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Gra hashtagami

ZwiĊksza moĪliwoĞü zauwaĪenia naszego wpisu uĪycie popularnego
hashtagu, a wiĊc opatrzenie wpisu znacznikiem #. W ten sposób np.
w trakcie debaty telewizyjnej czy meczu szybko moĪemy znaleĨü wpisy
innych Twitterowiczów Ğledzących to samo wydarzenie i opatrujących
swoje wpisy odnoĞnikiem np. #debata czy #PolGer w przypadku meczu.
Hashtag treĞci w sieci — wynika wprost z filozofii nowych mediów.
NiegdyĞ stawialiĞmy krzyĪyk na karcie wyborczej, dziĞ stawiamy go
w internecie. NiegdyĞ zbieraliĞmy krzyĪyki stawiane przez innych,
aby wygraü wybory, dziĞ generujemy je, aby narzuciü temat debaty,
szybciej spopularyzowaü nasze opowieĞci. TakĪe — sprzedaü nasze
produkty czy skuteczniej zapanowaü nad firmowym wizerunkiem.
Najprostsza historia: Forum Ekonomiczne w Krynicy. Oznaczając
swoje wpisy pozostawiane w serwisach spoáecznoĞciowych poprzez
hashtag #Krynica, bardzo szybko mogáem zorientowaü siĊ, kto z uĪytkowników Twittera, takĪe hashtagujący w podobny sposób wpisy, przybyá do Krynicy i który z wielu paneli jest warty polecenia i udziaáu.
#Krynica pozwoliáa mi spopularyzowaü debatĊ z marketingowcami Europy. A póĨniej, juĪ w jej trakcie, relacjonowaü ją na bieĪąco na
Twitterze (tekst) i Instagramie (zdjĊcia), posiákując siĊ „wiązką wpisów” poáączonych #Krynica. W kolejnym roku zapewne dojdzie do tego jeszcze wideo w jednej z testowanych przeze mnie ostatnio aplikacji
transmisji obrazu i dĨwiĊku wprost z telefonu. TakĪe z hashtagiem
#Krynica.
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Inny przykáad: #wybory. I wszystko jasne. Wyniki w czasie rzeczywistym, przed podaniem ich w sposób oficjalny, jeszcze w czasie ciszy wyborczej, w áatwy sposób do znalezienia. JeĞli chcemy na bieĪąco
Ğledziü wyniki z poszczególnych okrĊgów, informacje i komentarze
na ten temat — wystarczy wpisanie na Twitterze hasáa #wybory.
WaĪne, aby hashtag byá jak najbardziej naturalny — w naturalny
sposób wypáywaü bĊdzie z rozmowy. A wiĊc wáaĞnie #debata, a w odniesieniu do wypadku lotniczego — identyfikacja lotu, np. #MH17.
#CannesLions, #LanaDelRey czy #AmberGold to kolejne przykáady tematów, wokóá których gromadzi siĊ spoáecznoĞü sieci. #Starbucks
czy #RadioZet to z kolei hashtagi, które obowiązkowo muszą byü obserwowane przez menedĪerów tych marek. Wystarczy kilka minut,
aby hashtagowany, dobrze przygotowany wpis, niekorzystny dla marki
(w tym wypadku Starbucksa czy Radia Zet), eksplodowaá w sieci.
Hashtagowanie wzmacniania przekaz, jest skalowaniem dyskusji,
natychmiastowym dostĊpem do predefiniowanej tematyki. Musimy
wiĊc pamiĊtaü o ryzyku przejĊcia promowanego przez nas hashtagu.
Do klasyki marketingu epoki nowych mediów przeszedá juĪ przypadek sieci McDonald’s, której marketingowcy postanowili podyskutowaü ze swoimi klientami, áącząc opowieĞci hashtagiem #OpowieĞciMcDonalds’a. Mieli zapewne nadzieje na peany pochwalne na rzecz
firmy i zdjĊcia fantastycznych hamburgerów. To miejsce jednak
zalaáa wzmocniona hashtagiem #OpowieĞciMcDonalds’a i rozprzestrzeniająca siĊ wirusowo fala zdjĊü nieapetycznych kanapek, brudnych barów i tekstów o chorobach Īoáądka. Ale teĪ co kilka tygodni
podobny kryzys dotyka a to British Gas, a to bank JPMorgan. Dobre operowanie hashtagami jest marketingowym mistrzostwem
Ğwiata, przeciĊtne — z reguáy wpĊdza markĊ w káopoty.
To kolejny zresztą przykáad na to, Īe posáugiwanie siĊ mediami
spoáecznoĞciowymi w komunikacji biznesowej, produktowej, korporacyjnej, politycznej — wymaga wyjątkowego wyczucia, doĞwiadczenia,
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wiedzy. àatwo jest, korzystając z hashtagu i opierając na nim kampaniĊ
marketingową — wprowadziü klienta czy swoją firmĊ na minĊ. Dla mnie
operowanie hashtagiem jest potwierdzeniem mistrzostwa w opanowaniu tego medium. Prowadzenie komunikacji na Twitterze z zachowaniem zimnej krwi, tak jak udaáo siĊ to ekipie Michaela O’Leary’ego,
gdy zaproponowaáa hashtag na konferencjĊ Ryanaira, mimo prób
wydarcia jej przekazu, jest tu najlepszym przykáadem.
Natomiast inwestowanie w reklamĊ naszej firmy, wpisanie hashtagu na materiaáy marketingowe i promocyjne, gdy jeszcze nie opanowaliĞmy na dobre tego medium, uznajĊ za jeden z czĊĞciej pojawiających siĊ báĊdów.
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Gra retweetami

ZwiĊksza moĪliwoĞü zauwaĪenia nas i naszego wpisu retweetowanie
(przekazanie dalej) bądĨ polubienie (Favorite) wpisu innej osoby.
To naturalne, Īe ciekawi nas, kto uznaá nasz wpis za istotny tak bardzo, Īe podaá go dalej lub polubiá. Sprawdzamy, kto zacz. JeĞli przedstawia nam siĊ w ciekawy sposób — mówiąc o sobie w kilku sáowach
„bio”, poprzez sympatyczne, uĞmiechniĊte zdjĊcie (tak, tak, osoby prezentujące siĊ w serwisach spoáecznoĞciowych poprzez uĞmiechniĊte
awatary, poprzez uĞmiechniĊte zdjĊcia — szybciej zyskują followersów!), a ostatnie wpisy tej osoby zaciekawiają nas, czĊsto wáaĞnie
wówczas decydujemy siĊ dodaü ją do grupy obserwowanych.
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Gra ilustracjÈ

Dobre cyfrowe narracje to dziĞ nie tylko sáowo. To takĪe dobry znak
graficzny, plakat, okáadka. Wówczas nie trzeba sáów, a zdjĊcie rozchodzi siĊ w sieci, zwracając uwagĊ uĪytkowników na tego, który
opublikowaá je jako pierwszy.
To takĪe dobry sposób budowania zasiĊgu swego konta na Twitterze. Za kaĪdym jednak razem trzeba pamiĊtaü, Īe jeden wpis, nawet
najciekawszy, najgenialniejszy, jest tylko rodzajem haczyka, który
zaprasza Twitterowiczów do zapoznania siĊ z kontem. Warto, aby
inne wpisy takĪe byáy najwyĪszej klasy. Wówczas konto takie w naturalny sposób przyciąga, nadawca zyskuje obserwowanych.
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Gra Vine

Krótkiego, szeĞciosekundowego filmiku trudno nie zauwaĪyü na timelinie Twittera. W odróĪnieniu od konkurencyjnego, zakupionego przez
Facebooka Instagramu, z którego zdjĊü nie widaü na Twitterze (aby
je zobaczyü, naleĪy kliknąü link, co radykalnie ogranicza propagacjĊ
treĞci), Vine to system od początku zaproponowany Twitterowiczom.
W miejsce 140 znaków dostali oni do dyspozycji moĪliwoĞü nagrania
6 sekundowych „zapĊtlonych” filmów, które mogą pojawiü siĊ w okienku
Twittera ich followersów.
Ciekawe, o ile potrafimy wykorzystaü 6 sekund w perfekcyjny, kreatywny sposób. Pomysáem mogą byü opowieĞci o przeczytanych ksiąĪkach — w 6 sekund, zapowiedzi spektakli czy filmów, a nawet przepisy kulinarne w 6 sekund.
NiemoĪliwe? Tak, sáyszeliĞmy wszyscy, Īe nie sposób czegokolwiek
wyraziü w 140 znakach…
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Gra zaczepkami

Tu bardzo áatwo o báąd. Jak wszĊdzie bowiem, takĪe i w komunikacji
w medium spoáecznoĞciowym niewiele dzieli zaczepkĊ od napastowania, sympatyczną rozmowĊ od osaczenia. „Gra zaczepkami” wymaga pewnego rodzaju subtelnoĞci.
Bardzo czĊsto dodajĊ do obserwowanych osoby, z którymi wszedáem w ciekawą interakcjĊ. NajczĊĞciej są to osoby, które zwróciáy
uwagĊ na interesujący fakt, podesáaáy ciekawy link, zaznaczając na
koĔcu np. „moĪe to zainteresuje @ErykMistewicz”.
Jeszcze lepiej, gdy „zaczepianych” jest kilka osób z ciekawą opinią,
ciekawym zdjĊciem, intrygującym linkiem, pokazującym, Īe twórca
wpisu proponuje wartoĞciowe treĞci. Bez widocznego oczekiwania na
interakcjĊ.
To bowiem, co na Twitterze wygląda Ĩle, to nienaturalnoĞü bliska
internetowego molestowania: „A co Pan sądzi na ten temat?”, „A co
na tamten?”.
Twitter przypomina w tym swoją naturalnoĞcią klub gentlemanów,
w którym ludzie grupują siĊ wokóá tych, którzy serwują ciekawą opowieĞü. Ale teĪ nie wypada zaczepiaü tych, którzy niezbyt sobie tego
Īyczą. A na pewno nie zaczepiaü co chwila, regularnie. Wówczas
moĪna co najwyĪej zostaü (w przypadkach ekstremalnych) zablokowanym. Nikt nie lubi natrĊtów. WaĪny jest — jak zwykle w Īyciu
— balans, równowaga, zwyczajna kultura.
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Dla wielu gáówną róĪnicą miĊdzy Facebookiem a Twitterem jest
wáaĞnie inny sposób wchodzenia w relacje. Na Twitterze nie czekamy
na zaakceptowanie (o ile nie mamy do czynienia z kontem „z káódką”,
a wiĊc zamkniĊtym). Po prostu wchodzimy, i juĪ jesteĞmy w relacji.
Proste, ale wymagające… dojrzaáoĞci. Wymagające klasy w mądrym
skorzystaniu z tej moĪliwoĞci.
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Gra przyciskiem „Ulubione”

Podobna jest do gry retweetami. Zaznaczając wpis nadawcy jako „ulubiony”, sygnalizujemy, Īe wpis ten nam siĊ spodobaá. Byü moĪe chcemy zachowaü ten wpis w swoim archiwum (moĪemy zachowaü do
3500 wpisów róĪnych nadawców jako „ulubione” do póĨniejszego
przejrzenia), byü moĪe jedynie pozdrawiamy nadawcĊ wpisu.
Twitter uáatwia wyraĪanie sympatii. A sympatyczni ludzie szybciej
zyskują followersów.
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