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Nie wystarczy już wiedzieć gdzie reklamować, aby osiągnąć sukces sprzedażowy. Wiadomym jest 
przecież, że konsumenci spędzają większość czasu w sieci. Przeglądają Facebooka, przesuwają 
palcem przez setki zdjęć dziennie na Instagramie, obserwują co robią znajomi i celebryci na 
Snapchacie. Rynek konsumentów skoncentrował się w kilku wirtualnych miejscach. Pytanie tylko 
jak w sposób efektywny dotrzeć do określonej grupy docelowej? 

W czasach nowych mediów, tradycyjne formy reklamy są uciążliwe, niemile widziane 
i niepożądane. A co nie jest? Inni ludzie. Opinie, zachowania, zdjęcia przyjaciół, znajomych, idoli 
– ludzi, do których chcemy aspirować i z którymi się utożsamiamy. To przecież jeden z powodów, – ludzi, do których chcemy aspirować i z którymi się utożsamiamy. To przecież jeden z powodów, 
dla których założyliśmy konto na mediach społecznościowych. 

Global Web Index oszacował, że dziennie poświęcamy prawie dwie godziny social mediom.
Nie tylko spędzamy więcej czasu w mediach społecznościowych niż gdziekolwiek indziej 
w Internecie. Pokolenie Millenialsów i Z podejmuje za pomocą tych kanałów decyzje zakupowe, 
formuje poglądy polityczne, czerpie wiedzę o świecie. Treści absorbowane za pomocą social 
media to kopalnia złota dla marek. Za wyjątkiem małego problemu: ludzie nienawidzą reklam
nana swoich kanałach. Zamiast reklamować – wywieraj wpływ. To moment, w którym do głosu 
dochodzi marketing infuencerów.

Z taką współpracą jednak może wiązać się wiele wyzwań i wątpliwości - czy to właściwa osoba? 
Czy miejsce reklamy jest odpowiednie? Czy ona w ogóle przyniesie wymierne korzyści? 
Na wszystkie pytania odpowiesz: TAK, jeśli tylko zdecydujesz się przeczytać i wprowadzić w życie 
rady, które prezentujemy Ci w tym e-booku.
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Rynek influencerów w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie i praktycznie co chwilę wydarza
się w tej branży coś rewolucyjnego. Nikogo nie dziwi już większa oglądalność niektórych filmów
na YouTube niż popularnych show w telewizji ani setki tysięcy osób oglądające każdego snapa swoich 
idoli. Ale influencerzy są bogami już nie tylko w rozmaitych kanałach social media – coraz częściej 
ich popularność doceniają stare media, organizatorzy eventów czy choćby marki, które z roku
na rok zwielokrotniają budżety w swoich excelach w rubryce Influencer Marketing. 

OO znaczeniu influencerów przekonujemy się praktycznie co chwilę – gamer Rezigiusz w jeden dzień 
zebrał ponad 300 000 złotych na chore dzieci, a inny popularny YouTuber Piotr ‘izak’ Skowyrski został 
zaproszony przez TVP do skomentowania meczu towarzyskiego reprezentacji Polski. Co więcej 
komentarz izaka transmitowany w internecie przyciągnął tak dużo osób, że spowodowało to ponad 
półgodziną awarię serwerów – dopiero potem dowiedzieliśmy się, że zostały pobite wszystkie rekordy 
liczby odwiedzin strony podczas transmisji online TVP.

Jak ten dynamicznie rosnący rynek influencerów będzie wyglądał w najbliższym czasie? Razem
zeze wzrostem budżetów marek przeznaczanych na internetowych twórców będzie szło także zwiększenie 
świadomości nt. tego, jak skutecznie z nimi współpracować. Firmy, chcąc nie chcąc, będą musiały zgłębić 
ten temat, aby dopasowywać się do zmieniającej się rzeczywistości,w której rośnie znaczenie internetu i 
ludzi rządzących w tej osobliwej przestrzeni. Zyska na tym na pewno tzw. „długi ogon”, czyli ci mniejsi 
influencerzy, którzy zostaną dostrzeżeni przez większe marki i dzięki pieniądzom ze współpracy będą 
mogli się utrzymywać tylko z tego. 
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Coraz częściej do zorganizowania kampanii nie będzie potrzebny blog ani kanał na YouTubie – marki 
chętnie będą korzystać z innych profilów twórców i przeprowadzać kampanie tylko na Facebooku, 
Instagramie lub Snapchacie, gdzie też jest obecna ich społeczność. 

BardzoBardzo ciekawym trendem jest też dywersyfikacja działań influencerów, którzy już dziś mogą spokojnie 
uniezależnić się od typowej współpracy z firmami – nowy kierunek wytyczył Krzysiek Gonciarz, który 
niedawno założył profil na serwisie crowdfundingowym Patronite.pl i od teraz będzie pobierał co miesiąc 
pensję od swoich fanów (na ten moment to już ponad 27 000 zł miesięcznie!). Inni piszą książki, 
prowadzą konferencje, zarabiają z afiliacji, zakładają firmy odzieżowe lub sklepy internetowe z własnymi 
produktami czy wreszcie realizują własne projekty, gdzie marka jest partnerem biznesowym.

Gdzie jest granica wykorzystania influencerów i ich popularności? To pytanie spokojnie może pozostać 
                                                                bez odpowiedzi jeszcze przez kilka lat. Nie ulega natomiast wątpliwości, że to złota era 
                                      dla twórców treści, którzy mają pomysł na siebie i potrafią go sprzedać markom.

- Maciej Pietrukiewicz, Content Designer w SMG LiquidThread
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1MIERZENIE KAMPANII
Kampanie z influencerami są charakterystyczną formą promocji, 

która ma nie tylko duże znaczenie wizerunkowe, ale potrafi
też znacząco wpływać na sprzedaż marki. Większość kampanii, 

które prowadziliśmy, miała ściśle określony cel, którym najczęściej 
było: budowanie świadomości marki, promocja nowej usługi

lub produktu i wygenerowanie zgłoszeń w konkursie.
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Główne cele kampanii marketingowych

92,9%

70,7%

71,4%

7,1%

21,4%

28,8%

zwiększenie
   świadomości marki

zwiększenie
                sprzedaży 

badania
                rynku

   tworzenie społeczności
                     w social media

 tworzenie
contentu

promocja nowego produktu/usługi
   w portfolio marki

Na samym początku pracy nad kampanią musisz zadać 
sobie pytanie o jej cel. Czy chcesz zwiększyć 

świadomość marki, a może nastawiasz się na działania 
czysto sprzedażowe? Zapytaliśmy Account Managerów 
z kilkunastu warszawskich agencji marketingowych

o główne cele kampanii w social media. 
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KPI przydatne przy mierzeniu kampanii z influencerami

Wyświetlenia/zasięg
najłatwiejsza do zmierzenia wartość; opiera się na twardych danych statystycznych 
(Facebook, Snapchat) oraz precyzyjnie szacowanej liczbie wyświetleń
(np. na Instagramie). Liczba wyświetleń jest istotna w przypadku budowania 
świadomości marki, natomiast mało istotna - jeśli celem jest wygenerowanie 
sprzedaży.

Zaangażowanie
wyświetlenie posta nie oznacza jeszcze zauważenia go przez użytkownika. 
Zdecydowanym potwierdzeniem jest polubienie lub komentarz. Jest to prosta
i skuteczna metoda weryfikująca skuteczność i trafność przekazu.

Kliknięcia
mierzalne, doskonale sprawdzają się w przypadku YouTuba oraz Facebooka. Nie 

zmierzymy ich w przypadku Snapchata, gdzie nie można wprowadzać klikanych linków. 

8



KPI przydatne przy mierzeniu kampanii z Influencerami

Udział w konkursie/zostawienie leada
zwykle do osiągnięcia rezultatu należy zaoferować użytkownikowi coś więcej
niż np. ciekawy newsletter: to mogą być konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,

kody rabatowe czy kluby zakupowe.

User Generated Content
 jeden z najciekawszych wskaźników pozwalający w znaczący sposób wpłynąć na 

wszystkie powyższe. Jeśli nasi influencerzy będą w stanie przekonać swoich fanów, że 
warto stworzyć i udostępnić post w związku z prowadzoną kampanią, to wygrywamy 

podwójnie. Sam klient dobrowolnie odgrywa rolę pośredniego infuencera. 

Sprzedaż
wbrew pozorom sprzedaż produktu czy usługi jest składową bardzo wielu 
czynników, w tym także takich, na które nie ma wpływu marketer czy też 
influencer. Kampanie influencerskie bardzo rzadko wpłyną bezpośrednio na 
sprzedaż w sposób pozwalający to zmierzyć. Wyjątkiem może być unikalny kod 
rabatowy, który influencer udostępni swoim fanom. 
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2WYBÓR KANAŁU
Każdy z kanałów społecznościowych oferuje inne możliwości

i wpływa inaczej na odbiorów – ważny jest zatem ich odpowiedni 
dobór, w zależności od celów i grupy, do której planujesz dotrzeć.
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Odbiorcy, do których chcemy dotrzeć z produktem i sposoby 
pozycjonowania naszej marki determinują kanały, wybierane

w trakcie realizacji kampanii z influencerem.

W idealnym świecie powinniśmy być w stanie stworzyć spójne 
komunikaty na kanałach social media, jednak praktyka pokazuje,
że najlepsze działania cross-mediowe to takie, które angażują 

jedynie wybrane kanały.

- Katarzyna Gola, Inicjatorka i organizatorka spotkań modowo-technologicznych GGC Fash&Tech  



Statystyki

Statystyki zebrane przez We Are Social, pokazują jak szybko rozwija się Internet i media 
społecznościowe w Polsce. Z raportu ze stycznia 2016 r. wynika, że aż 36% społeczeństwa korzysta 
z mediów społecznościowych (14 milionów użytkowników). Aż 70% korzysta z nich wykorzystując 
urządzenia mobilne. 

PowyższePowyższe dane pozwalają traktować 10 milionów mobilnych odbiorców jako potencjalnych 
konsumentów dóbr i usług. Co najmniej 4 miliony korzysta z jednego z serwisów społecznościowych 
więcej niż raz dziennie. To jedna z największych i najbardziej aktywnych społeczności 
konsumenckich w Polsce.

14 mln
użytkowników

70%
wykorzystuje

urządzenia mobilne

4 mln
korzysta więcej
niż raz dziennie
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1
Instagram

Instagram
Dokładna liczba użytkowników Instagrama nie jest znana, na pewno jest to nie mniej
jak 2 mln aktywnych internautów. Zgodnie z systemem reklamowym Facebooka widzimy,
że zdecydowaną większość stanowią osoby do 24 roku życia. Z roku na rok widać, że dorastają 
razem z Instagramem. W porównaniu do roku 2014, w 2015 zaobserwowano wzrost
o 6 punktów procentowych. 

2%

28%

44%

7% 2%

13

17%

2,1 mln - 4,34 mln
użytkowników

    13-17                18-24              25-34               35-44              45-54                 55+



„zobacz jakie to piękne
content?

zdjęcia albo krótkie filmiki, 
podpisy, hasztagi

jeden klikalny link, główny ruch: 
urządzenia mobilne

ograniczenia?

promocja nowego 
produktu

zwiększenie sprzedaży

tworzenie contentu

cele kampanii?odbiorcy?

młodzi, dobrze 
stargetowani

zalety?

świetny kanał do reklamowania atrakcyjnych 
przedmiotów, usług, wydarzeń
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2
Facebook

Facebook
Według systemu reklamowego Facebooka okazuje się, że każdy obecny w sieciach 
społecznościowych jest użytkownikiem serwisu z Kalifornii. Jest to na pewno 
najpopularniejszy portal w Polsce, jednak wzrost nie jest już tak dynamiczny jak w latach 
2013-2015. Struktura płci odzwierciedla ogólną strukturę demograficzną w Polsce.
W ostatnich pięciu latach Facebook zmienił swoją strukturę wiekową, tworząc bardziej W ostatnich pięciu latach Facebook zmienił swoją strukturę wiekową, tworząc bardziej 
dojrzałą grupę docelową – prawie 60% użytkowników to osoby w wieku 17-34 lat.

6%
14%

15

29%
13%

7%

31%

    13-17                18-24              25-34               35-44              45-54                 55+

14 mln
użytkowników



„lubię to, wy też powinniście
content?

zdjęcia, filmy, teksty, linki, 
hasztagi

oddziaływanie posta
to jedynie 22h

ograniczenia?

zwiększenie 
świadomości marki

zwiększenie sprzedaży

badanie rynku

cele kampanii?odbiorcy?

dobrze stargetowani
(ze względu na algorytm)

zalety?

najpopularniejsze medium, używane zarówno
na komputerach jak i urządzeiach mobilnych
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3
Snapchat

Snapchat
Liczba użytkowników Snapchata gwałtownie wzrasta z dnia na dzień. Staje się on jedną 
z najbardziej popularnych aplikacji wśród globalnych serwisów społecznościowych. 
Największe profile osiągają ponad 100 000 wyświetleń. Poniższe statystyki pokazują,
że jest on używany głównie przez pokolenie Z.

<1%

45%
41%

2% <1%11%

    13-17                18-24              25-34               35-44              45-54                 55+

1,3 mln
użytkowników
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„zobacz co teraz robię
content?

zdjęcia, krótkie filmiki
i krótki tekst

brak linków, wpis istnieje jedynie 24h i zobaczą 
go tylko osoby obserwujące influencera

ograniczenia?

promocja nowego 
produktu

zwiększenie sprzedaży

tworzenie contentu

cele kampanii?odbiorcy?

głównie pokolenie Z

zalety?

przekaz w czasie rzeczywistym, wysokie zaangażowanie, 
świetny kanał gdy zależy Ci na autentyczności
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Snapchat dał nam możliwość lepszego przyjrzenia się sobie. Inne narzędzia social media pozwalają 
bardziej manipulować rzeczywistością, dlatego dzieląc się swoimi chwilami w formie zdjęć czy filmów
w czasie rzeczywistym, natrafiamy na content który stanowi o przyszłości social mediów.

ToTo Snapchat wyznacza trendy i to on winien być szczególnie obserwowany przez dużych graczy, radzę 
unikać zbędnego zniechęcenia wynikającego z braku wiedzy na temat tej platformy i wystrzegać się drogi 
na skróty w komunikacji na Snapchat. Dla większości marek w Polsce wybór influencera pod ten kanał 
wydaje się naturalnym i jednym słusznym ruchem, jednak główny komunikat zawsze powinien być 
dziełem dopracowanej strategii i konceptu kreatywnego – influencer na Snapchat jest uzupełnieniem, 
nie głównym nośnikiem komunikacji.
 
AgencjeAgencje reklamowe i butiki kreatywne, które o tym zapominają, nie pogłębiają swojej wiedzy na temat 
nowych form komunikacji i oddają ten kawałek biznesu mniejszym tworom zrzeszającym influencerów.
 
Rynek obecnie zalewają wszelkiej maści ewangeliści Snapchata, uznający się za Jezusów nowych 
mediów, organizujący konwenty i szkolenia. Nie dajcie się zmylić, to tylko wypadkowa posiadania 
                     smartphone’a i pomysłu na szybki zarobek oraz chęci bycia popularnym w mediach 
                społecznościowych. Przy wyborze influencera nie powinniśmy kierować się jego
                                    nadmuchaną popularnością, a naturalnością i pasją, którą sobą reprezentuje.
            Zmiana sposobu konsumpcji mediów sprawiła, że od razu odrzucamy
                      to, co sztuczne i nie niosące za sobą żadnej ciekawej treści bądź wartości.
             Pamiętając o tym możemy nawiązać realny dialog ze swoimi fanami
                                         czy konsumentami.

- Dawid Kaźmierczak, Social Media Expert w K2, współautor kanału SnapLions
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4
Youtube

Youtube
Youtube, zaraz po Facebooku, jest najczęściej używanym kanałem social media – korzystają
z niego prawie wszystkie osoby, które mają konta na mediach społecznościowych. Jak widać 
na poniższym wykresie, największą część użytkowników stanowią osoby w wieku 18-34 lat.
Jest to najpopularniejszy serwis video i druga co do popularności wyszukiwarka w Polsce.

    13-17                18-24              25-34               35-44              45-54                 55+

13,4 mln
użytkowników

11%

25%
28%

17%
10% 9%
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„zobacz jak ja to robię
content?

głównie filmy, ale mogą 
zawierać każdy typ treści

czasochłonne dla odbiorców i pracochłonne 
dla influencera, wysokie koszty kampanii

?
ograniczenia?

zwiększenie 
świadomości marki

promocja produktu

tworzenie contentu

cele kampanii?odbiorcy?

dobrze stargetowani

zalety?

nieskończona żywotność filmu, świetny
do reakcji na pytania klientów
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3WYBÓR INFLUENCERA
Nie każdy influencer odpowiada strategii marketingowej marki. 
Influencerów róznicują kanały przekazu, forma przekazu, język 
contentu, grupa demograficzno-społeczna obserujących profil. 
Nie wszyscy zareklamują twój produkt z oczekiwanymi przez 

markę efektami - kluczem jest tutaj analiza celów (które chcesz 
osiągnąć), zasobów (które możesz poświęcić) i oczekiwań 

względem kampanii. 
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Jednym z filarów dobrej kampanii jest odpowiedni dobór 
influencerów. Często popełniany błąd to poszukiwanie
partnerów według klucza „kogo znamy”, zamiast  „kogo 

potrzebujemy”. Olbrzymią przewagą marketingu influencerów
jest autentyczność przekazu. Nawet jeśli zaangażujemy znajomego 

do darmowej współpracy, nie oznacza to jeszcze, że będziemy 
mogli mówić o jakiejkolwiek skuteczności kampanii.

Istotny jest też dobór grupy docelowej. Fakt, że influencer Istotny jest też dobór grupy docelowej. Fakt, że influencer 
utożsamia się z naszą marką nie oznacza jeszcze, że jego odbiorcy 
będą korzystali z naszych usług. Prawdopodobnie nie potrzebujemy 

reklamować usług b2b wśród nastolatków.

- Marcin Sierant, PR Manager zapakuj.to, były PR Manager Grupy Onet.pl, były dziennikarz Forbesa



1
Typy influencerów

Celebryci i gwiazdy Youtube’a
    Typowe rozumienie influencera;
    Używani w b2b albo b2c;
 Akcja zazwyczaj polega na lokowaniu produktów albo otwartej reklamie;

       zasięg:                           ilość takich influencerów:              koszt współpracy:                     najlepsi do:  

        . 

zaangażowanie:                         rozpoznawalność:                   zaufanie społeczne:

budowania 
świadomości marki,

zwiększenia sprzedaży,

promocji nowych 
produktów
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2
Typy influencerów

Liderzy (zawodowcy, specjaliści, autorytety)
    Typowe rozumienie influencera;
    Używani głównie w b2b oraz przez firmy PR;
 Są to głownie dłuższe wypowiedzi (kanały: Youtube, Facebook);

       zasięg:                           ilość takich influencerów:               koszt współpracy:                    najlepsi do:  

        . 

zaangażowanie:                         rozpoznawalność:                   zaufanie społeczne:

budowaniea 
świadomości marki,

informowania,

promowania nowych 
produktów
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3
Typy influencerów

Blogerzy
    Ruch zazwyczaj jest wartościowy;
    Używani w b2c;
 Głównie pokazywanie produktów lub usług, ale też aktywowanie odbiorców:
    konkursy, rozdawki, ankiety;

       zasięg:                            ilość takich influencerów:               koszt współpracy:                    najlepsi do:  

        . 

zaangażowanie:                         rozpoznawalność:                   zaufanie społeczne:

26

budowania 
zaangażowanania,

badania rynku,

tworzenia społeczności 
w social mediach,

zwiększenia sprzedaży



4DOBÓR TREŚCI
Dla konsumentów, post blogera lub celebryty na temat produktu 
lub wydarzenia jest o wiele bardziej autentyczny niż kampanie 
reklamowe w mediach tradycyjnych. Treści generowane przez 

influencerów darzy się zaufaniem o 50% większym
niż innych mediów.
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1
Rodzaje treści

Treści generowane przez markę
    To marka tworzy treści, a influencerzy dzielą się nimi na swoich
    kanałach społecznościowych;
    Influencerzy nie personalizują treści, jedynie je udostępniają;
    Najmniej ryzykowne rozwiązanie;
    Najmniejszy potencjalny wpływ;

CASE: Aeon Collections
australijska marka z akcesoriami i zegarkami, 14,9 tys. obserwujących

CEL:

POMYSŁ:

PRZEBIEG: 

EFEKT: 

promocja produktów

zaangażowanie influencerów w akcję nagradzania 
potencjalnych klientów

@lozcurtis (1,4 mln obserwujących) zamieszcza post
z zegarkiem na ręce, aktywując kod promocyjny

post na Instagramie osiągnął liczę 38,7 tys polubień, post na Instagramie osiągnął liczę 38,7 tys polubień, 
angażując potencjalnych klientów w proces zakupowy

28



2
Rodzaje treści

Treści opracowywane wspólnie przez markę i influencera
 Marka tworzy wytyczne dotyczące treści, a influencer wprowadza
    do projektu własne DNA;
 Ryzyko – średnie;
 Wysoki potencjał dotarcia do grupy docelowej, szeroki zasięg kampanii;

CASE: Cathay Pacific
hongkonskie linie lotnicze, 202k tys obserwujących

CEL:

POMYSŁ:

PRZEBIEG: 

EFEKT: 

zwiększenie świadomości marki

zaangażowanie influencerów - przedstawicieli branży 
kreatywnej: stylistów, dziennikarzy, pisarzy, fotografow

sponsorowane podróże influencerów, m.in. 
@margaret_zhang (743 tys. obserwujących)

liczba polubień posta dotyczącego jedzenia na lotnisku liczba polubień posta dotyczącego jedzenia na lotnisku 
osiągnęła 11,2 tys.
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3
Rodzaje treści

Treści generowane przez influencerów
     Treść jest prawie całkowicie w rękach influencerów;
     Marka podpowiada ogólny plan działania np. „stworzyć film video”, a influencer tworzy
     i dzieli się nim ze swoimi odbiorcami. Czas, forma i treść jest dyktowana przez infuencera;
     Najbardziej ryzykowny rodzaj treści (zabezpieczenie przed ryzykiem: wprowadzenie procesu
     kontroli treści);
     Największy potencjalny wpływ kampani;     Największy potencjalny wpływ kampani;

CASE: Quay Australia 
australijska marka z okularami, 646 tys obserwujących

CEL:

POMYSŁ:

PRZEBIEG: 

EFEKT: 

zwiększenie świadomości marki oraz dotarcie do nowej 
grupy klientów

zaproszenie infuelncerki do zaprojektowania okularów

@chrisspy (2,9 mln obserwujących) staje się dyrektorem 
kreatywnym kolekcji

polubienia, udostępnienia i komentarze generują ruch 
na stronie internetowej oraz zaangażowanie
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RODZAJE WSPÓŁPRACY
Od doboru influencerów zależy wiarygodność kampanii.

Wiele marek wciąż jednak nie ma pewności jak skutecznie identyfikować, 
kwalifikować i rekrutować influencerów do strategii marketingowych
w mediach społecznościowych. Poniżej kilka inspirujących, a przede 
wszystkim edukacyjnych przykładów jak efekywnie współpracować

z influencerami by osiągnąć założenia strategii marketingowych marki.
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Rodzaje współpracy

CASE: AirCanada

CEL:             wygenerować większą świadomość     
                     marki oraz wypromować nowy 
                     produkt (nowe połączenia lotnicze)

KANAŁ:       Instagram

POMYSŁ:    zaangażowanie influencerów
                     i zaprojektowanie konkursu                     i zaprojektowanie konkursu
                     z nagrodami

      PRZEBIEG:  @punkodelish (465 tys. 
                     obserwujących) - kanadyjska
                     fotografka robi zdjęcia podczas 
                     inauguracyjnej podróży równocześnie
                     aktywując konkurs na Instagramie
                     z nagrodami w formie biletów                      z nagrodami w formie biletów 
                     lotniczych

                     EFEKT: 29 punktowy wzrost na skali 
                     skuteczności strategii marketingowej, 
                     wskazujący wysoki stopień 
                     zapamiętania treści reklamy

Nagradzanie użytkowników
(z poziomu oficjalnego profilu marki lub influencera)

Buduje zaangażowanie użytkowników, ułatwia pozyskanie 
potencjalnych klientów, zwiększa świadomość marki
i pozwala mierzyć efekty kamapanii.
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Rodzaje współpracy

CASE: Marks&Spencer

CEL:             wsparcie wydarzenia – otwarcie sklepu   
                     w Australii

KANAŁ:       Instagram

POMYSŁ:    zaangażowanie influencerów   
                     do dzielenia się doświadczeniami
                     z organizowania imprezy i jej                         z organizowania imprezy i jej    
                     przebiegu

PRZEBIEG:  @becjudd – prezenterka pogody (451 
                     tys. obserwujących), @nadiafairfax       
                     (148 tys. obserwujących), 
                     @katewaterhouse7 - dziennikarka, 
                     blogerka (140 tys. obserwujących) – 
                     zamieszczanie na profilach zdjęć                                           zamieszczanie na profilach zdjęć                      
                     z imprezy

                     EFEKT: tysiące polubień, setki
                     komentarzy i udostępnień generują 
                     ruch na stronie inwazyjnie przenosząc 
                     wydarzenia na inne media 
                     społecznościowe (np. Twitter)
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Treści generowane przez
wybranych influencerów
(na portalach społecznościowych)

Autentyczność przekazu, wiarygodność, zaufanie prowadzi 
do zwiększenia świadomości marki i decyzji zakupowych.



Rodzaje współpracy

CASE: SOLUDOS

CEL:            zdobycie nowych klientów

KANAŁ:      Instagram

POMYSŁ:   influencer tworzy i udostępnia treści 
                    z oficjalnego konta Soludos

PRZEBIEG: @sincerelyjules (2,5 mln 
                    obserwujących) na kilka dni przejmuje                     obserwujących) na kilka dni przejmuje 
                    konto na Instagramie

EFEKT:        ruch na platformie, wzrost liczby  
                    obserwujących

CASE: COCA-COLA

                   CEL: dotarcie do nowych użytkowników

                   KANAŁ: Snapchat

                                    POMYSŁ: Influencer tworzy 
                   i udostępnia treści z oficjalnego konta 
                   Coca Cola na Snapchacie

                   PRZEBIEG: na 24 godziny celebryta
                   Cody Johns przejmuje konto i wrzuca            
                   posty promujące wyścigi Nascar

                   EFEKT: generowanie ruchu na stronie

Kontrola nad profilem oddana
w ręce influencera

Zdecydowanie najbardziej kreatywny rodzaj współpracy,
a jednocześnie bardzo skuteczny, szczególnie
gdy zastosowany na dużą skalę.
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Rodzaje współpracy

CASE: CALVIN KLEIN
– 20 rocznica powstania zapachu CK One

CEL:             podnieść zaangażowanie   
                     użytkowników (z pokolenia Z)    
                     na Snapchacie

KANAŁ:       Snapchat

POMYSŁ:POMYSŁ:        zaangażowanie influencerów 
                     do generowania treści

PRZEBIEG:  modele Edie Campbell i Lucky Blue, 
                     piosenkarze Dev Hynes i Taeyang 
                     zostali poproszeni o zrobienie sobie 
                     selfie i video w pomieszczeniu 
                     nazwanym „Self Exporation Lab”

                                          EFEKT: wyprodukowano oraz 
                     udostępniono ponad 200 
                     fragmentarycznych treści oraz 
                     poproszono użytkowników  
                     o opublikowanie własnych filmików
o 

                     WYNIKI: 15% zaangażowanie                   
                     na Snapchacie oraz 140 tys.                     na Snapchacie oraz 140 tys.
                     odtworzeń
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Krótko- i długofalowe akcje
z influencerami
Długoterminowa współpraca z ambasadorem marki
ma potencjał, aby marka popłynęła na fali popularności 
infuencera. Na pewno długofalowa współpraca jest 
bardziej autentyczna. Infuencer wspiera markę na dłużej,
a nie tylko chwilowo podczas trwania kampanii,a nie tylko chwilowo podczas trwania kampanii,
np. tydzień lub dwa.



5INTERAKCJA
Media społecznościowe przestały być grą o liczby i wyścigiem
o największe grono obserwujących. Marki powinny najbardziej 
zabiegać o zaangażowanie na profilach społecznościowych. 

Można mieć miliony obserwujących, ale ważniejsze
są komentarze, tagowanie zdjęć przez przyjaciół

i repostowanie. Kampania osiągnie sukces, gdy ludzie będą
o tym mówią i dzielić się waszym contentem. o tym mówią i dzielić się waszym contentem. 
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- Eva Chen, Dyrektor ds. współpracy z markami z branży modowej w Instagramie



Interakcja

Lajkuj, komentuj, a nawet repostuj zdjęcia swoich 
fanów. To ważne, aby poczuli się docenieni i wyróżnieni – 
będą chcieli być nadal aktywni i lojalni Twojej marce, kiedy 
zauważą, że im się to opłaca.       

#Monitoruj hashtagi – umożliwią ci one przyporządkowanie
i odszukanie materiałów udostępnionych przez influencerów, 

klientów, a także osób, które biorą udział w Twoich 
promocyjnych akcjach. Hashtagi organizują także content

oraz scalają kampanie na różnych kanałach.
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Interakcja

Długoterminowa współpraca – budowanie dobrych 
więzi i długoterminowej strategii z influencerami pomoże 
ci w skutecznej reklamie, a na pewno – w budowaniu 
autentyczności i stabilnej relacji z odbiorcami. 

Reakcja – czy twoi konsumenci byli zadowoleni? A może 
chcieliby coś zmienić? To ważne by monitorować co mówią fani, 

pytać, komentować – to przecież dla nich tworzysz swoje 
produkty! Najważniejsza jest jednak reakcja na krytykę, bo to 

właśnie wtedy konsumenci najbardziej chcą zostać wysłuchani.
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6CASE STUDY
T-Mobile jest jednym z wiodących operatorów komórkowych na rynku w 
Polsce, a także jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek obecnych w 
krajowych mediach. Silna firma wspierana jest wieloma działaniami z 

obszaru marketingu i PR. Oprócz klasycznej kombinacji ATL i BTL, marka 
T-Mobile przy współpracy z Agencją Warszawa bardzo mocno zaznaczyła 
swoją obecność w social mediach tworząc kanały komunikacji, których 
zadaniem jest przystępne, trafne i efektywne przekazanie informacji 

dotyczących usług, a także obsługa klienta. dotyczących usług, a także obsługa klienta. 

40



Kiedy robimy coś tak dziecinnie prostego,
jak udostępnianie zdjęcia jednego z naszych klientów, 

to widzimy bardzo duży odzew.

Ludzie lubią, gdy firmy ich słuchają, a przede 
wszystkim dbają o nich, a także widzą, że marka

ma też ludzką twarz  ‐ a dzieje się tak
np. gdy udostępniamy zdjęcia. np. gdy udostępniamy zdjęcia. 

- Francesca Ling, Social Media Team w weareknitters.com



Nastały czasy w których marki muszą podchodzić do marketingu jeszcze bardziej kreatywnie, 
szukać niestandardowych rozwiązań, aby dotrzeć do konsumentów, przeładowanych ilością 
przekazów reklamowych, które do nich docierają. Zjawisko wpływowych, znanych osób w reklamie 
nie jest niczym nowym, ale na przestrzeni ostatnich lat, przez wzrost popularności mediów 
społecznościowych, uległo ono znacznej zmianie. Ambasadorem marki mógł już zostać nie tylko 
znany aktor czy sportowiec, ale również fotograf, artysta, czy modelka, którzy zaistnieli właśnie 
dzięki działalności w Internecie. W 2015 roku nastąpiła eksplozja popularności Snapchata oraz 
InstagramaInstagrama - najchętniej wykorzystywanych przez dzisiejszych influencerów kanałów przekazu. 
Nieustannie rośnie również znaczenie content marketingu, który w połączeniu z zasięgami 
generowanymi przez wpływowych użytkowników potrafi przynieść świetne rezultaty!

Widownia obserwująca influencerów jest bardzo lojalna i pomimo świadomości współpracy 
influencera z marką ufa mu, wiedząc że promuje tylko te produkty, czy usługi, które uważa
za godne polecenia. Działania, które influencerzy podejmują najczęściej wpisane są w styl
ich komunikacji, dotyczą bieżących wydarzeń i najnowszych trendów. Tego właśnie oczekują
ich obserwatorzy generując tak wysoki poziom zaangażowania, jaki zaobserwowaliśmy
na podstawie badania na grupie 25 influencerów.

Aż 11,4% obserwatorów wchodzi w interakcję z postami odnoszącymi się do kampanii 
prowadzonych przez Lettly. Skuteczność tego typu działań mogliśmy zaobserwować
na podstawie kampanii prowadzonych dla marki T-mobile.
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Pierwszą kampanią prowadzoną dla brandu była akcja Świąteczne Selfie nastawiona
na zaangażowanie użytkowników Instagrama, nie będących klientami T-mobile. Koncepcja 
stworzona przy współpracy z Agencją Warszawa pozwalała użytkownikowi wziąć udział
w konkursie fotograficznym w zamian za podanie podstawowych danych kontaktowych.
Do akcji wykorzystaliśmy grupę wpływowych użytkowników Instagrama, między innymi @deynn, 
@littlemooonster96 czy @olciiak. Poprzez zdjęcia ze świątecznymi motywami
ww charakterystycznym dla marki kolorze, informowali swoich fanów o konkursie, przekierowując 
ruch bezpośrednio do strony zgłoszeniowej wwww.swiateczneselfie.pl.
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Kolejne działania rozpoczęły się wraz
z przygotowaniami do wprowadzenia nowej 
oferty marki, której twarzą obok Tomasza 
Kota została piosenkarka Cleo.  Dwójka 
influencerów - @olciiak i @marcindubiel 
towarzyszyli ekipie odpowiedzialnej 
zaza przygotowanie klipu, który na Youtube 
osiągnął już ponad 9 200 000 odtworzeń!
 
 
Nasi wysłannicy podglądali prace 
przygotowując zdjęcia i nagrania zdradzające 
kulisy pracy nad reklamą:
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Ilość postów na Facebooku - 6
Zasięg postów na Facebooku – 920 000

Ilość polubień – 30 800

Ilość postów na Instagramie – 8
Ilość polubień – 190 000
Ilość komentarzy – 1 304

Przez cały luty publikują na swoich profilach na Instagramie i fanpage’ach wyselekcjonowany content 
pokazując jak przebiega proces realizacji takiego przedsięwzięcia. Zdradzając tajemnice z planu 
zdjęciowego wprowadzają obserwatorów w świat T-mobile, rozszerzając zasięg kampanii telewizyjnej o 
media społecznościowe.

Efekty mogliście śledzić na ich kanałach społecznościowych:

80 000

367 000 

242 000

338 000
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7 500 540 000
nawet ponad

wyświetleń klipu

690 000 1 500

Marka do perfekcji opanowała komunikację z klientem, która stanowi podstawę w przypadku biznesu 
telekomunikacyjnego. Większość fanów obserwujących dostawców usług masowych liczy na szybkie 
załatwienie sprawy poprzez wiadomość, czy komentarz na fanpage’u. 

Za 4 lata, osoby urodzone w połowie lat 90. będą reprezentować 40% rynku konsumentów. Jak zatem 
dotrzeć z ofertą i zaangażować Millenialsów i pokolenie Z w działania reklamowe?

W jakich mediach społecznościowych obecna jest marka T-mobile?
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Niezależny ośrodek badawczy P3 Communications dwukrotnie już przeprowadził badania 
polskich sieci komórkowych. W obu stwierdził, że najwyższą jakość usług mobilnych oferuje swoim 
klientom T-Mobile, dlatego też przyznał Operatorowi certyfikat „Best in test”.

Dla podkreślenia tej przewagi T-Mobile przygotowało kampanię przebiegającą pod hasłem
„po prostu the best”, w której główne role gra Kinga Preis oraz Tomasz Kot.

Wspólnie z Agencją Warszawa
odpowiadaliśmy za wzmocnienie 
przekazu reklamowego w nowych 
mediach. Postanowiliśmy wykorzystać 
najlepszych influencerów w swoich 
branżach i skoordynować działania
nana trzech portalach społeczno- 
ściowych – Instagramie, Snapchacie 
oraz Facebooku.
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Etap zajawki – na kanałach influencerów została zorganizowana zabawa, która 
przedstawiała hasło, jednak nie informowała o tym, co się kryje za #poprostuthebest. Fani 
zostali zaangażowani w tworzenie nagrań na których chwalą się swoimi wyjątkowymi 
umiejętnościami. Każde z nagrań było oznaczane #poprostuthebest, jednak nawiązywało 
do ulubionego influencera, a nie marki.

EtapEtap hałasu – po oficjalnym starcie kampanii reklamowej „po prostu the best” fani zostali 
poinformowani o tym, kto stoi za tajemniczą akcję. Do akcji dołączyły się kolejne osoby, 
które wcześniej nie były z nią związane. Dziewięciu influencerów o zasięgu ponad 1 000 000 
unikalnych użytkowników Instagrama rozpoczęło akcję generowania treści na landing page 
http://poprostuthebest.pl/ 

EtapEtap podtrzymania szumu – influencerzy biorą udział w konkursie i dzielą się swoim 
zgłoszeniem z fanami. W ten sposób udało nam się utrzymać stały poziom zgłoszeń 
konkursowych, oraz User Generated Content (UGC), które cały czas dostępne są na landing 
page - http://poprostuthebest.pl/. 

Kampania została podzielona na trzy etapy:

1
2
3
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Rezultaty Influencerów:

Rezultaty UGC:

2 756 postów z #poprostuthebest na Instagramie wygenerowanych w ramach „Etapu Hałasu”
ponad 2 000 zgłoszeń konkursowych na „Etapie Podtrzymania Szumu”

Współpraca z influencerami wpływa pozytywnie nie tylko na sam proces zakupowy i wybór 
konkretnych produktów czy usług. Akcje T-Mobile z infuencerami zmieniła podejście do poruszanych 
zagadnień (np. Świąt) oraz wzbudzają zainteresowanie konkretnymi tematami. Oprócz statystyk, 
największe znaczenie dla sukcesu kampanii ma jej zasięg. Nie będzie osiągalny bez wiarygodnej 
kampanii zaprojekowanej z wcześniej kompleksowo dobranymi infuencerami. Efektywne kampanie 
T-Mobile z infuencerami pozwoliły nam na kontynowanie działań i już wkrótce będziemy mogli 
podzielić się kolejnymi efektami naszej pracy. 

4 900 300 zasięg postów 
380 900 polubień
48 postów

1 450 000 zasięg postów
36 postów
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Wraz z rozwojem mediów społecznościowych, T-Mobile dostosowywało
strategię marki do zmieniającej się sceny online. Zaczynaliśmy od bardzo

prostej komunikacji na facebookowym profilu i licznych konkursach 
oraz akcjach wspierających w sieci. Obecnie kanały społecznościowe 
stanową jeden z najważniejszych elementów komunikacji marki. 

W centrum efektywnych działań postawiono współpracę z infuencerami.
Do zalet marketingu infuencerów można zaliczyć różnorodność i świeże Do zalet marketingu infuencerów można zaliczyć różnorodność i świeże 

podejście, co przekłada się na efektywność działań promocyjnych.

Dla marki T-Mobile istotne są nie tylko zasięg i wskaźniki takie jak CPM,
ale przede wszystkim zaangażowanie użytkowników. Na tej podstawie 

budujemy strategię kampanii, docierając do infuencerów, którzy nie tylko 
wygenerują wiarygodny przekaz, ale swoim zasięgiem zbudują mocną

grupę świadomych klientów T-Mobile.

- Jan Zagrodzki, Senior Account Manager w Agencja Warszawa



Naturalna adaptacja działań marketingowych do mediów społecznościowych pozwala
nam korzystać ze strategii marketingu szeptanego. Uzyskując dostęp do danych użytkowników, 
można systematycznie tworzyć i analizować profile konsumentów. Idąc o krok dalej – tworzyć 
kategorie potencjalnych klientów w oparciu o poziom zaangażowania w mediach 
społecznościowych i naturalnie wprowadzać strategie marketingu szeptanego przy pomocy 
infuencerów.

ZaledwieZaledwie 6% Millenialsów uważa reklamy w tradycyjnych mediach za wiarygodne. I to nie tylko 
charakterystyka pokolenia Y, które sceptycznie reaguje na sztucznie wykreowany świat reklam. 
Badania konsumenckie przeprowadzone przez agencję Nielsen, zwracają uwagę na 83% 
konsumentów, którzy zaufali rekomendacjom przyjaciół i rodziny przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych. Zestawiając te dane z 46% zaufaniem do reklam na Facebooku, siła infuencerów 
nigdy jeszcze nie miała takiego potencjału. Zamiast inspirować się reklamami, ludzie polegają
nana poleceniach przyjaciół albo ulubionych celebrytów. W rezultacie, marka, która chce osiągnąć 
sukces na rynku, powinna wypracować strategie, które okażą się wiarygodne i naturalne
dla odbiorców. A wykorzystane zaufanie - zamienić na konwersje.

Dotarcie do milionów użytkowników dzięki zaledwie kilku strategicznie zaplanowanym postom 
infuencerów jest możliwe tylko przy trafnie i rzetelnie przygotowanej kampanii marketingowej.
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O autorach
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O LETTLY
Lettly umożliwia wykorzystanie potęgi mediów społecznościowych w 100%! 
Dzięki aplikacji wspiera sprzedaż na Instagramie, natomiast prowadząc 

akcje z Influencerami pomaga budować wizerunek marki.

Zaufało nam już ponad 100 marek na całym świecie!



DZIĘKUJEMY!
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