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Zaprzęgnij Facebooka do skutecznego promowania Twojej firmy!
• Opracuj strategię działania i na bieżąco mierz jej skuteczność
• Poznaj zasady komunikacji z klientami w mediach społecznościowych
• Wykorzystaj Facebook Connect, aplikacje, widgety i ramki fanów
Oto jedyna książka, która poprowadzi Cię przez wszystkie etapy obmyślania, wprowadzania,
optymalizowania i mierzenia postępów udanej strategii działania na Facebooku.
Brian Goldfarb, kierownik w Microsofcie
Posiadający już ponad 500 milionów użytkowników największy serwis społecznościowy świata –
Facebook – wyrósł także na potężną platformę marketingową. Pragnące kontaktu i interakcji
z klientem firmy szybko dostrzegły w nim obiecującą alternatywę dla tradycyjnych spotów
radiowych i telewizyjnych czy reklam prasowych, które już dawno przestały się sprawdzać. Tym
samym również utarta strategia nachalnego zachwalania i "wciskania" produktów musiała odejść
do lamusa. Wobec tego przenoszące się do nowego medium koncerny zaczęły uczyć się innego,
skutecznego sposobu komunikowania się z konsumentami. W końcu Facebook nie jest czarodziejską
różdżką, za dotknięciem której popularność i obroty firmy rosną same z siebie. Choć oferuje
ogromne możliwości promocyjne, nie zrobi niczego za Ciebie, nie zastąpi Twojej kreatywności,
a już na pewno sam nie porozmawia z Twoim klientem i nie zdobędzie tysiąca wiernych fanów.
Nieodpowiedni sposób prowadzenia firmowego konta na Facebooku może za to przynieść efekty
całkowicie odwrotne do zamierzonych…
Choć zdajesz sobie sprawę z tego, jaki potencjał marketingowy drzemie w tak nośnym medium
społecznościowym, zanim zaczniesz prowadzić w nim kampanię, lepiej upewnij się, że zrobisz to
dobrze! Ta niezwykła książka przeprowadzi Cię od początku do końca przez cały proces tworzenia,
wdrażania i analizowania rezultatów udanej kampanii marketingowej na Facebooku. Dowiesz się
więcej na temat zjawiska mediów społecznościowych, zrozumiesz, skąd bierze się ich siła i jaką
mają przed sobą przyszłość. Odkryjesz, jak opracować efektywną strategię działania na Facebooku
i wykorzystać wszystkie oferowane przez niego możliwości, takie jak wydarzenia, aplikacje,
reklamy CPC, statystyki czy Facebook Connect. Nauczysz się od podstaw planować i przygotowywać
kampanię marketingową oraz inicjować oficjalną obecność promowanej przez Ciebie firmy
w przestrzeni tego medium. Zobaczysz, jak wykorzystywać dostępne formy reklamowania się,
oraz okiełznasz możliwości, jakie daje tworzenie własnych aplikacji. Zagłębisz się także w systemy
pomiaru efektywności rozmaitych działań promocyjnych, które pozwolą Ci na bieżąco wprowadzać
udoskonalenia oraz szybko reagować w krytycznych sytuacjach, ale także przedstawiać rezultaty
tych działań w przejrzystej i efektownej formie.
Dzięki tej książce:
Stwórz zintegrowaną i efektywną strategię działania firmy na Facebooku!
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Zapoznalimy si z krajobrazem mediów
spoecznociowych i przedstawilimy kluczow rol
Aktualnoci, profilów i znajomych na Facebooku.
Wykorzystamy teraz t wiedz do opracowania
strategii, przez której realizacj przeprowadz Ci
rozdziay 4 – 7. Na nic jednak realizacja
bez dobrego planu!

Określ formę swojej obecności na Facebooku
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Okrelenie formy obecnoci na Facebooku i w innych mediach spoecznociowych
nie wydaje si szczególnie trudne, lecz dla wielu firm jest to powany problem.
Co najlepiej wyeksponowa ? Mark? Produkt? Informacje organizacyjne? Treci
newsletterów? Co moe zainteresowa klientów? Co zachci ich do zwrócenia uwagi
na Twój przekaz i podzielenia si nim ze znajomymi? Jeeli gnbi Ci takie pytania,
to nie jeste osamotniony. Przeoenie swoich atutów na sukces w mediach
spoecznociowych to ciki kawaek chleba.
Z dowiadczenia w pomaganiu klientom z trudnociami w pracy w mediach
spoecznociowych wiem, e najlepiej zacz od dogbnego zastanowienia si,
dlaczego konsument miaby chcie komunikowa si z firm. Jakie korzyci przyjd
klientowi z kontaktu z Twoj firm lub zakupu Twojego produktu? Pod jakim
wzgldem Twój produkt jest lepszy od konkurencyjnych? Czy koncentrujesz si
na promowaniu realnych zalet swojego produktu, czy promujesz pewien styl ycia,
do którego ludzie aspiruj? Facebook nie naprawi problemów samego produktu
lub marki, lecz da Ci moliwo docierania do odbiorców w nowe i ciekawe sposoby,
w pewnym stopniu dajc oparcie pod to, co ludzie ju sdz. Musisz zatem przeledzi
swoje najbardziej udane kampanie marketingowe i zbada , co je czy. Jeli chcesz
w ramach kampanii zwróci uwag konsumentów na rónice midzy Twoim
produktem a produktem konkurencji, powiniene zbada poprzednie kampanie tego
typu. To wszystko wydaje si oczywiste, ale naprawd musisz spojrze krytycznym
okiem na swoje przedsibiorstwo, swoj pozycj w nim, na to, jakie wnioski wycigne
(lub powiniene by wycign ) z poprzednich kampanii, oraz zastanowi si, jak
w kontekcie mediów spoecznociowych sprzeda swoj wizj.

Zrozum swoich klientów
Jednym z fundamentalnych elementów obmylania formy dziaania na Facebooku
jest wczucie si w pozycj klientów docelowych. Czego mog oczekiwa od Ciebie
i Twojej firmy? Wicej: czego na pewno nie chc, eby robi? Kadra odpowiedzialna
za obsug produktu (product managerowie, dyrektorzy dziaów marketingu,
promotorzy produktu itp.) — której przedstawicielem jeste Ty sam — czsto
z caego serca dokada stara, aby usprawni produkt czy te wypromowa go lub
zwikszy jego sprzeda. Z tego wanie wzgldu moesz by za bardzo zaangaowany
w ycie swojego produktu, by umie zrozumie konsumenta cigle bombardowanego
nierzadko irytujcym, nachalnym lub wrcz obraliwym przekazem marketingowym.
Tego rodzaju przekaz pojawia si praktycznie wszdzie: w reklamach telewizyjnych,
radiowych, internetowych, w ramach product placementu, w e-mailach, mediach
spoecznociowych… Dobra kampania facebookowa musi w znaczcy sposób
wzbogaci ycie klienta.

Ci z czytelników, którzy pracuj dla wikszych firm, prawdopodobnie
wykorzystali wiele rodków i powicili duo czasu na to, by rozezna si w segmentacji
klientów i opracowa odpowiednie persony. Utworzenie persony to sposób na nadanie
segmentowi klientów ludzkiego wymiaru poprzez wypracowanie generalnych zaoe
o stylu ycia, zajciach czy sposobie mylenia klientów. W ramce „Przykadowe persony
Acme Foods” znajdziesz przykady person klientów fikcyjnego producenta mroonek.

Przykład: Przykładowe persony Acme Foods
W tym fikcyjnym przykładzie Acme Foods chce zrozumieć różne segmenty swojego rynku,
tworząc persony, które reprezentują powody, dla których klienci zainteresowani są produktami
firmy. Oto kilka przykładów.

Brock jest 22-letnim absolwentem Uniwersytetu Stanforda, zamieszkałym w Palo Alto
w Kalifornii. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem poszedł do pracy. Jest singlem. Właśnie
wynajął swoje pierwsze mieszkanie i usiłuje nauczyć się gotować. Problem w tym, że nigdy
dotąd nie był tak zapracowany. W sklepie spożywczym kupuje gotową do spożycia, przetworzoną
żywność. Jego lodówka jest pusta, a zamrażarka pęka w szwach. Komunikuje się ze znajomymi
przez Facebooka, a filmy na YouTube’ie ogląda częściej niż telewizję.
Annie jest 66-letnią emerytką zamieszkałą obecnie w Savannah w Georgii. Lubi grać w golfa,
spędzać czas na plaży, odnawiać kontakty ze starymi przyjaciółmi i odwiedzać swoje jedenaścioro
wnucząt. Jej mąż choruje na cukrzycę, więc wyjścia do restauracji nie sprawiają im takiej
przyjemności, jak kiedyś. Annie nigdy nie lubiła gotować — wykorzystuje każdą okazję, żeby
zrobić coś szybciej i łatwiej. Osiedle spokojnej starości, którego są mieszkańcami, zapewnia trzy
gotowe posiłki w tygodniu. Annie uczęszcza ostatnio do centrum komputerowego, gdyż chciałaby
się nauczyć korzystania z internetu.
Jill jest 31-letnią adwokatką z Bristol w Connecticut. Czując się pewnie w swoim zawodzie,
postanowiła zająć się gotowaniem w ramach hobby. O ile to możliwe, woli używać świeżych
składników, lecz zawsze na wszelki wypadek trzyma w zamrażarce zapasowe mrożonki.
Czytała o walorach zdrowotnych mrożonej żywności, lecz pozostaje wobec tego sceptyczna.
Chciałaby kiedyś otworzyć lokal gastronomiczny. Niedawno odkryła Facebooka, ale boi się
ujawniać dane osobiste w internecie.

71
 OKRE L FORM SWOJEJ OBECNO CI NA FACEBOOKU

Debbie jest 41-letnią gospodynią domową z Cedar Rapids w Iowa. Jest zamężna, ma troje
dzieci w wieku do lat ośmiu i opiekuje się swoją starzejącą się matką, która przeszła leczenie
w związku z rakiem płuc. Jej męża przez trzy dni w tygodniu nie ma w domu, gdyż wyjeżdża
w interesach. Debbie odpowiada za wszystkie prace domowe i przyrządzanie posiłków, więc
nie zostaje jej dużo czasu na przebywanie w internecie — mimo to stale korzysta z poczty
elektronicznej. Jej rodzina jada posiłki w domu sześć dni w tygodniu. Jako że dzieci cierpią
na nadwagę, Debbie coraz bardziej przejmuje się wartościami odżywczymi jedzenia
i podawaniem odpowiednich porcji.

Persony potrafi doskonale rozrusza proces twórczy i cho czasami
wykorzystuje si je jako usprawiedliwienie dla nadmiernych uproszcze, bywaj
niezwykle przydatne przy tworzeniu planów aktywizacji klientów.

Skuteczna taktyka wymaga znajomości zapotrzebowań klientów
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Dana taktyka moe si okaza skuteczna w odniesieniu do jednego rodzaju person,
a do innych — w ogóle. Trzeba pamita , e od kampanii w mediach spoecznociowych
i na Facebooku nie mona oczekiwa zaatwienia problemów marketingowych
na przestrzeni wszystkich segmentów rynku. Wybieraj poszczególne grupy docelowe
i docieraj do nich z przyjaznym, poytecznym przekazem, który przycignie odbiorców
do Twojego produktu bd marki. Niektóre taktyki zadziaaj na klientów, a inne
mog ich nawet urazi . Nie identyfikuj si ze swoimi staraniami w mediach
spoecznociowych tak silnie, by nie dostrzega , e Twoja taktyka nie podoba si
klientowi. Facebook i inne media spoecznociowe pozwalaj Ci dotrze do klientów
w sposób ciekawy i odkrywczy, lecz kiepska realizacja odbije si na Tobie negatywnie.
Uda Ci si, gdy postawisz potrzeby klientów przed potrzebami Twojej firmy.
Jak to dziaa w praktyce? Rozwamy kilka przykadów. Lokalny przedsibiorca
budowlany chce wykorzysta moliwoci mediów spoecznociowych. Przede
wszystkim zadajmy sobie najwaniejsze i decydujce pytanie: czego chc klienci
budowlaca? Otó chc wybudowa dom, który moliwie najlepiej spenia seri
priorytetowych kryteriów, takich jak odpowiednie: wielko , okolica, warunki
do pracy, zabawy, wychowywania dzieci i prowadzenia ycia rodzinnego, cena
i tak dalej. Jak zabra si za zakup domu? Ludzie maj na to róne sposoby.
Jedni dowiaduj si od znajomych o domach na sprzeda, inni jed po osiedlach
w poszukiwaniu odpowiedniego obiektu, jeszcze inni szukaj ofert w gazecie,
a wreszcie s te tacy, którzy otrzymali propozycj od znajomego porednika
nieruchomoci. Tak czy inaczej, trzeba si nabiega , eby znale odpowiedni ofert.
Gówne elementy, które w tym wypadku mogyby posuy do przycignicia
klienta, to wygoda, informacje, moliwo zaoszczdzenia czasu oraz doradztwo
wobec koniecznoci podjcia tak powanej decyzji finansowej.
Zapamitaj przypadek przedsibiorcy budowlanego i rozwa teraz inny
przykad: popularna lokalna restauracja o unikalnej atmosferze. Czego chc klienci
takiej restauracji? Moemy przyj , e czasami zaley im na wymienitym obiedzie
w susznej cenie. Tym niemniej ta restauracja jest w oczach miejscowych czym wicej
ni jadodajni. Reprezentuje bowiem pewien styl ycia i jest elementem, który
decyduje o tym, e ta miejscowo wyglda tak, a nie inaczej. Jest mark, do której
prawa maj zarówno waciciele, jak bywalcy — utosamianie si z ni bardzo duo
mówi o czowieku. Klient zwizuje si z restauracj ze wzgldu na poczucie wizi
i tosamoci oraz poparcie dla miejscowej przedsibiorczoci.
Przytoczylimy dwa diametralnie róne przypadki, gdzie motywacje klientów s
skrajnie odmienne, a najstosowniejsze i najskuteczniejsze taktyki marketingowe

na Facebooku byyby w obydwu przypadkach zupenie inne. Klienci zainteresowani
kupnem domu oczekuj czego zupenie innego, ni klienci popierajcy wyjtkowy,
lokalny interes. Co wicej, decyzja o zakupie domu jest jednorazowa, podczas
gdy w jednej restauracji mona si stoowa cho by 30 razy w roku. Waciwoci
prowadzonych interesów, czyli wysoko rachunków, czstotliwo transakcji,
uwarunkowania lokalne i popularno marki maj znaczcy wpyw na dobór
odpowiedniej taktyki. Wicej szczegóów podamy przy omawianiu rónorakich
elementów o znaczeniu marketingowym, na które natrafisz na Facebooku.

Zapisz to: Gdy czujesz, że nie zrozumiałeś jeszcze klienta — pytaj śmiało. Czy to w trakcie
burzy mózgów, czy podczas spotkania fokusowego, zawsze warto pytać aż do uzyskania odpowiedzi
objaśniających cudze motywacje.
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Powiedzielimy o rónicach midzy poszczególnymi sieciami i omówilimy, co trzeba
uwzgldni przy okrelaniu zapotrzebowa klientów; posuylimy si do tego
segmentacj rynku i tworzeniem person. Najwyszy czas przeoy te potrzeby na treci,
które moesz dostarczy klientom przez Facebooka i media spoecznociowe ogóem.
Omówimy teraz strategie marketingowe w kontekcie niektórych
z kluczowych funkcji stron fanowskich na Facebooku. Posuymy si przykadem
strony facebookowej Threadless, któr lubi ponad 100 tysicy uytkowników
(http://facebook.com/threadless). Threadless.com co tydzie wypuszcza koszulki
z nowymi wzorami nadruków, tworzonymi, nadsyanymi i ocenianymi przez sam
spoeczno fanów. Nietrudno zrozumie , dlaczego Facebook ley u fundamentów
kampanii marketingowej Threadless — w kocu firma polega na swoich klientach
(i ich spoecznoci) w zakresie wytwarzania swojego produktu i generowania
zwizanych z nim treci.
Oto przykadowe elementy udanego planu marketingowego, które mona
ujrze w dziaalnoci Threadless:
Krok 1. Zdefiniowanie odbiorcy. Kada udana kampania marketingowa wymaga
dokadnego zdefiniowania grupy odbiorców, na której zamierzasz skoncentrowa
swoje dziaania. Grup docelow Threadless jest modzie z yk do nowinek
technicznych i ludzie doroli, lecz niewiele starsi od tych pierwszych. Nie znaczy
to, e Threadless wczeniej nie wiedziao, kim bd jego klienci — specjalici od
planowania produktu i zarzdzania nim mieli ju gotowy opis odbiorców. Pod tym
wzgldem wikszo firm musi po prostu na podstawie swojej definicji grupy
docelowej umie wytworzy optymalne treci do przekazywania przez platform
Facebooka. Z zawartoci strony fanowskiej Threadless mona wyczyta , e firma
rzeczywicie wzia pod uwag, w jaki sposób jej docelowi klienci korzystaj
z Facebooka i posuguj si stronami facebookowymi.

 ETAPY UDANEJ KAMPANII W MEDIACH SPO ECZNO CIOWYCH

Etapy udanej kampanii w mediach społecznościowych

Krok 2. Okrelenie celów i zada . Nastpnym etapem jest okrelenie celów
i zada dla swojej obecnoci na Facebooku. Czy chodzi o usprawnienie obsugi klienta,
czy zwikszenie sprzeday? Czy Twoje dziaania na Facebooku maj mie bezporednie
przeoenie na konwersje w firmowym sklepie internetowym? Zdefiniowanie celów
to dopiero poowa roboty. Trzeba równie znale sposób na kontrolowanie postpów.
Musisz wiedzie , jak mierzy „sukces”. Zaimplementuj wskaniki pomiarowe,
które pozwol Ci ocenia sukcesy i poraki swoich dziaa na Facebooku.
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Cho Threadless wykorzystuje Facebook jako medium do prowadzenia marketingu
bezporedniego, nie zapomina o podstawowej funkcji tej platformy, jak jest
umoliwianie uytkownikom prowadzenia ycia towarzyskiego i porozumiewania si
ze znajomymi. Wystarczy jednak zerkn na profil firmy, by zauway elementy
„wzywajce do dziaania”, czyli w tym wypadku zakupu lub konwersji. W takiej
sytuacji Threadless moe bez problemu wykorzystywa podstawowe aplikacje
do analizy ruchu na stronie, takie jak Google Analytics, by ledzi skierowania
z Facebooka do sklepu internetowego. Nastpnie wystarczy zbada czynnoci
uytkownika na stronie, by obliczy wspóczynnik konwersji zapocztkowanych
na Facebook.com. Poniszy fragment kodu ródowego ujawnia, e Threadless
prawdopodobnie wanie co takiego robi:
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
"https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost +
"googleanalytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3478547-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
<script type="text/javascript">
pageTracker._trackEvent('sale_homepage', 'ab_test', 'A'); </script>

Threadless nie tylko korzysta z Google Analytics, by ledzi ruch na stronie, lecz take
uywa strony sale_homepage jako strony docelowej serwisu.
Krok 3. Ustawienie opcji konfiguracji. Facebook daje Ci dzi do dyspozycji wikszy
zakres opcji konfiguracyjnych ni jakikolwiek inny znaczcy serwis spoecznociowy.
Musisz zrozumie dziaanie tych ustawie i elastyczno , jak Facebook zapewnia.
Na przykad: która zakadka ma by domyln stron docelow? Domylna strona
docelowa to pierwsza strona, któr widzi uytkownik po wejciu na stron fanowsk.
Ilu ludzi ma mie uprawnienia administratora, by móc edytowa stron? Czy zezwalasz
klientom i uytkownikom komentowa stron i postowa na tablicy? Threadless
akceptuje ryzyko nieodcznie zwizane z takim zezwoleniem i pozwala uytkownikom

komentowa projekty koszulek umieszczanych na stronie facebookowej Threadless.
Dochodzimy tu do kolejnej kwestii: czy Twoja strona fanowska jest zajmujca?
Wicej o ustawieniach stron fanowskich powiemy w rozdziale 5., „Miesic 2.
Ustanów internetow obecno swojej organizacji za pomoc grup i stron”.
Krok 4. Utworzenie zajmujcej strony. Nawet gdy ludzie zaczn pojawia si
na Twojej stronie fanowskiej, zaplanowana strategia marketingowa bdzie
zrealizowana zaledwie czciowo. Threadless wspiera interakcj, zachcajc
uytkowników do wypowiadania si o projektach nowych koszulek oraz pozwalajc
im na umieszczanie zdj i filmów ludzi noszcych wyroby tej marki. Threadless
umieszcza równie informacje o biecych wyprzedaach i konkursach. Uytkownik
dostaje w ten sposób wietn sposobno do komunikowania si z innymi ludmi
o podobnych zainteresowaniach, a Threadless — przestrze, w której moe prowadzi
sprzeda bezporedni.

Określ swój „produkt” społecznościowy
Wszelkie kampanie spoecznociowe czy jedno: kada z nich funkcjonuje w zgodzie
z pewnymi jasno okrelonymi reguami. Obecno w mediach spoecznociowych
jest wobec tego interaktywnym „produktem” online, wystpujcym na przestrzeni
Facebooka, Twittera, innych portali spoecznociowych i internetu w ogóle,
a przekazywanym uytkownikowi za porednictwem komputera lub urzdzenia
przenonego. Do znajdowania „produktowi” klientów, fanów i zwolenników
wykorzystuje si róne metody, w tym marketing wirusowy, internetowy, e-mailowy,
spoecznociowy i szeptany. Firma zawizuje z klientem niepisan umow, e jej
„produkt” bdzie dziaa jak powinien, a firma speni obietnice, którymi klienta
po raz pierwszy do owego „produktu” przywiedziono. Musisz traktowa swoj
obecno spoecznociow jako produkt sam w sobie, wymagajcy opieki, nadzoru
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Wikszo aplikacji mona umieci na stronie fanowskiej w formie zakadki
na górnym pasku. Threadless wykorzystuje t moliwo , tworzc ogoszenia
o wydarzeniach i fora dyskusyjne, a take zapewniajc swoim uytkownikom bogatsze
dowiadczenie i dodatkow warto przebywania na stronie. W zakadce Wydarzenia
znajduj si ogoszenia o wydarzeniach, które mog zainteresowa mioników
koszulek Threadless. W zakadce Dyskusje ludzie mog rozmawia o problemach
z obsug klienta, popkulturze, promowa swoje projekty i dyskutowa na inne
tematy, które nie musz bezporednio dotyczy marki Threadless. Mimo to wikszo
dyskusji w jaki sposób odnosi si do Threadless i ich produktów. Co marka dziki
temu zyskuje? Otó moe w ten sposób kultywowa baz odbiorców w obrbie
swojej strony fanowskiej. Firma utworzya miejsce, w którym ludzie mog wygodnie
porozmawia — pozostajc w cigej stycznoci z mark Threadless, która pojawia
si póniej w ich skojarzeniach z bran odzieow.

oraz pomiarów efektywnoci, którymi bdziesz si móg podeprze , podejmujc
póniejsze decyzje. „Produkt” spoecznociowy uzupenia dowiadczenie
uytkownika z waciwym produktem lub usug, które chcesz mu sprzeda ,
oraz z mark, której wizerunkiem zarzdzasz.

Jak zacząć pracę z mediami społecznościowymi
Być może po raz pierwszy będziesz wykorzystywać media społecznościowe w swojej pracy;
być może kazano Ci się zająć nieudanym projektem, albo chcesz wprowadzić w życie
kilka starych pomysłów. Niezależnie od motywacji, którymi się kierujesz, czasami będziesz
potrzebował prostego sposobu na szybkie podjęcie decyzji i dostrzeżenie korzystnych
możliwości.
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Zanim zdecydujesz o sposobie działania, udziel dobrych odpowiedzi na poniższe 10 pytań.
Zalecamy taką rozgrzewkę niezależnie od tego, czy swój pierwszy projekt zamierzasz
zaplanować samodzielnie, czy z pomocą konsultanta.
1. Co jest najbardziej rozpoznawalnym elementem Twojej marki? Może to być osoba,
miejsce, logo, dżingiel itp.
2. Czy Twoja marka ma rzecznika lub postać, która „jest” tym, co sprzedajesz? Jeśli nie,
to czy chciałbyś kogoś takiego mieć?
3. Co ma Twój projekt osiągnąć? Zapewnić sprzedaż internetową lub offline? Polepszyć
rynkowy wizerunek? Usprawnić obsługę klienta, czyli zapewnić klientom satysfakcję?
4. Jakimi konkretnie wskaźnikami zamierzasz mierzyć sukces?
5. Gdy w rozmowach z kierownictwem poruszasz temat korzyści z obecności w mediach
społecznościowych, jakie Twoi rozmówcy mają podejście? Czy postrzegają media
społecznościowe jako szansę, ryzyko, czy coś zupełnie nieznanego?
6. Czy w Twojej firmie obowiązuje regulamin dotyczący blogowania, czynności pracowników
w mediach społecznościowych i kontaktowania się z klientami? Czy zarządzenia tego
rodzaju wydaje się odgórnie, czy w sposób zdecentralizowany?
7. Jakimi dysponujesz zasobami, które mogłyby zainteresować użytkowników serwisów
społecznościowych?
8. Czy byłbyś skłonny podawać klientom ciekawe treści z innych źródeł?
9. Opracowanie kampanii, kierowanie nią, nadzorowanie statystyk postępu i wprowadzanie
modyfikacji wymaga czasu i umiejętności. Czy są w Twojej firmie kompetentni ludzie,
którzy byliby zainteresowani podjęciem się tej pracy?
10. Jaki masz plan zapasowy na wypadek, gdyby projekt społecznościowy się nie powiódł
lub nie spełnił wymagań Twojej organizacji? Do kogo z zewnątrz możesz się zwrócić
po obiektywną opinię, jeżeli napotkasz na problemy?

Róne sytuacje biznesowe wymagaj odmiennych podej taktycznych.
W zalenoci od produktu zastosowanie jednego rodzaju taktyk moe by
niedopuszczalne, ale innego rodzaju jak najbardziej wskazane. Nie powiniene
spoglda zbyt krytycznym okiem na siebie i swoj firm. Nie powiniene te
znaczco zmienia rynkowego wizerunku swoich produktów, usug i marek,
lecz przetumaczy go na jzyk mediów spoecznociowych — na eksperymenty
pozwalajc sobie w ograniczonym zakresie. Czytajc ramk „Jak zacz prac
z mediami spoecznociowymi”, dowiesz si, co uwzgldni przy zgbianiu
nowych pomysów na projekty i by moe pobudzisz swoj kreatywno .

Konkretne zastosowania marketingu facebookowego

Reklama
Charlene Li podczas swojej pracy w Forrester Research na stanowisku analityka
stworzya seri opracowa przypadków, w ramach której ukazaa rónice midzy
marketingiem tradycyjnym a spoecznociowym. Najciekawszy jest wniosek,
e marketing na Facebooku wymaga komunikacji, a nie reklamowania si.
Niezalenie od formy, któr przybiera, reklama zawsze wie si z jak przerw.
Moe to by przerwa reklamowa w programie telewizyjnym lub radiowym, przerwa
w krajobrazie, jak tworzy billboard, przycigajca uwag wielka naklejka na pododze
w sklepie lub jakakolwiek inna technika wymylona przez marketerów, by odwróci
Twoj uwag od biecego zadania lub treci, a zwróci j na przekaz od klienta,
któremu na niej zaley.
Jednym z wyzwa dla reklamodawców na Facebooku, gdy platforma po raz
pierwszy wprowadzia moliwo umieszczania patnych ogosze, by do niski
odsetek uytkowników reagujcych na reklamy. Cho model CPC umieszczania
reklam na Facebooku wie si z niszymi kosztami w porównaniu z podobnymi
platformami reklamowymi np. Google’a, Yahoo! czy Microsoft Advertising,
uytkownicy tego serwisu uporczywie ignoruj reklamy na swoich stronach
profilowych. Dla reklamodawcy i marketera korzystanie z Facebooka wie si
z jedynym w swoim rodzaju wyzwaniem — masz dostp do tumu wartociowych
konsumentów, którzy odmawiaj klikania reklam.
Trzeba wspomnie , e marketer ma do wyboru wiele rozwiza, gdy chodzi
o zakup reklam na Facebooku. Podobnie jak na wikszoci stron, moesz wykupi
standardowe jednostki reklamowe IAB (Interactive Advertising Bureau) na przestrzeni
caej domeny Facebook.com. Wedug Forester Research moesz, w zalenoci
od reklamy, oczekiwa osignicia wspóczynnika klikalnoci o wartoci od 4%
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Facebook daje Ci róne moliwoci reklamowania swojego produktu lub firmy
oraz funkcje, które mog Ci w tym pomóc. Przy omawianiu tworzenia produktu
spoecznociowego na Facebooku warto przyjrze si, jak inne marki, firmy
i organizacje skorzystay z tych funkcji.

do 26%. Firmy i organizacje maj równie moliwo tworzenia reklam Facebook
Ads. Facebook Ads (zwane dawniej Facebook Flyers) s zwyczajnymi reklamami
samoobsugowymi (www.facebook.com/advertising). Facebook Ads pozwalaj
uytkownikom za niewielk opat tworzy wasne projekty na Facebooku.
Uytkownicy maj moliwo wybrania, czy zamawiaj reklam na zasadzie CPC
(cost per click), czy CPM (cost per mil).
To zaledwie kilka sporód wielu dostpnych na Facebooku opcji reklamowych.
Wszystkie z nich naley jednak rozwaa przy opracowywaniu facebookowego
planu marketingowego.
Engagement Ads (Reklamy interaktywne)

ROZDZIA 3: OPRACUJ STRATEGI DZIA ANIA NA FACEBOOKU I MIERZ POSTPY 

78

Miej na uwadze, e platform Facebooka opracowano z myl o wspieraniu
i uatwianiu komunikacji. Tak rol peni równie Engagement Ads, czyli reklamy
interaktywne zachcajce konsumentów do aktywnego kreowania wizerunku marki
danego produktu. Dell Computers uywa ich, aby da uytkownikom moliwo
wchodzenia w interakcj z reklamami „Social Media for Small Business” w taki
sam sposób, jak z innymi zasobami na Facebooku.
Oparte na filmach wideo reklamy interaktywne Della pozwalaj uytkownikom
komentowa reklamy; komentarze te pojawiaj si nastpnie w Aktualnociach
znajomych. Na „stronach” Facebooka mona natomiast zosta „fanem” danego
produktu lub kanau marketingowego Della. Ponadto marka moe zdecydowa si
na wykorzystanie reklam interaktywnych, by umoliwi uytkownikom wysyanie
znajomym wirtualnych prezentów zwizanych z ow mark.
3M w ramach swojej strategii marketingowej wykorzystao wiele funkcji
stron Facebooka, aby wprowadzi na rynek Scotch Shoe, podajnik tamy klejcej
w ksztacie buta Mary Jane.
Pomimo zachwytu pracowników korporacji nad nowym, stworzonym z myl
o klientach pci piknej produkcie ograniczenia budetowe odciy mu dostp
do tradycyjnych mediów, przez co wypromowanie go stao si powanym wyzwaniem.
Dzia marketingu, cho wielu pracowników podchodzio sceptycznie do tej decyzji,
postanowi wykorzysta Facebooka do rozreklamowania debiutu Scotch Shoe.
„Moemy pochwali si sprzeda i znaczcym udziaem w rynku, ale trudno
wywoa u konsumentów zachwyt nad tam klejc” — mówi Brian Stephens,
który zajmuje si marketingiem internetowym dla dziau biurowego i obsugi klienta
3M Canada. Tak czy inaczej, 3M musiao wykreowa wiadomo produktu i narobi
wokó niego szumu.
3M zdecydowao si promowa Scotch Shoe na Facebooku z kilku rónych
powodów. Facebook jest najpopularniejszym serwisem spoecznociowym w Kanadzie.
Poza 350 milionami uytkowników na caym wiecie, Facebook moe pochwali si
12 milionami aktywnych uytkowników z Kanady. W samej Kanadzie Facebook
moe pochwali si 7,5 miliona wej miesicznie.
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Prowadzenie marketingu na Facebooku jest darmowe. Oczywicie wie si
z kosztami tworzenia reklam, copywritingu, designu, promocji, planowania, realizacji,
nadzorowania kampanii i spoecznoci, i innych rzeczy, ale utworzenie strony
fanowskiej swojego interesu jest zupenie darmowe. Przy ograniczeniach budetowych
darmowe usugi s bezcenne.
3M utworzyo stron fanowsk na Facebooku, zerowym kosztem dajc swoim
klientom i fanom miejsce, w którym mona dowiedzie si czego o produkcie —
dziki temu firma nie miaa problemu z tworzeniem podstrony nowego produktu
na swoim gównym serwisie, oszczdzajc tym samym pienidze, które najlepiej
byoby spoytkowa w innym zakresie. Na stronie fanowskiej znalazy si wszelkie
istotne informacje o produkcie, w tym zdjcia i filmy, spisy sklepów i dostpnoci.
Dziki stronie facebookowej 3M mogo równie prowadzi sondae, rozpoczyna
dyskusje z klientami, zawizywa znajomoci z liderami opinii w spoecznociach
i zbiera uwagi o produkcie.
3M zwikszao ruch na swojej stronie fanowskiej, organizujc konkursy. Jeden
z nich zachca uytkowników do zostawania fanami, oferujc kupony podarunkowe
do zrealizowania w sklepie obuwniczym. Nagrod w innym konkursie by darmowy
Scotch Shoe. W obydwu przypadkach bezporednimi adresatami konkursu byli
przedstawiciele gównej grupy docelowej produktu, co z kolei zachcio uczestników
do interakcji na stronie fanowskiej. Aby wzi udzia w konkursach, uytkownicy
musieli na stronie fanowskiej komentowa Scotch Shoe, znacznie zwikszajc tym
samym jej widoczno na przestrzeni rodowisk spoecznociowych fanów. Pamitaj,
e kady komentarz umieszczony przez danego uytkownika na stronie Scotch
Shoe widoczny by w Aktualnociach kadego ze znajomych, którzy ledzili jego
poczynania. Innymi sowy, kady, kto mia znajomego fana Scotch Shoe, móg
przeczyta jego komentarze na swojej stronie gównej. (Zobacz: http://www.facebook.com/
ScotchTapeCanada).
3M w ramach tej kampanii wykorzystao trzy róne reklamy interaktywne.
W ramach swojej strategii marketingowej 3M uwanie ledzio postpy swoich akcji
reklamowych i regularnie dostosowywao grupy adresatów wedug najnowszych
danych. Skutkiem tego zapasy Scotch Shoe natychmiast znikny ze sklepowych póek.
Strona facebookowa Scotch Shoe ma ponad 21 tysicy fanów i tysice komentarzy
na tablicy. Wedug MarketingProfs stworzone na potrzeby kampanii reklamy
interaktywne zebray ponad 1,5 miliona wywoa i 300 tysicy klikni . (ródo:
http://www.marketingprofs.com/casestudy/137).
Dzia marketingu 3M nie dysponowa wielkim budetem na przeprowadzenie
tej kampanii, a Scotch z pewnoci nie naley do grona atrakcyjnych marek, takich
jak Apple, BMW czy Nike, lecz mimo to udao si przeprowadzi udan kampani
marketingow na Facebooku i zaktywizowa klientów konkursami z nagrodami,
których wydawanie byoby w innym wypadku zbyt kosztowne. Zespó marketingowy
3M skutecznie wykorzysta Facebooka jako wydajne i tanie medium do wprowadzenia
produktu na rynek i nawizania relacji z klientami.

Lista rzeczy do zrobienia na Facebooku
Zajmijmy si teraz realizacj. Jakie konkretnie czynnoci trzeba wykona , by
ustanowi i utrzyma speniajc swoj rol obecno w mediach spoecznociowych?
Na rysunku 3.1 widnieje podstawowy obieg pracy nad marketingiem w sieciach
spoecznociowych.
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Rysunek 3.1. Obieg pracy marketingowej w mediach społecznościowych

Zauwaye pewnie, e podjcie decyzji o rozpoczciu kampanii daje pocztek
zaptlonemu procesowi roboczemu. Witamy w sieci! Na kadym etapie tego procesu
powiniene ju si zastanawia nad etapem kolejnym. Poszczególne etapy na ogó
nie wymagaj szczególnego nakadu pracy, ale obsuga caego cigu wymaga znacznych
wydatków czasowych, zwaszcza jeli realizujesz lub zarzdzasz wieloma kampaniami
naraz lub wykorzystujesz w tym celu wicej ni jedn sie spoecznociow
jednoczenie. Objanijmy, na czym naprawd polegaj poszczególne etapy obiegu
pracy w mediach spoecznociowych.

Przygotuj kampanię
Cay tok roboczy zaczyna si od konceptu, czyli idei, od której zale metody
realizacji i ogólna forma projektu. Mona wic z czystym sumieniem powiedzie ,
e zaczynasz od fazy stricte kreatywnej. Jak ma wyglda dowiadczenie uytkownika
Twojego spoecznociowego „produktu”. Czy moesz zrobi co szczególnego,
co zainspiruje Twoich odbiorców? Przypomnijmy sobie przykad Subservient Chicken
z rozdziau 2. „Czym jest Facebook?” — co ma Burger King wspólnego z wykonujcym
polecenia internauty czowiekiem przebranym za kurczaka? Stosunkowo niewiele,
chyba e chcesz, eby Twoja marka kojarzya si z dowcipem i zabaw.

Sporód wszystkich etapów ten najbardziej warto powierzy agencjom
kreatywnym. Ludzie zawodowo zajmujcy si kreacj potrafi si niezwykle przyda ,
zaopatrujc Ci w niekonwencjonalne pomysy, które mog niesamowicie dobrze
odpowiedzie na zapotrzebowanie klientów. Jeeli zdecydujesz si na taki krok,
nie ingeruj w proces twórczy, ale na pewno pole agencji, aby podsuna Ci zestaw
pomysów do rozwaenia. Nikt — ani baseballici, ani futbolowi rozgrywajcy,
ani twórcy kreatywni — nie moe si pochwali samymi sukcesami bez poraek,
wic nie szukaj jednego najgenialniejszego pomysu, lecz kilku rónych konceptów,
które pomog Ci w podjciu ostatecznej decyzji. Pamitaj, e to Ty podejmiesz
ostateczn decyzj. W kocu sam jeste w tym wypadku klientem. Musisz umie
zrealizowa wybran koncepcj, a ta koncepcja musi pasowa do tego, jak intuicyjnie
postrzegasz mark lub produkt, którym stale zarzdzasz.

Wytwórz treści
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Treci s podstaw udanej kampanii spoecznociowej. Wobec niewyobraalnej iloci
szumu w internecie musisz stworzy co ciekawego lub przydatnego i przekazywa
to odbiorcom regularnie, by nie wypa z obiegu. Treci te mog na przykad
przybiera form artykuów, esejów, aktualizacji statusu, podcastów, filmów lub
muzyki. Na szczcie wspóczesne normy postpowania w internecie nie ka Ci
tworzy wasnych treci od podstaw za kadym razem, gdy chcesz co pokaza .
W internecie istnieje tyle zasobów, e moesz po prostu skierowa odbiorców
do treci stworzonych przez kogo innego. Moesz wykorzysta gotowe treci,
które stworzye w innym celu, lub zleci przygotowanie nowych zasobów
specjalnie do wykorzystania w mediach spoecznociowych. Wie si to z wieloma
uwarunkowaniami strategicznymi, które omówimy w dalszej czci ksiki. Na razie
zapamitaj, e jeeli zamierzasz skutecznie komunikowa si z klientami w mediach
spoecznociowych, bdziesz musia znajdowa , przeksztaca lub generowa nowe
treci (obrazki, filmy, podcasty, aktualizacje statusów, posty na blogach itp.).
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Aktualizuj treści
Sama tre nie wystarczy — musisz j jeszcze skutecznie wykorzystywa , a skoro
media spoecznociowe s interaktywne, bdziesz porednio i bezporednio
otrzymywa komentarze i uwagi. Jak bdziesz aktualizowa treci i odpowiada
na uwagi? Kto ma za to odpowiada ? Do tych pyta trzeba si ustosunkowa
na dugo przed rozpoczciem kampanii na Facebooku. Musisz uwiadomi
wspópracownikom zasady, którymi ma si kierowa obsuga obecnoci
spoecznociowej — hierarchi pracowników, którym wolno dokonywa aktualizacji;
co wolno, a czego nie wolno pisa ; na co nie wolno odpowiada itd. Bez tego
Twoja obecno spoecznociowa stanie si polem boju midzy wspópracownikami.
Pamitaj o tym, gdy dziaania w mediach spoecznociowych wi si ze wspóprac
dziaów sprzeday, marketingu, rozwoju i obsugi klienta.

Badaj wskaźniki pomiarowe
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Kto na jakim etapie tego caego procesu musi aktualizowa codzienne wskaniki
pomiarowe tworzone na skutek dziaa w mediach spoecznociowych. Dzieje si
to na poy automatycznie, gdy implementuje si wskaniki mierzce aktywno
na stronie. Twój zespó prawdopodobnie ju korzysta z systemów statystyk
internetowych takich usugodawców, jak Omniture, Coremetrics, Webtrends czy
nawet Google Analytics. Systemy te odnotowuj wejcia unikalnych uytkowników,
wywoania strony i inne istotne dane, które opisuj, jak uytkownicy korzystaj
z Twojej strony. Same serwisy spoecznociowe generuj szeroki zakres danych,
które mówi o odbiorze Twojej obecnoci i kampanii przez konsumentów.
Do niektórych z nich mona uzyska dostp, zwyczajnie patrzc na stron fanowsk,
grupy lub profil. Inne dane znajdziesz przez Facebook Insights. Jedno jest pewne:
wanych informacji musisz prawdopodobnie szuka w wielu rónych miejscach.
Te istotne dane musisz archiwizowa na arkuszu kalkulacyjnym lub w bazie danych,
aby móc je potem odpowiednio analizowa . O znaczeniu analizy wskaników
pomiarowych bdziemy jeszcze mówi w rónych fragmentach tej ksiki,
a zajmiemy si tym tematem szczegóowo w rozdziale 9., „Analiza Facebooka”.

Analizuj i rewiduj
Po jakim czasie aktualizowanej obecnoci w mediach spoecznociowych bdziesz
mie dostp do wielu danych, na podstawie których bdziesz móg okreli , czy
Twoje dziaania odnosz zamierzony skutek. Twoim zadaniem moe by zdobycie
2500 fanów lub zachcenie dodatkowych 5000 unikalnych uytkowników do
odwiedzenia Twojej strony w cigu miesica, albo zyskiwanie 10 fanów dziennie
po upywie 90 dni po rozpoczciu kampanii. Postpy realizacji tych zada trzeba
ocenia na podstawie odpowiednich danych. Jeeli na przykad na Twojej stronie
facebookowej zrobi si duy ruch, ale bdzie si gównie bra z patnych reklam,
by moe potrzebne Ci jest bardziej „wirusowe” rozwizanie. W takiej sytuacji mona
powiedzie , e zadanie wprawdzie wykonae, ale na dusz met w niewydolny
sposób, który nie ucieszy Twojego szefa.

Zrewiduj i przygotuj kampanię — podejście drugie
Po okreleniu, czy Twoja dziaalno odnosi zamierzone skutki, czy te mona j
jeszcze usprawni , bdziesz wiedzia, co warto zmieni . Zmiany mog dotyczy
zwikszenia bd zmniejszenia intensywnoci promocji, generowania popytu
za porednictwem reklam mailowych i innych rodków, zwikszenia bd zmniejszenia
czstotliwoci wydawania komunikatów, polepszenia koordynacji z innymi serwisami
internetowymi lub przyjcia zupenie innego trybu komunikacji. Wprowadzanie
modyfikacji jest czym zupenie normalnym — mao która obecno spoecznociowa
moe funkcjonowa od pocztku do koca bez adnych modyfikacji. Moesz liczy si

z koniecznoci przebycia kilku cykli tego procesu przed ostatecznym okreleniem
kombinacji, na któr najlepiej reaguj klienci.
Do zarzdzania caoksztatem takich dziaa potrzeba kogo nietuzinkowego,
skoro sukces opiera si zarówno na kreatywnoci, jak i umiejtnoci analizy danych.
U wikszoci ludzi na ogó dominuje albo lewa, albo prawa pókula mózgu; rzadko
kiedy pozostaj one w równowadze. Trzeba pamita o tym, e tego rodzaju projekty
najlepiej powierzy ludziom, którzy niejako „z natury” uzupeniaj si nawzajem.

Różnorodność opinii i umiejętności

Właśnie opisaliśmy prostym językiem udaną kampanię marketingową. Trudno jednak znaleźć
jednoosobową machinę marketingową, która dysponowałaby wszystkimi umiejętnościami
wymaganymi do przeprowadzenia takowej. Dlaczego? Potrzeba do tego wielu różnych
zdolności, a rzadko kiedy jedna osoba może się nimi wszystkimi pochwalić. Niektóre są
owocami edukacji — na ogół nie oczekujemy, że znający się na rzeczy inżynier będzie
najciekawszą osobą na przyjęciu. Podobnie zresztą nikt by nie chciał, żeby marką firmy
zarządzał „urodzony handlowiec”. Korzystając z usług ludzi o różnych umiejętnościach,
zyskujesz dwukrotnie: sprawiasz, że zakresy kompetencji różnych ludzi zachodzą na siebie,
dzięki czemu nie musisz się bać, że jeden człowiek spowoduje załamanie kampanii, a poza tym
uzyskujesz dostęp do różnorodnych opinii, dzięki czemu projekt można sprawniej zrealizować.

Skoro ju poznae podstawowe wymagania kampanii marketingowej
na Facebooku, najwyszy czas, by przygotowa plan dla swojej organizacji
i zabra si do pracy.
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Udane projekty marketingowe są na ogół dobrze wykonane pod kilkoma różnymi względami:
kampania spełnia zapotrzebowanie klientów i jednocześnie pozostaje wierna fundamentalnym
zasadom firmy; wartość produktu lub usługi jest sprawnie komunikowana klientom; graficzny
aspekt kampanii jest opracowany starannie, a elementy marki gustownie w niego włączone;
komunikacja z klientami jest wykonana efektywnie i odpowiada potrzebom kampanii; sukces
kampanii można skwantyfikować; Twoi współpracownicy wiedzą intuicyjnie, kiedy dokonywać
modyfikacji.

