaną w Internecie 
rysowniczkę i ilustratorkę – Magdę Danej (Porysunki). 
Ilustracja to nowa forma przekazu zdobywająca 
przebojem świat contentu. Współpraca obejmowała 4 
ilustracje przedstawiające życie codzienne „netflixowych” 
fanów. Każda ilustracja była oznaczona podpisem z 
NetflixaNetflixa i T-Mobile, a rozpoznawalne czarno-białe obrazki 
Magdy dostały jeszcze dodatkowo kolor magenty. Akcja 
zebrała wiele pozytywnych komentarzy. Doceniono 

autentyczny przekaz i spójność koncepcji.

Wypromowanie nowego produktu
czy usługi do łatwych zadań nie należy.

Czemu? Bo nowy produkt nie jest 
jeszcze znany na rynku, a co za tym 
idzie, potencjalni klienci po prostu 
tego nie szukają, a nawet mogą 
nie wiedzieć, że dany produktnie wiedzieć, że dany produkt
czy usługa w ogóle istnieje.

Marketing influencerów to jeden
ze sposobów, aby informacje
o naszym produkcie dotarły 
do jak największej liczby osób.

http://blog.lettly.com/rysunkowe-porachunki-netflixem/


Wybierz influencera
Nie każdy influencer odpowiada strategii marketingowej 
marki. Influencerów różnicują kanały i forma przekazu, 
język contentu czy grupa demograficzno – społeczna 
obserwujących profil.

Nie wszyscy zareklamują Twój produkt z oczekiwanymi 
efektami – kluczem jest analiza celów (które chcesz 
osiągnąć), zasobów (które możesz poświęcić)
i oczekiwań wobec kampanii.i oczekiwań wobec kampanii.
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A pytanie, które w pierwszej kolejności powinno być zadane to „kogo 
potrzebuję?” Kto pasowałby do promowania kolekcji sportowej? Kto 
mógłby przekonać do otwarcia konta w banku? Kto w naturalny
i przekonywujący sposób na swoim profilu będzie potrafił opowiadać
o wadach i zaletach laktatorów? Bo to jest przewaga marketingu 
influencerów nad innymi formami reklamy. 

KtoKto w autentyczny sposób wypromuje hotel? Nie kto inny jak bloger 
podróżniczy! A co powiecie na stolarza? Nie pasuje, nie będzie naturalny, 
a tym samym autentyczny? Akcja influencerska przeprowadzona dla sieci 
hoteli Accor z Dariuszem Stolarzem (znanym
z programu „Dorota Was Urządzi”) wygenerowała rekordową liczbę 
komentarzy (526) pod postem konkursowym oraz liczne pozytywne 
komentarze fanów. To efekt połączonych mechanizmów 
-- sponsorowania programy przez markę oraz zaplanowania strategii 
komunikacji poprowadzonej przez Pana Darka, która korespondowała 
z wyemitowanym odcinkiem programu. 
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Sam fakt, że produkty marki pasują pod blogera lub vlogera jest niewystarczający. Pod uwagę brana jest również grupa docelowa
i fani. Na jakich płaszczyznach się one pokrywają? To, że wiek, płeć i pochodzenie z większego miasta są podobne, nie przekonuje już 
o skuteczności kampanii. Oprócz liczby obserwujących, Twoją uwagę powinny zwrócić inne współprace influencera. Może Twoja 
konkurencja już z nim pracowała? Albo influencer promuje produkty, które wykluczają się w konfrontacji z filozofią Twojej marki?
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Typy
influencerów
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https://www.instagram.com/rosesquare.pl/
https://www.instagram.com/matt.szczepanski/
https://www.instagram.com/zuzol/


Jak zyskać zaufanie 
influencera?
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1Wiarygodność
Bar sushi nie powinien proponować współpracy komuś kto jest uczulony na ryby. Research jest niezbędny. Bo na ile 
wiarygodna będzie reklama Samsunga z Anją Rubik, która w mediach społecznościowych pokazuje się z iPhonem? 

3Personalizacja 
2Insta-ładne 

Przy pierwszym kontakcie mailowym unikaj masowego wysyłania uniwersalnych wiadomości. Im bardziej pokażesz,
że zależy Ci na udziale influencera w akcji, tym lepiej. Sprawdź wcześniej zainteresowania influencera (obserwacja
profili w mediach społecznościowych naprawdę działa tu na korzyść!). Nie przekręć imienia, nazwy bloga i adresu.
Może błaha sprawa, ale nierzadko decyduje o podjęciu lub nie współpracy przez influencera. 

Wysyłając prezent lub liścik urodzinowy dla influencera upewnij się, że przesyłka jest … piękna. Do tego stopnia,
że aż sama prosi się, aby ją sfotografować (i umieścić w mediach społecznościowych)

6 przykazań kreatywnych
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4Okoliczność
Trzymaj rękę na pulsie. Tu znów przydaje się szeroka sieć obserwowanych osób na Instagramie.
Może akurat ktoś wybiera się na wycieczkę i chciałby przetestować nowy model samochodu?

6Utrzymuj kontakt z influencerem
5Brief

Odpisuj na zadane pytania, przypominaj o terminach, poproś o dane kontaktowe (np. adres do korespondencji).
Mogą się przydać, gdy marka będzie chciała zrobić niespodziankę. Umiej podziękować za współpracę i dopilnuj,
aby kontakt się nie urwał. Przecież zawsze miło jest dostać kartkę na święta, prawda? 

Jeśli influencer wykaże zainteresowanie kampanią, musisz dokładnie opisać cechy produktu, całą wizję i przekaż.
Oczywiście, wykonanie należy do influencera, ale dobrze jest sobie wcześniej przegadać cały pomysł.

6 przykazań kreatywnych



Przykłady współpracy z 
influencerami

Od doboru influencerów zależy wiarygodność kampanii. 
Wszyscy chyba pamiętają akcję Pepsi z Kendall Jenner...

Mając jasno określony cel kampanii i to, czego oczekujesz 
od akcji możesz zdecydować się na rodzaj współpracy
z influencerem.



Konkurs
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- buduje zaangażowanie użytkowników, ułatwia pozyskanie potencjalnych klientów, zwiększa świadomość marki 
i pozwala mierzyć efekty kampanii.

Do współpracy z marką kosmetyków Kontigo zaprosiliśmy cztery blogerki 
parentingowe, autorki blogów: Bakusiowo, Makóweczki, Oczekując i Szafeczka. 
Kampania została aktywowana w okolicach Dnia Matki, tak, aby przypomnieć 
kobietom i mamom o sprawianiu sobie radości, relaksie, dbaniu o siebie, a także 
dzieleniu się sekretami związanymi z urodą ze swoimi pociechami.
 
Oprócz posta sponsorowanego na blogu, influencerki aktywowały konkurs
w mediach społecznościowych. Poprosiły swoje fanki o dokończenie zdania: w mediach społecznościowych. Poprosiły swoje fanki o dokończenie zdania: 
„najpiękniejsze w byciu matką jest…” Autorki najciekawszych komentarzy 
otrzymały nagrody sponsorowane przez markę.

case study: Kontigo

http://blog.lettly.com/mamy-czas/


Posty sponsorowane
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-  autentyczność przekazu, wiarygodność i zaufanie prowadzi do zwiększenia świadomości marki i decyzji zakupowych.

Do współpracy z marką Philips zaprosiliśmy trzy znane blogerki:
Annę Skurę, Kasię Szymków i Laurę Matuszczyk, które napisały eksperckie 
poradniki o tym, jak dbać o ubrania delikatne i trudne do wyprasowania. 
Blogerki wybrane do akcji znają się na doborze ubrań do typu sylwetki,
zwracają uwagę na materiały i fasony. Ich blogposty to ciekawe i warte 
uwagi poradniki, bogate w ciekawostki i istotne informacje.

case study: Philips

http://blog.lettly.com/poradnik-blogerki/


Take-over
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-  kontrola nad profilem marki oddana w ręce influencera. Zdecydowanie najbardziej kreatywny rodzaj współpracy,
a jednocześnie bardzo skuteczny, szczególnie, gdy zostanie zastosowany na dużą skalę.

Ania Skura przejęła profil marki Decleor, aby podzielić się wrażeniami z pobytu
w Klinice Urody Pearl Beauty. Nie tylko zachęciła swoich fanów (a także fanów 
marki) do zabawy w oznaczanie przyjaciółek, z którymi chciałoby się spędzić 
relaksujące popołudnie. Przy okazji aktywowała konkurs poświęcony rytuałom,
w którym do wygrania były wizyta w spa oraz kosmetyki.
 
Myśląc o byciu autentycznym, warto na pewno zastanowić się nad długoterminową Myśląc o byciu autentycznym, warto na pewno zastanowić się nad długoterminową 
współpracą, aby marka mogła rosnąć na popularności wraz z influencerem. Tak jak 
w przypadku współpracy Pumy z Rihanną, która stała się ambasadorką marki oraz 
dyrektorem kreatywnym linii ubrań stworzonej specjalnie z myślą o artystce. 

case study: Decleor
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Kampania influencerska trwa o wiele dłużej niż 
konkurs na Instagramie przeprowadzony na profilu 
marki. Zaczyna się od ustalenia celów, wybrania 
odpowiedniej osoby, która zaangażuje potencjalną 
grupę odbiorców, a brief określi m.in. kanał 
komunikacji i content akcji.
 
UpewnijUpewnij się dwa razy, że publiczność, która komentuje 
i lajkuje posty influencera jest atrakcyjna z punktu 
widzenia marki. Mimo że Baddie Winkle ma 88 lat,
to większość jej fanów to ludzie z przedziału wieku 
20-24 lata. Chociaż Baddie nie była oczywistym 
wyborem do promocji młodzieżowej marki odzieżowej 
Missguided, kampania okazała się strzałem 
w dziesiątkę!w dziesiątkę!
 
O zakończeniu współpracy z influencerem możemy 
mówić dopiero wtedy, gdy zmierzyliśmy wyniki 
ii sporządziliśmy raport, który czarno na białym pokaże 
efekty. To, co i jak mierzyć w kampanii jest nie mniej 
ważne jak sam wybór influencera. Dlatego, w kolejnym 
mini-ebooku podpowiemy na co zwrócić uwagę przy 
tworzeniu wniosków z akcji influencerskich.

Stay tuned! 



Zapraszany na kawę
do Campus Warsaw!

Napisz do nas na
hello@lettly.com

Zobacz nasze poprzednie ebooki

Jesteś z Warszawy? Nie jesteś z Warszawy?
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