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WSTĘP 

Media społecznościowe stały się nieodłączną częścią życia większo-
ści z nas. To zbiór zwykłych użytkowników przeplatanych z liczny-
mi organizacjami i przedsiębiorstwami. Każda platforma skupia 
mnóstwo internautów, którzy codziennie dzielą się istotnymi dla sie-
bie informacjami na swoich profilach społecznościowych. Dla firm 
i organizacji stanowią potężny potencjał biznesowy, który w połą-
czeniu z umiejętnym operowaniem zasobami może generować nie-
samowite efekty. 

Chciałbym jednak podkreślić, że potencjał biznesowy social mediów 
ma różne oblicza. Media społecznościowe stają się dla ludzi układem 
nerwowym systemu, który wywiera ogromny wpływ na funkcjono-
wanie społeczeństwa. Dzięki portalom społecznościowym możli-
wości rozwoju biznesu zyskały zupełnie inny wymiar. Zdobyliśmy 
nieznane do tej pory możliwości kreowania wizerunku swojej mar-
ki, który przy umiejętnym operowaniu pozwala szybko generować 
zyski. Niemniej media społecznościowe to narzędzia, do których na-
leży podejść z rozwagą, ostrożnością i pewnym planem. Tylko z od-
powiednio obraną strategią masz szansę zaistnieć w sieci i zdobyć 
popularność. 
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Pozwól, że przeprowadzę Cię przez zawiłe zasady marketingu w so-
cial mediach i podpowiem, jak stworzyć naprawdę silną markę. Dzię-
ki wskazówkom, jakie znajdziesz w tej książce, lepiej zrozumiesz po-
tencjał biznesowy social mediów. Będziesz mógł uwzględnić je w swo-
ich działaniach i wykorzystać w rozwoju firmy. 

Dowiesz się, jak stworzyć świadomość marki w sieci, jak unikać kry-
zysu w social mediach oraz jak pozyskiwać nowych klientów. Bez 
zawiłej terminologii, bez zbędnego lania wody, bez trudnych do zro-
zumienia scenariuszy działań. Wszystko, co opisałem w tej książce, 
pomoże Ci zrozumieć potencjał mediów społecznościowych pod 
kątem biznesowym i wykorzystać go najlepiej, jak to możliwe. 
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ROZDZIAŁ 1. 

DOWIEDZ SIĘ, KIM JESTEŚ 

Z rozdziału dowiesz się: 

Czym jest strategia komunikacji w social mediach. 

Dlaczego najpierw trzeba wytyczyć cel. 

Po co marce jest potrzebna tożsamość. 

Jak przeprowadzić analizę SWOT. 
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CZYM JEST STRATEGIA KOMUNIKACJI 
W SOCIAL MEDIACH? 

„Nie ma cię w internecie? Nie istniejesz!” — pewnie nie raz słysza-
łeś to stwierdzenie, prawda? Z biegiem czasu nabiera ono coraz więk-
szej mocy. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, dzisiaj żyjemy niejako po-
dzieleni na dwa światy: ten rzeczywisty i wirtualny. Niestety, coraz 
większy wpływ na nasz świat realny ma to, co dzieje się w świecie wir-
tualnym. Odnosi się to zarówno do pracy, jak i życia rodzinnego. 
Internet wywiera na nas ogromną presję, ale jest również niezwy-
kłym narzędziem do generowania zysków w biznesie. Wystarczy tyl-
ko umiejętnie się nim posługiwać. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, 
gdy social media są tak silnym nośnikiem informacji, że dzięki nim 
można szybko i skutecznie „zabłysnąć” w sieci. Kluczem do sukcesu 
jest prowadzenie odpowiedniej komunikacji. Pozwól, że pokażę Ci, 
jak zaistnieć w social mediach, zdobyć w nich zaufanie internautów 
i zbudować silną markę! 

Jak już wspomniałem, kluczem do sukcesu jest umiejętne posługiwa-
nie się narzędziami — w tym przypadku są nimi portale społeczno-
ściowe. Aby osiągnąć zamierzony cel, musisz mieć konkretny plan 
działania, czyli dokument zwany strategią. W przypadku portali 
społecznościowych strategia opiera się na odpowiedniej komunikacji 
firmy z użytkownikami. Aby była skuteczna, musi się składać z dłu-
giej listy spójnych ze sobą czynników, których owocem będą mię-
dzy innymi angażujące treści zachęcające do interakcji i wzbudzające 
zainteresowanie marką. Niezwykle ważne jest, aby obrana strategia 
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była wielokrotnie przemyślana, a każdy jej element wykonywany 
zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Tylko taka strategia będzie 
drogą, która doprowadzi do celu, jakim jest sukces i silna marka 
w sieci1. 

Po co nam ta strategia? 

Zastanawiasz się, po co Ci w ogóle jakaś strategia? Czy inni ją sto-
sują? A może wystarczy od czasu do czasu wrzucić jakiś post na Face-
booka i czekać na efekty? Od strony konsumenta może to trochę tak 
wyglądać. Jednak od strony profesjonalnego marketera za tym jed-
nym postem często kryje się cały sztab ludzi odpowiedzialnych za 
wykonanie tego zadania. Ten i każdy następny post to konkretne 
kroki mające za zadanie wywołać pożądaną reakcję u odbiorcy. Ten 
post to zatem jeden z wielu małych kroków uwzględnionych we wcze-
śniej opracowanej strategii, w której ważne są zarówno pomysł, jak 
i jego realizacja. 

Obranie odpowiedniej drogi musi zostać poprzedzone wieloma dzia-
łaniami, takimi jak: analiza rynku, dobór treści do grupy docelowej 
czy stworzenie odpowiedniego schematu działań. To szczegółowy 
plan, który ma być sznurkiem prowadzącym użytkownika do kon-
kretnego działania, a Ciebie do zamierzonego celu. Aby tak się sta-
ło, musisz najpierw dowiedzieć się, jakie Twoi odbiorcy mają po-
trzeby i oczekiwania, a następnie odpowiednio posegregować grupę 

 
1 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, MARKETING 5.0. Technologie Next Tech, 

Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2021, s. 89 – 107. 
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docelową. Staranne dobranie odbiorców, których potrzeby możesz 
zaspokoić, to pierwszy krok w stronę sukcesu. 

Pamiętaj jednak, że droga ta nie będzie prosta. Czeka Cię mnóstwo 
zakrętów spowodowanych szybko zmieniającymi się trendami. Mu-
sisz więc umieć przewidywać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie-
ustannie analizować, modyfikować i udoskonalać swoje działania 
oraz identyfikować cele. To wszystko jest konieczne, ponieważ taki 
plan działania to nie tylko określenie konkretnych celów i dążenie do 
ich realizacji, ale także umiejętna ich optymalizacja2. 

Co można osiągnąć dzięki strategii? 

Strategia komunikacji w social mediach jest pewnego rodzaju in-
strukcją. Jeśli będziesz wykonywał krok po kroku zamierzone dzia-
łania, stworzysz silną markę, która wygeneruje dla Ciebie znaczące 
zyski. Dzięki niej osiągniesz swój cel. Musisz jedynie pamiętać, by po-
dążać ściśle określoną trasą — tu nie ma drogi na skróty! Strategia 
jest kluczem do profesjonalnego prowadzenia kanałów w mediach 
społecznościowych. Pozwala określić konkretny kierunek działań 
i realizować drobne projekty będące swoistymi krokami po ścieżce 
sukcesu. A każdy odcinek tej drogi będzie dawał efekty, które są naj-
lepszą motywacją do dalszej, systematycznej pracy. 

Strategia pozwoli Ci nie tylko utrzymać w ryzach konkretne działa-
nia. Da również możliwość obserwacji stałego wzrostu wyników, co 
przełoży się na efektywność pracy i dalszą motywację. Jest więc 

 
2 T. Taranko, Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 189 – 203. 
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poniekąd skuteczną inspiracją, która staje się punktem odniesienia 
dla analizy statystyk. Im lepszy plan działania opracujesz, tym szybsze 
i lepsze będą korzyści, które zauważysz już na etapie realizacji3. 

O czym należy pamiętać? 

Przy tworzeniu strategii komunikacji w social mediach musisz trzy-
mać się ogólnej strategii marketingowej, którą stworzyłeś i realizu-
jesz dla swojej marki. Social media są integralną częścią wizerunku 
marki, w której obrane cele mają za zadanie budować pozytywne i, co 
najważniejsze, długotrwałe relacje z otoczeniem. Obecność marki 
w mediach społecznościowych jest więc jednym z ważniejszych ele-
mentów całej strategii marketingowej w każdej firmie. 

Dzisiaj użytkownicy są wręcz zasypywani różnymi treściami z każ-
dej strony. Dlatego też trudniej zaistnieć w ich świadomości i nie zgi-
nąć w szumie informacyjnym. Przy prowadzeniu komunikacji w tak 
wymagającym środowisku istotna staje się świadomość funkcjono-
wania dzisiejszych mediów społecznościowych. Internet ciągle się 
zmienia, a portale społecznościowe dostosowują się do potrzeb 
użytkowników. Aby zdobyć zaufanie dla swojej marki, musisz zbu-
dować silną więź na bazie wspólnych doświadczeń z użytkownikami. 
To sprawi, że użytkownicy z obserwatorów staną się klientami, to 
zaś przełoży się na bezpośrednie zyski w firmie. 

 
3 Ch. Newberry, E. LePage, How to Create a Social Media Marketing Strategy 

in 9 Easy Steps, https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-
marketing-plan/ [dostęp: 7 kwietnia 2022]. 
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