
Wybory samorządowe 
w internecie

Zamień ulotki wyborcze na profil na Facebooku. 
Jak budować markę osobistą w nowych mediach? 

Wydawca: Partner merytoryczny:

Jak internet pomaga 
komunikować się z wyborcami? 

Jak przyciągnąć tłumy na swoje wydarzenia – 
wykorzystaj siłę mediów społecznościowych

Poznaj problemy i potrzeby swoich wyborców – 
social telling w służbie samorządom



www.socialpress.pl

SOCIALPRESS to Twoje pierwsze źródło informacji 
na temat mediów społecznościowych. 
U nas przeczytasz m.in. o najnowyszych trendach 
na rynku, ważnych raportach i badaniach oraz 
o stategiach marketingowych w social media.

SPIS TREŚCI

Nowy aspekt PRomocji samorządowca

Zamień ulotki wyborcze na profil na 
Facebooku. Jak budować markę osobistą 
w nowych mediach?

Rozmawiać, a nie mówić!  Jak nawiązać 
relacje z wyborcami online?

Staw czoła kryzysom w mediach 
społecznościowych (i nie tylko) podczas 
kampanii

Poznaj problemy i potrzeby swoich 
wyborców  – social telling w służbie 
samorządom

Film promocyjny – prosto, szybko 
i profesjonalnie

Jak przyciągnąć tłumy na swoje 
wydarzenia – wykorzystaj siłę mediów 
społecznościowych

3

8

18

24

30

36

46

Redaktor naczelny: Grzegorz Miłkowski
Raport pod redakcją: Justyny Bakalarskiej
Dziennikarze: Katarzyna Gałka, Marcelina Burzec

Zastanawiałeś się kiedykolwiek po co 

chcesz realizować swoją kampanię? 

Żeby wygrać? Żeby coś zmienić? Żeby 

zarobić pieniądze? Motywacji może 

być wiele, motywacje mogą być lepsze 

lub gorsze, jednak powinny one zejść 

na dalszy plan, jeśli chcesz otrzymać 

odpowiednią liczbę głosów podczas 

wyborów. Od chwili podjęcia decyzji 

o starcie w wyborach samorządowych, 

tym co powinno być na pierwszym 

miejscu nie są Twoje motywacje, 

ale Twoje otoczenie. Otoczenie, czyli zwykli 

ludzie, którzy staną się Twoimi wyborcami, 

przedsiębiorcy i lokalni działacze, którzy 

staną się Twoimi orędownikami, władze 

świeckie i kościelne, które poprzez 

konkurencję będą Cię motywować 

do większego zaangażowania lub poprzez 

współpracę skutecznie wspierać, media 

lokalne i interaktywne, dzięki którym 

Twoja osoba zostanie wypromowana oraz 

działacze Twojego sztabu, którzy pomogą 

Ci zrealizować Twój cel. 

Nowy aspekt PRomocji 
samorządowca
Justyna Bakalarska

Kilka lat temu mówiło się, że Barack Obama wygrał wybory 
dzięki internetowi. Przy okazji ostatniej kampanii wyborczej 
w USA mówiło się, że Donald Trump wygrał wybory... dzięki 
internetowi. Choć między obiema kampaniami minęła prawie 
dekada, choć obaj kandydaci wykorzystywali zupełnie inne 
narzędzia, choć internet w tym czasie przeobraził się w zupełnie 
inną przestrzeń, to jeden element w tej opowieści  pozostaje 
niezmienny –  bez internetu współcześnie trudno wyobrazić 
sobie kampanię polityczną. Zarówno tę krajową, jak i lokalną.  
Zarówno tę Donalda Trumpa, jak i Twoją własną. 
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Słupsk. Miasto, w którym żyje mniej niż 

100 tys. mieszkańców. Robert Biedroń. 

Dotychczasowy prezydent Słupska, 

którego profil na Facebooku polubiło 

niemal pół miliona osób. To nie pomyłka. 

To skutecznie prowadzone działania 

z zakresu nowego PR-u. Każdy lokalny 

polityk, przy wykorzystaniu odpowiednich 

narzędzi i dzięki profesjonalnej 

komunikacji, może osiągnąć to, co Biedroń 

w Słupsku. Oczywiście liczy się także 

charyzma, umiejętności komunikacyjne 

i kreatywne pomysły. Wszystko to razem 

zmieszane i podane w odpowiedni, 

przejrzysty oraz przyjazny sposób 

w mediach społecznościowych może 

przynieść każdemu samorządowcowi 

wiele korzyści. 

Przede wszystkim ze względu na fakt, 

że media społecznościowe oferują 

każdemu kandydatowi niskobudżetową, 

a często bezpłatną, formę komunikacji 

z wyborcami. Konta prowadzone przez 

polityków wciąż mogą aktywnie działać 

Interaktywna komunikacja

bez większych nakładów finansowych 

na kampanie płatne. W odróżnieniu 

od komunikacji firmowej, w której to 

algorytm Facebooka narzuca potrzebę 

zaplanowania budżetu promocyjnego na 

płatne formaty reklamowe, bez których 

wiele nie da się zdziałać. W przypadku 

komunikacji społeczno-politycznej ciągle 

możliwe jest zdobycie dużych zasięgów 

nawet nie mając dużego budżetu, 

bo bardziej niż pieniądze na kampanie 

płatne liczą się pomysł, wiarygodność, 

przekaz i zaangażowanie odbiorców. 

Co jest szczególnie istotne przy 

obostrzeniach finansowych, nakładanych 

na komitety wyborcze, zwłaszcza w 

małych gminach. 

Dzięki social media kandydat zyskuje 

niejako własny kanał, poprzez który 

może prowadzić dialog z wyborcami, 

prezentować swoją ofertę, zapraszać 

na spotkania wyborcze, poznawać 

opinie, problemy i propozycje lokalnych 

mieszkańców. Może korzystać z szeregu 

formatów takich jak ankiety, relacje 

„na żywo”, zdjęcia, krótkie filmiki 

promocyjne czy wywiady. Ma także 

bezproblemowy dostęp do statystyk, 

dzięki którym wiadomo, jakiego rodzaju 

treści czy tematy poruszają wyobraźnię 

odbiorców. O korzyściach z komunikacji 

online przeczytasz w tekście Katarzyny 

Gałki „Zamień ulotki wyborcze na profil 

na Facebooku”.

Blisko wyborców

Odpowiednia komunikacja ze wszystkimi 

tymi osobami w świecie biznesu 

nazywana jest Public Relations.  

A współcześnie Public Relations zyskał 

przedrostek „nowy”, gdzie najważniejszą 

rolę odgrywają nowe media – 

te społecznościowe, te interaktywne 

i te online. To tam możesz dziś 

wypromować swój wizerunek, który 

pomoże wygrać Ci wybory. Czy jesteś 

na to gotowy? No to zaczynamy!

W przypadku wyborów lokalnych 

najbardziej liczy się to, co dany kandydat 

Obustronnej komunikacji – polityków 

i wyborców, która powinna prowadzić 

do rozwiązań satysfakcjonujących dla 

obu stron. Jeśli chcesz się nauczyć tego 

dialogu przeczytaj tekst Marceliny Burzec 

„Rozmawiać, a nie mówić”. 

Media społecznościowe pozwalają 

Ci nie tylko rozmawiać, ale także... 

podsłuchiwać. W biznesie praktyki 

z zakresu social listeningu stają się coraz 

powszechniejszym sposobem na to, 

aby poznać panujące trendy, potrzeby 

odbiorców, a także zaprezentować 

szerokiemu gronu proponowane 

rozwiązania konkretnych problemów. 

Social telling możesz również wykorzystać 

w swojej komunikacji wyborczej.

O tym jak to zrobić przeczytasz 

na stronie nr 30.

zamierza zrobić dla swojego miasta, 

gminy czy dzielnicy. Oczywiście 

mieszkając na danym terenie politycy 

lokalni często sami doświadczają 

problemów, które dotyczą danego 

obszaru. Jednak to, co wedle danego 

polityka należy zrobić nie zawsze 

idzie w parze z tym, co na ten temat 

myślą mieszkańcy. Choć większość 

z nich z pewnością nie chce zajmować 

się technicznymi aspektami projektów 

dróg, oświetleń, placów zabaw czy 

innych elementów zagospodarowania 

przestrzennego, to nie oznacza, że nie 

chcą wyrazić na ten temat swojej opinii. 

I często to robią, właśnie w mediach 

społecznościowych. Wrażliwy na 

społeczne problemy kandydat powinien 

umieć wsłuchać się w głos swoich 

wyborców. Dlatego też w mediach 

społecznościowych nie liczy się monolog. 

To nie jest kolejna tuba komunikacyjna. 

To miejsce nawiązania dialogu. 
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Siła społeczności

Media społecznościowe czerpią 

siłę właśnie ze swojego drugiego 

członu. Dzięki sieci licznych połączeń, 

prezentowane tam opinie są w stanie 

kształtować postawy mas. Jeden pomysł, 

skarga czy jakikolwiek inny przekaz może 

zostać udostępniony miliony razy. Każdy 

może stać się dziś twórcą, gwiazdą czy 

influencerem. Każda osoba aktywna 

w mediach społecznościowych może 

wesprzeć także Twoją kandydaturę 

na prezydenta miasta, burmistrza czy 

radnego. O Twoich pomysłach, Twojej 

osobie czy spotkaniach z Tobą może być 

głośno właśnie dzięki społeczności. Dziś 

lokalne media, choć nadal ważne, nie 

są już tak niezbędne przy prowadzeniu 

kampanii, jak miało to miejsce kilkanaście 

lat temu. Dziś możesz mówić swoim 

głosem we własnych mediach. Grunt, 

aby wiedzieć, jak skutecznie się w nich 

promować. Niniejsza publikacja będzie 

Twoją mapą do osiągnięcia tego celu.

Zapraszam do lektury!

Okiem eksperta

Anna Miotk 
Szefowa agencji Wobuzz

Nowy PR w samorządzie – 
o czym pamiętać?

Samorządowcy powinni pamiętać, 
że media tradycyjne i społecznościowe to 
jeden połączony system. Cokolwiek pojawi 
się w mediach społecznościowych jest 
komentowane przez media tradycyjne, 
więc trzeba reagować szybko i sprawnie 
na wszystkie treści i komentarze.

1.

Druga sprawa to naturalność w mediach 
społecznościowych. Internauci niedawno 
śmiali się z wpadki jednego z kandydatów, 
który wspominał swojego zmarłego 
profesora. Wpis był napisany tak górnolotnie, 
że kandydatowi od razu zarzucono 
budowanie barier między nim, a mniej 
wykształconymi wyborcami. 

2.

Media społecznościowe dają też możliwość 
szybkiego reagowania na działania 
kontrkandydatów. Jak na przykład wówczas, 
gdy przedstawiciele opozycji bardzo szybko 
przerobili plakaty partii rządzącej 
i opublikowali je w sieci w formie memów.

3.

Komunikacja kandydatów powinna być też 
spójna we wszystkich kanałach, których 
używają, a jednocześnie – zróżnicowana. 
Przykładowo, strona WWW to miejsce na 
dłuższe zapowiedzi czy przemyślenia w 
formie bloga, Instagram daje możliwość 
publikowania zdjęć (na przykład tych 
mniej oficjalnych), Facebook – prowadzenie 
dyskusji z internautami, tworzenie wydarzeń 
i zapraszanie na nie uczestników oraz relacje 
na żywo, a Twitter – komentowanie działań 
innych polityków. 

4.

Oczywiście zasięg komunikacji i dobór 
kanałów może być uzależniony od tego, 
o jakie stanowisko ubiega się kandydat 
i z jakich mediów korzystają jego potencjalni 
wyborcy.

5.
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Zamień ulotki wyborcze na profil 
na Facebooku. Jak budować markę 
osobistą w nowych mediach?
Katarzyna Gałka

Jak wynika z danych Deloitte, z internetu w Polsce korzysta ponad 25 milionów osób. 
W sieci użytkownicy spędzają średnio około sześć godzin dziennie, a ponad 90% 
internautów aktywnie korzysta z social media. Dlaczego więc nie wykorzystać tych 
kanałów do komunikacji z wyborcami?

Komunikacja online prowadzona 

w dobry sposób przynosi liczne korzyści –  

budowanie marki osobistej, nawiązywanie 

i utrzymanie relacji ze swoimi odbiorcami, 

wzmocnienie ich zaangażowania, 

osiąganie założonych celów czy realizację 

przyjętej strategii. Jednak prowadzona 

źle może zaprzepaścić Twoje szanse na 

zwycięstwo w wyborach. Warto więc już 

dziś skutecznie wykorzystać możliwości 

social media.

 

Social media sprawdzą się w każdej 

branży. Umiejętnie wykorzystane zdadzą 

egzamin także w kampanii wyborczej, 

jako środek do promowania kandydata 

i medium do prowadzenia komunikacji 

z wyborcami. Agnieszka Walczak – Skałecka, 

strateg i konsultant ds. marki i komunikacji, 

uważa że media społecznościowe to 

dobre miejsce dla samorządowców pod 

warunkiem, że nie traktując ich jak 

tablicy ogłoszeń. 

– Rozwijanie społeczności to zdecydowanie 
nie to samo, co informowanie jej 
o własnych działaniach, akcjach 
czy sukcesach. Samorządowcy, którzy 
rozumieją specyfikę funkcjonowania 
mediów społecznościowych, potrafią 
angażować ludzi gromadzących się 
wokół nich w wirtualnym świecie. Tacy 

samorządowcy nie muszą przekonywać 
swoich społeczności , że warto podjąć 
działanie w realnym świecie. Te osoby po 
prostu już to wiedzą – tłumaczy ekspertka. 

– Podstawowe zadanie polityka 
na szczeblu lokalnym w mediach 
społecznościowych, a raczej jego 
sztabowców, to po pierwsze odpowiedni 
research i znajomość lokalnych realiów – 

tłumaczy Maciej Żukowski, autor książki 

„Ty w social mediach. Podręcznik 

budowania marki osobistej dla każdego”. 

– Na szczeblu krajowym polityk może 
uderzać w wyższe tony w komunikacji, 
może być ona (a nawet musi) bardziej 
ogólna, emocjonalna. Ale na poziomie 
lokalnym powinna być to komunikacja 

Media społecznościowe 
w kampanii

skupiająca się na konkretnych 
problemach lokalnej społeczności. 
Trzeba mieć więc tzw. ucho społeczne 
i wykorzystywać monitoring internetu. 
Trzeba również umieć te dane przełożyć 
na kolejne kroki w układance kampanijnej 
i wykorzystać media społecznościowe 
w mądry sposób, podobnie jak robią to 
duże marki komercyjne. Politycy swój 
przekaz w social mediach powinni 
dostosować do potrzeb, emocji i uczuć 
wyborców. Kandydat powinien prowadzić 
komunikację właśnie w taki sposób, bo 
jeśli chce być blisko ludzi, to musi jak 
najwięcej o nich wiedzieć – podkreśla 

Żukowski.
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Jak wybrać odpowiednie 
kanały promocji w social 
media?

Zanim podejmiesz się prowadzenia 

profilu w mediach społecznościowych 

musisz odpowiedzieć sobie 

na następujące pytania:

Określenie grupy docelowej jest bardzo ważne, 

bo dzięki temu będziesz wiedzieć, gdzie są Twoi 

potencjalni odbiorcy, gdzie warto założyć profil 

i się udzielać. Do określenia grupy docelowej 

możesz wykorzystać bezpłatne narzędzia np. 

Facebook Audience Insights lub Google Adwords 

Display Planner. Czytaj też branżowe raporty 

i opracowania.

Czy w danym kanale są obecni 
Twoi odbiorcy?

Każdy kanał rządzi się swoimi prawami. 

W mediach społecznościowych możesz 

publikować krótkie treści i filmiki, np. na 

Facebooku możesz prowadzić transmisję live ze 

spotkań wyborczych, na Twitterze komentować 

rzeczywistość w maksymalnie 280 znakach, 

na Instagramie publikować ładnie obrobione 

zdjęcia, które przyciągną uwagę użytkowników. 

Na stronie WWW lub blogu lepiej sprawdzą się 

dłuższe artykuły i wpisy. 

Jakie treści chcesz publikować 
i czy nadają się one do tego 
kanału?

Internet nigdy nie zasypia i jego użytkownicy 

także. Żeby być wiarygodnym, trzeba codziennie 

poświęcać czas na prowadzenie swoich 

kanałów i kontakt ze swoimi odbiorcami. Wpisy 

w mediach społecznościowych powinny się 

pojawiać codziennie, a na stronie WWW lub blogu 

przynajmniej raz w tygodniu, chyba że masz coś 

ważnego do przekazania wówczas możesz robić 

to częściej. Każdego dnia trzeba też odpowiadać 

na wiadomości i komentarze fanów.

Czy dysponujesz odpowiednią 
ilością czasu na to, by publikować 
nowe informacje i odpowiadać 
na reakcje Twoich odbiorców?

Marka osobista – strategia 
działań

Chcąc zbudować markę osobistą 

w social media bardzo ważne jest wybranie 

odpowiedniego kanału, w którym chcemy 

prowadzić działania i poprzez który 

nawiążemy relacje z naszymi odbiorcami. 

Jak wybrać najlepsze miejsce dla siebie 

w sieci? 

– Wszystko zależy od tego, gdzie znajdują 
się potencjalni odbiorcy – mówi Walczak-

Skałecka. – Jeśli mówimy o mediach 
społecznościowych, to trzeba przyjrzeć 
się każdemu z nich pod kątem wieku 
użytkowników, sposobów konsumowania 
treści, tonu komunikacji i celów 
korzystania z konkretnego medium. 
Innych odbiorców znaleźć można na 
LinkedInie, a innych na Instagramie. A 
nawet jeśli są to te same osoby, to często 
realizują tam zupełnie inne cele czy 
zadania. Strategia marki osobistej jest 
właśnie po to, by łatwiej było odpowiadać 
na pytania, gdzie się udzielać, a gdzie 
nie warto. Bez sztabu pomocników nie 
da się prowadzić wszystkich kanałów 
jednocześnie 
w wartościowy sposób – dodaje.

Okiem eksperta

Monika Czaplicka

Jak określić swoją strategię 
działania w mediach 
społecznościowych?

Media społecznościowe, jak każdy inny 
kanał marketingowy, mogą pomóc 
osiągać założone cele strategiczne. 
Obojętnie czy chodzi o przyciągnięcie 
na spotkania wyborcze, zwiększenie 
świadomości marki czy przedstawienie 
swojego programu politycznego.

Naczelną zasadą jest wiedzieć, kim są nasi 
wyborcy i w jaki sposób możemy 
do nich dotrzeć? Oczywiście social media 
są raczej narzędziem ludzi młodych, stąd 
mniejsze szanse na dotarcie 
do starszych mieszkańców niewielkich 
miejscowości, ale to nie znaczy, że i w tym 
przypadku nie da się wykorzystać tego 
medium. Babcie mają wnuczków, którzy 
korzystają z mediów społecznościowych 
i to oni mogą opowiedzieć o działaniach 
konkretnego kandydata. Trzeba tylko 
pamiętać, że dużo trudniej zaangażować 
młodzież w rozmowy z rodzicami 
czy dziadkami niż np. wydrukować ulotki 
i zostawić je na poczcie. 

Nie mniej, media społecznościowe mają 
jedną istotną cechę – pozwalają na 
otrzymanie natychmiastowej informacji 
zwrotnej. Plakaty czy ulotki tylko wiszą na 
słupach ogłoszeniowych i kandydat nie 
ma pojęcia, co ludzie o nim sądzą, dopóki 
nie spotka się z nimi na wiecu. Przez 
media społecznościowe mamy możliwość 
otrzymywania informacji zwrotnej od razu. 
Umiejętność rozmowy, jest więc podstawą 
jakiejkolwiek strategii wykorzystania sieci 
w swoich działaniach.

Dobrze przemyślana kampania pozwala określić 

grupę docelową (która będzie zainteresowana 

przekazem), wyznaczyć kanały komunikacji, 

działania taktyczne, a także sposoby mierzenia 

prowadzonych działań.

Właściwie opracowaną strategię

W wyborach samorządowych bierze udział 

wielu kandydatów – niezbyt wysokie miejsce 

na liście wyborczej wymaga od polityka starań, 

żeby zostać zauważonym i zapamiętanym 

przez wyborców. Jakie emocje powinny 

się z nami kojarzyć? Rodzinny, postępowy, 

szanujący tradycję, znający się na ekonomii, 

bezpieczeństwie, dążący do zmian? Jeśli nie 

będziemy w stanie określić siebie i znaleźć 

swojej niszy, będziemy jednym z bezimiennych 

kandydatów.             

Oryginalny pomysł na wyróżnienie się

Upewnij się, że to, co publikowałeś do tej pory 

jest zgodne z Twoją marką, którą teraz budujesz. 

Bardzo łatwo stracić wyborców, jeśli np. znajdą 

nieodpowiednie posty sprzed 3 lat.

Personal branding w social mediach

Skuteczna kampania 
polityczna lub komercyjna 
opiera się o:
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Żeby dobrze wykorzystać media 

społecznościowe i zbudować ze swoimi 

potencjalnymi wyborcami relacje, 

trzeba się zaangażować i być dla swoich 

odbiorców „tu i teraz”. Tylko gdy jesteśmy 

dostępni, na bieżąco publikujemy i 

odpowiadamy na pojawiające się na 

profilu komentarze oraz wiadomości, 

budujemy wiarygodność. Martwy profil 

kandydata lub nieaktualizowana strona 

WWW nie będą dla wyborców ani 

pożyteczne, ani wiarygodne. Na jeszcze 

inny aspekt zwraca uwagę Jacek Babiel. 

– By wykorzystać potencjał mediów 
społecznościowych w kampanii 
wyborczej należy przede wszystkim 
zrozumieć jak one działają. Bez 
wiedzy o algorytmach i podstawach 
działania mediów społecznościowych 
prowadzenie kampanii w sieci 
jest chodzeniem po omacku i nie 
przyniesie żadnych efektów. Większość 
użytkowników portali społecznościowych 
nie zna zasad ich działania szczegółowo. 
Wszyscy wiedzą o tym, że można 
publikować zdjęcia, filmy, zamieszczać 
komentarze, linki i wymieniać się 
informacjami, wysyłać wiadomości, 
tymczasem social media dają szeroki 
wachlarz możliwości: profil osobisty 
na Facebooku, fanpage, grupa na 
Facebooku, wydarzenia i dostęp do 
statystyk oraz możliwość bezpośredniej 
komunikacji z wyborcami to bardzo 
proste narzędzia, z których warto 
skorzystać. Social media można użyć 
nie tylko do prowadzenia narracji 
i zwracania uwagi na kandydata, ale 
także do tego, by zbierać pieniądze 

Marka osobista – kluczem 
do sukcesu

na kampanię wyborczą. Warto też 
poświęcić część budżetu na produkcję 
dobrych materiałów zdjęciowych, 
filmowych, transmisji live, które jeśli 
są ciekawe i angażujące, szybko 
rozprzestrzenią się w sieci – tłumaczy 

ekspert.

Nawet najlepiej prowadzony profil na 

Facebooku lub konto na Twitterze nie 

przyniosą żadnego efektu, jeśli będą 

to działania krótkofalowe np. konto 

powstanie tuż przed samymi wyborami. 

Wiarygodność buduje też profil spójny 

z wizerunkiem kandydata – powinien być 

profesjonalny, a komunikacja 

z odbiorcami powinna być prowadzona 

z szacunkiem. Żeby osiągnąć sukces 

w mediach społecznościowych, zaistnieć  

w nich i wzbudzić zainteresowanie, trzeba 

zbudować swoją markę osobistą. Jak to 

zrobić? 

– Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
budowanie marki osobistej to przede 
wszystkim przemyślana strategia marki, 
która jest konsekwentnie realizowana – 

tłumaczy Walczak - Skałecka.  – Internet 
najczęściej jest dziś jednym z elementów 
strategii komunikacji i bardzo często 
również strategii biznesowej. Ale nie jest 
jedyną przestrzenią, w której funkcjonuje 
marka, więc i jej budowanie nie 
ogranicza się tylko do sieci. Silna marka 
osobista to przede wszystkim wartość, 
jaką przypisuje danej osobie grupa jej 
odbiorców. Trudno mówić 

1312

http://www.contenthouse.pl


Wygląd Twojego profilu i to, co na nim 

publikujesz mają wpływ na to, jak 

odbierają Cię użytkownicy internetu. 

Niezależnie od tego, czy działasz 

na Facebooku, Instagramie, LinkedInie 

czy w innym serwisie społecznościowym, 

przyłóż się do uzupełnienia swojego 

profilu, by był Twoją najlepszą wizytówką. 

Jeśli zakładasz konto w serwisie 

społecznościowym na początku musisz 

uzupełnić opis na swoim profilu. Miejsce 

na bio znajdziesz zarówno na Facebooku, 

Twitterze, Instagramie, jak i LinkedInie. 

W opisie przekaż, jak się nazywasz, kim 

jesteś i czym się zajmujesz. Uzupełniając 

swój profil zadbaj o profesjonalne zdjęcie 

profilowe i zdjęcie w tle. Na zdjęciu 

profilowym nie chowaj się za logo, lecz 

pokaż swoją twarz. Na reklamę 

Jak zbudować profil 
w mediach społecznościowych?

lub hasło wyborcze możesz wykorzystać 

zdjęcie w tle. Warto zastosować te same 

fotografie we wszystkich kanałach, dzięki 

czemu użytkownicy łatwiej zapamiętają 

Twoją twarz. Budując swój profil 

w social mediach istotne są treści, które 

publikujesz. Jako ekspert i profesjonalista 

powinieneś dostarczać wartościowe, 

merytoryczne materiały, które 

zainteresują Twoich odbiorców.

o silnej marce osobistej bez odniesienia 
jej do społeczności. W izolacji od 
odbiorców budowanie marki nie tylko 
nie ma sensu, ale jest niemożliwe. 
Działania komunikacyjne marki 
osobistej powinny więc nie tylko 
obejmować sferę informacyjną. 
Rozwijanie społeczności, wyznawanych 
przez nią wartości i dostarczanych tej 
społeczności korzyści, można z czasem 
przekuć na sukces biznesowy czy 
wyborczy. W kontekście biznesowym 
silna marka gromadzi wokół siebie 
ludzi gotowych zapłacić za jej produkty 
lub usługi, a w kontekście sukcesu 
wyborczego, gromadzi wokół siebie 
wyborców, którzy gotowi są oddać na 
nią głos – podkreśla ekspertka.

Facebook

Polityk na Facebooku może stworzyć swój 

profil prywatny lub fanpage. W każdym 

przypadku trzeba podać imię i nazwisko, 

dane kontaktowe – najlepiej odnośnik 

do strony WWW, przynależność do partii, 

informacje o zajmowanym stanowisku 

lub pełnionej funkcji. Trzeba też ustawić 

aktualne zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle, 

które może być grafiką zawierającą hasło 

wyborcze.

Twitter

Podobnie jak w przypadku giganta 

mediów społecznościowych, Facebooka, 

na Twitterze trzeba podać swoje imię 

i nazwisko, pełnioną funkcję, zdjęcie 

profilowe i załadować zdjęcie w tle. 

Można też podać odnośnik do strony 

WWW lub bloga polityka.

Instagram

Na Instagramie ważna jest estetyka siatki 

zdjęć oraz biogram. Biogram powinien 

odpowiadać na pytanie „dlaczego warto 

mnie śledzić?” i mieścić się w 150 znakach 

ze spacjami. Musi więc być zwięzły 

i konkretny. Jeśli prowadzisz własną 

stronę internetową, nie zapomnij podać 

do niej linka.

LinkedIn

LinkedIn posiada wskaźnik wypełnienia 

profilu, dlatego warto wypełnić go 

w 100%. Oprócz podstawowych 

informacji takich jak imię i nazwisko, 

warto w sekcji linki dodać odnośnik 

do strony WWW lub bloga oraz uzupełnić 

nagłówek o pełnioną funkcję a także 

podsumowanie zawodowe, które 

znajduje się na górze. Ważna jest też 

sekcja „osiągnięcia zawodowe”, w której 

powinny się znaleźć realizowane projekty, 

otrzymane nagrody czy wyróżnienia. 

Na LinkedInie można też ustawić swój 

spersonalizowany link do profilu, żeby nie 

był on ciągiem przypadkowych znaków, 

ale Twoim imieniem i nazwiskiem.

Media społecznościowe mają ogromny 

potencjał. Nie tylko pochłaniają 

internautów na wiele godzin każdego 

dnia, ale też ułatwiają dostęp do 

informacji i dają niemal nieograniczone 

możliwości publikowania treści 

w różnym formacie: tekst, zdjęcie, wideo. 

Potencjał mediów społecznościowych 

z powodzeniem wykorzystują 

najróżniejsze branże, skorzystać z ich siły 

mogą również samorządowcy. Umiejętne 

użycie narzędzi, jakie dają social media 

pozwalają na budowanie określonego 

wizerunku kandydata, marki, promowanie 

konkretnych produktów lub usług, a także 

na trwałe nawiązanie relacji ze swoimi 

odbiorcami, a to krok od przyciągnięcia 

ich na swoje wydarzenia w realu.
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Okiem eksperta
Dr Sergiusz Trzeciak 
Politolog, prawnik, ekspert personal 
brandingu, wizerunku publicznego, 
public relations i marketingu 
politycznego

10 kroków do zbudowania 
marki osobistej samorządowca 
na Facebooku

Dla większości samorządowców czy osób które 
aspirują by nimi zostać, Facebook stanowi 
jeden z podstawowych kanałów komunikacji 
z wyborcami. Oprócz chęci bezpośredniej 
i bieżącej komunikacji z odbiorcami, 
samorządowiec może także budować swoją 
rozpoznawalność wśród większej grupy 
osób (np. jeśli ma aspiracje rozwoju kariery 
politycznej). Cel obecności definiuje tak 
naprawdę całą resztę.

Odpowiedz sobie na pytanie, 
jaki jest Twój cel obecności 
na portalu?

Znajomość swoich odbiorców pozwala 
dostosowywać komunikację do ich potrzeb. 
Inne argumenty i treści będą przemawiać do 
lokalnych przedsiębiorców, inne do rolników, 
a jeszcze inne zainteresują młode rodziny. Jeśli 
kandydat określi, do kogo kieruje swoją ofertę, 
to łatwiej mu będzie przygotować odpowiedni 
przekaz. Większość kandydatów uznaje, 
że ich odbiorcami są wszyscy mieszkańcy, 
przez co ich nie segmentują i przygotowują 
treści, które w małym stopniu interesują/
angażują odbiorców.

Do kogo chcesz dotrzeć?

Wiedząc, do kogo samorządowiec chce 
dotrzeć z informacją, łatwiej będzie mu ją 
przygotować w interesujący dla odbiorcy 
sposób. Np. publikując informację 
o rodzinnym festynie wspomni o atrakcjach 
przygotowanych dla dzieci, zaprezentuje je 
w formie zdjęć lub wideo, pokaże 
zadowolonych uczestników wydarzenia. 
Dzięki temu będzie mógł kreować swój spójny 
wizerunek osoby przyjaznej rodzinom.

Co chcesz o sobie mówić?

To pytanie, które często słyszę od 
samorządowców, z którymi współpracuję. 
Prawie zawsze polecam fanpage, bo daje 
większe możliwości niż profil prywatny. 
Przede wszystkim nie ma ograniczenia 
liczby znajomych/fanów. Ponadto umożliwia 
śledzenie statystyk aktywności fanów 
i prowadzenia płatnej promocji treści. 

Fanpage czy profil prywatny?

To podstawowa funkcja, dla jakich powstały 
media społecznościowe – samorządowcy 
powinni zachęcać swoich obserwatorów do 
udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, 
inicjować dyskusje i sondować opinie na 
ważne dla nich tematy. Warto także zachęcać 
do udostępniania opublikowanych treści.

Angażuj odbiorców i wchodź 
w interakcje

Według wielu badań udostępnianie zdjęć 
w postach zwiększa zaangażowanie fanów 
o kilkadziesiąt procent, dlatego nie należy 
o nich zapominać. Podobnie z materiałami 
wideo – relacje na żywo czy nagrania 
z ważnych wydarzeń powinny znajdować 
się na profilu samorządowca. Należy jednak 
pamiętać, by udostępniane materiały były 
spójne z całościowym przekazem (patrz 
punkt 3).

Pamiętaj o zdjęciach i wideo

W dobie udostępniania informacji „jak 
najszybciej” zagrożeniem dla samorządowca 
mogą być właśnie fake newsy. Nim coś 
udostępni, powinien zawsze zweryfikować 
informację w co najmniej trzech źródłach 
(np. różne redakcje mediów). Jeśli informacja 
nie będzie pewna, lepiej jej nie podawać, niż 
tłumaczyć się później z powielania nieprawdy.

Uważaj na fake newsy

Trolle internetowe mogą zaatakować 
w każdej chwili, a im bardziej samorządowiec 
jest popularny, tym ryzyko takiego ataku 
jest większe. Dlatego osoby, które dążą do 
wywoływania kłótni, obrażają innych fanów, 
używają napastliwego języka polecam 
blokować i usuwać z grona fanów lub 
obserwujących profil. 

Unikaj trolli

Facebook działa w pełni biznesowo, dlatego 
jego algorytmy wspierają płatnie promowane 
treści. Samorządowiec, który chce docierać ze 
swoimi komunikatami do swoich odbiorców 
powinien uwzględnić środki na ich promocję.

Zaplanuj budżet na promocję

Ostatni punkt, ale równie ważny, to bieżące 
sprawdzanie statystyk profilu – to cenne 
źródło informacji o fanach – kiedy są dostępni, 
jak reagują na udostępniane treści, co ich 
najbardziej interesuje. Dzięki obserwowaniu 
statystyk, samorządowiec może zwiększać 
liczbę treści, które angażują odbiorców, 
a przez to pozyskiwać nowych fanów.

Sprawdzaj statystyki
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Polityk musi być obecny. Musi być 

zaangażowany. Musi też pokazać jakim 

jest człowiekiem. Łatwiej to zrobić 

będąc aktywnym w internecie, a przede 

wszystkim – odnajdując się w realiach 

online. Bo często od zachowania 

w świecie wirtualnym zależy to, jak 

odbierają Cię wyborcy. Trudność polega 

na tym, że na poziomie samorządowym 

nie wykształciły się jeszcze wszystkie 

dobre nawyki polityków związane 

z kulturą komunikacji online. 

– Marketing nie zrodził się dla polityki. 
Powstał w świecie gospodarki. To biznes 
najlepiej wyczuwa zmiany zachodzące 
w społeczeństwach. Niestety polityka 
nie nadąża za biznesem – zauważa dr 

Krzysztof Bakalarski wykładowca uczelni 

Collegium Bobolanum oraz autor książki 

„Komunikacja a rozwój społeczności 

lokalnych”. Ekspert sugeruje, by zastanowić 

się, z czego wynika śladowe korzystanie 

z możliwości dialogu w internecie. 

Czy to kwestia  wygodnictwa, braku 

wiedzy, odwagi, niedojrzałości demokracji 

czy niskich kompetencji i słabego 

przygotowania merytorycznego oraz 

intelektualnego polityków? Niezależnie 

od przyczyn efekty są jak na razie mizerne.

Zdanie to podziela Ewa Pikała, właścicielka 

agencji interaktywnej Spacewise. Jak mówi, 

trudno oprzeć się wrażeniu, że politycy 

korzystają z internetowych kanałów 

komunikacji bardziej dlatego, że muszą 

Rozmawiać, a nie mówić! 
Jak nawiązać relacje 
z wyborcami online?
Marcelina Burzec

Mówią, ale nie słuchają. Są w polityce dla władzy, nie dla ludzi. 
Wciąż powtarzają tylko swój przekaz. Lista zarzutów wobec 
polityków jest długa. Co powinni zmienić samorządowcy 
w swojej komunikacji online przed jesiennymi wyborami? 
Sprawdźmy!

Mode: ON

niż chcą, a to przekłada się na jakość relacji. 

– Internauci potrafią bardzo sprawnie 
ocenić intencje i zaangażowanie drugiej 
strony. To przez brak szczerości 
i konsekwencji nie ma mowy o “relacji” – 
uważa ekspertka. Według niej internauci 

czują się lekceważeni, tym samym nie 

wierzą w dobre intencje polityków i w to, 

że chcą oni dyskutować, by poznać 

problemy, wysłuchać sugestii i coś 

naprawdę zmienić. 

Media społecznościowe dają politykom 

możliwość innej rozmowy i budowania 

lepszego wizerunku w oczach 

wyborców niż media tradycyjne, wiece 

czy konferencje. Najczęściej pytania 

podczas wydarzeń offline są wcześniej 

przygotowane i zadawane przez 

podstawione osoby, ich liczba jest 

ograniczona, zaś cały event trwa krótko. 

Magia internetu i komunikacji online 

polega na tym właśnie, że jest to przestrzeń 

na zadawanie pytań i udzielanie na nie 

odpowiedzi bez ograniczeń. W internecie 

można z bliska przyjrzeć się wyborcom, 

dopytać kim są, czego chcą się dowiedzieć 

i zebrać od nich masę prawdziwych pytań 

oraz opinii, które powinny naprowadzić 

polityka na trop, jakiego kontaktu 

z nim oczekują. Wyborcy dostają szansę 

na poznanie kandydata na włodarza 

swojego miasta, a on, dobrze wykorzystując 

możliwości social media, może zacząć 

być odbierany przez nich jako ktoś godny 

zaufania, ekspert w danej dziedzinie 

i osoba kompetentna na tyle, by rządzić 

w danej społeczności.

Dobrym przykładem prowadzenia mediów 

społecznościowych przez samorządowca 

jest Michał Olszewski, zastępca prezydenta 

m. st. Warszawy. Na swoim fangage’u 

porusza rozmaite tematy dotyczące wielu 

dzielnic. Omawia sprawy od wywozu śmieci 

z ogródków działkowych, przez informację 

o darmowym czipowaniu pupili w okresie 

wakacyjnym, po dzielenie się 

z mieszkańcami historią stolicy.

Komunikacja – otwarte 24/7
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Jak  jako polityk możesz prawidłowo 
wykorzystać siłę z social media?

Możesz tego dokonać przez budowanie 

relacji i ciągłą interakcję z innymi 

ekspertami. Śledź najpopularniejsze 

hashtagi na Twitterze, komentuj 

udostępniane posty i zapraszaj innych 

specjalistów do dyskusji.

Zadając pytanie na Twitterze lub 

tworząc sondę na Facebooku, możesz 

sporo zyskać. Chociażby dlatego, że w 

odpowiedzi może pojawić się sugestia, 

że jest ono nieistotne dla lokalnego 

społeczeństwa albo podpowiedź, jak 

sprawnie rozwiązać problem.

Zjednać sobie ludzi można swoją 

kompetencją. Wytłumaczenie 

skomplikowanej sprawy prostym 

językiem jest doceniane i często 

przekazywane dalej.

Wyjaśniaj 

Inspiracją mogą być dla polityków 

fanpage’e lokalnych czy krajowych firm. 

Te, które odnoszą sukcesy, zazwyczaj 

angażują swoich klientów, potrafią wybić 

na swoich kanałach wartości, jakimi się 

kierują i przedstawić swoją misję.

Inspiruj się

Mimo rozszerzającego się z każdym 

rokiem wachlarza możliwości, lokalni 

politycy rzadko jednak korzystają 

z dostępnych sposobów na ulepszenie 

komunikacji z wyborcami w internecie.

– Niewielu polityków umiejętnie 
korzysta z  podstawowych funkcji social 
media – mówi Aleksandra Furmanek, 

Koordynator Programu Samorządowego 

CAS, doktorantka ISP PAN. – Z analiz 
prowadzonych w ostatnich latach 
wynika, że najwięcej tagów politycznych 
o najszybszym przyroście pojawia się 
na Twitterze. Stał się on platformą 
numer jeden, jeżeli chodzi o kontakt 
na linii polityk – wyborca w sieci. 
Wynika to prawdopodobnie z prostoty 
przekazu oraz możliwości szybkiego 
obserwowania reakcji – podkreśla.

Zmarnowane talenty

Zdaniem Aleksandry Furmanek, politycy 

zazwyczaj ograniczają się do budowy 

przekazu na swoim koncie, a warto bywać 

„poza swoim podwórkiem”, tj. aktywnie 

śledzić wpisy kolegów, jak i konkurencji 

oraz uczestniczyć w jak największej liczbie 

interesujących nas dyskusji. Opłaca się też 

obserwować aktywnych użytkowników 

oraz liderów opinii i wchodzić z nim 

we wszelkie możliwe interakcje. 

Jak uważa specjalistka, polityków należy 

nauczyć angażowania, scalania oraz 

zapraszania innych ekspertów do pomocy 

Jak politycy mogą korzystać 
z social media?

w dyskusji, zamiast standardowego 

przekazania sprawy i umywania od 

niej rąk. Jej zdaniem to właśnie takie 

podejście buduje nie tylko relacje 

z wyborcami, ale także scala współpracę 

między samymi politykami, którzy 

wzajemnie mogą się promować 

i wspierać w budowie merytorycznych 

dyskusji. 
 Buduj pozycję eksperta

Zadawaj pytania

Grzechy polityków w social 
mediach

– Błędem, jaki często popełniają politycy 
są rzadkie lub opóźnione odpowiedzi na 
komentarze w social media, często 
w stylu niepasującym do danej 
platformy – mówi Ewa Pikała. Jako 

kolejne, niewłaściwe posunięcie, 

ekspertka uznaje zwracanie się do 

internautów jedynie w czasie kampanii. 

– Internet pamięta brak konsekwencji 
i regularności, nieszanowanie zasad 
i lekceważenie. Takie działania nie 
mogą mieć dobrych efektów i budować 
zaufania – podkreśla.

Statystyka nie przemawia jednak na 

korzyść samorządowców. – Przykładowo, 
na 40 łódzkich radnych 18 posiada 
konto na Twitterze, 29 na Facebooku, 
ale jedynie 10 z tych kont to fanpage’e, 
reszta to profile prywatne. Ilustruje to, 
że jeszcze długa droga przed polskimi 
politykami, by tak sprawnie, jak np. 
Amerykanie, korzystać z nowych mediów 
i drzemiącego w nich potencjału - ocenia 

Pikała. 

Dr Krzysztof Bakalarski dodaje, że strony 

internetowe, które są jedynie formą 

wizytówki o jednokierunkowym przekazie, 

posiada zaledwie ok. 4 proc. kandydatów 

na radnych i ok. 9 proc. kandydatów na 

burmistrzów czy wójtów. A to średnia 

krajowa, podnoszona przede wszystkim 

przez kandydatów startujących w dużych 

ośrodkach miejskich. 

Ekspert zauważa także, że polityka 

nie jest dla przeważającej większości 

społeczeństwa atrakcyjną sferą życia. 

– Zwłaszcza na poziomie lokalnym 
bardzo często zdarza się tak, że do 
polityki „idą” ludzie, którzy nie mogą 
znaleźć dla siebie miejsca w innych 
dziedzinach życia. Polityka często nie jest 
zwieńczeniem sukcesów zawodowych 
i życiowych, a sposobem na szukanie 
tego sukcesu. Przeciętnym lub miernym 
politykom trudno jest zaistnieć w sieci. 
W internecie nie wystarczy barwnie 
przemawiać cytując wyuczony przekaz, 
w którym najlepiej dużo obiecywać – 
podkreśla dr Bakalarski. 
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Tych grzechów

nie popełniaj!

Kopiowanie oficjalnych pism pisanych 

językiem urzędowym, zamiast krótkiego 

wytłumaczenia i skomentowania sprawy,  

dyskwalifikuje. Nie godzi się też zbytnie 

przechwalanie ani wulgaryzmy.

Brak hashtagów na Twitterze, brak 

grafik i wideo na Facebooku, wyłączona 

możliwość komentowania obnażają 

brak znajomości danego medium, 

przez co dla jego użytkowników treści 

są mniej interesujace lub trudniejsze do 

znalezienia.

Jeśli polityk uaktywnia się tylko na kilka 

tygodni przed wyborami, aby wrzucić 

oficjalny spot, pokazuje mieszkańcom 

brak zainteresowania lokalnymi 

sprawami na codzień i nie zbuduje 

z nimi żadnej relacji.

Obecność w sieci tylko przed 
wyborami Takie zachowanie automatycznie tworzy 

barierę między wyborcami a politykiem. 

Kandydat owiany aurą niedostępności 

nie będzie odbierany jako osoba 

troszcząca się o lokalne sprawy, a może 

to nawet wzbudzać podejrzenie, 

że się na nich nie zna.

Rzadkie lub opóźnione 
odpowiedzi na komentarze

Oficjalny język

Styl niepasujący do danej 
platformy

– Internet bywa wciąż traktowany jako 
przestrzeń oderwana od codziennych 
spraw i rzeczywistości, tymczasem 
tworzą go ludzie – mówi Ewa Pikała. – 

Wbrew pozorom jest to medium, które 
bardziej niż jakiekolwiek inne, pozwala 

Co robić, by wykorzystać 
możliwości mediów 
społecznościowych?

być blisko ludzkich spraw, nawiązywać 
bezpośredni, osobisty kontakt, a 
przez to też rozwiązywać konkretne 
problemy i budować długofalowe 
relacje. Działa to wyjątkowo dobrze w 
mikroskali, gdzie tworzą się społeczności, 
połączone wspólnymi wartościami i 
celami – podkreśla. Warto wykorzystać 

tę możliwość i nawiązać ze swoimi 

wyborcami dialog, który kontynuować 

należy także i po wyborach. 
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Okiem eksperta
Szymon Milczanowski 
Ekspert ds. strategii komunikacji 

i zarządzania kryzysami 

wizerunkowymi

Staw czoła kryzysom w 
mediach społecznościowych 
(i nie tylko) podczas kampanii

Wszyscy, bez wyjątku, uczą się 

dziś reguł komunikacji w mediach 

społecznościowych, zdając sobie sprawę 

z trendu i nieuchronności tej formy 

porozumiewania się. Nauka jest tym 

trudniejsza, że zasady funkcjonowania 

w mediach społecznościowych kształtują 

się na bieżąco, także w wyniku błędów 

i kryzysów samych polityków. To typowo 

anglosaski system powstawania zasad, 

w którym precedensy wyznaczają nam 

ramy funkcjonowania. W przypadku 

mediów społecznościowych są one na 

wczesnym etapie krystalizacji, co czyni je 

szczególnie wymagającymi. 

Najtrudniejsze zadanie stoi dziś 

przed politykami lokalnymi. Całe lata 

funkcjonowali oni dużo bliżej wyborców 

niż politycy krajowi, co pozwoliło im 

wypracować sprawdzone metody wpływu 

i kontroli umysłu wyborców. Teraz 

przestają być one jednak skuteczne 

i dlatego lokalni politycy muszą nauczyć 

Nowe media – nowa 
komunikacja?

się funkcjonowania w sytuacji, w której 

to oni tłumaczą się wyborcom. 

Jak funkcjonować w świecie „nowych 

mediów” unikając kryzysów? Jak uczyć się 

na błędach innych, zamiast na własnych?

Poniżej 7 złotych reguł, szczególnie 

istotnych dla polityków lokalnych. 

Od kilku lat media społecznościowe całkowicie zmieniły sposób 
i warunki prowadzenia komunikacji w polityce. Paradoksalnie 
stało się coś, co przez wiele lat stanowiło postulat większość 
ekspertów, aktywistów i społeczników: politycy znacznie zbliżyli 
się do wyborców, skrócił się i uprościł kanał komunikacji między 
nimi, a ludzie zyskali skuteczne narzędzie kontroli polityków. 
Jednym słowem demokracja stała się bardziej bezpośrednia.

Stało się to nie dzięki częściej ogłaszanym 

referendom, jednomandatowym 

okręgom wyborczym czy zmianom w 

systemie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. To wszystko to mniej 

lub bardziej potrzebne rozwiązania, 

które jednak nie są w stanie zaspokoić 

potrzeby wpływu i kontroli wyborców. 

W to miejsce wszedł internet i media 

społecznościowe. To tu wyborcy zrzeszają 

się w facebookowe grupy nacisku, 

organizują i umawiają na spotkania 

i manifestacje, dyskutują i wymieniają się 

poglądami, tworzą memy wyśmiewające 

polityków, przepytują i wymuszają 

na nich zajęcie stanowiska w jakiejś 

sprawie, rozliczenie się z jakiejś obietnicy 

lub wyjaśnienie kontrowersyjnej z ich 

puntu widzenia wypowiedzi. Oczywiście 

„stare media” wciąż mają przeważający 

wpływ na to, co myślą i jak zachowują 

się wyborcy. Powoli jednak dochodzi do 

sytuacji, w której wyborcy aktywni 

w mediach społecznościowych zmuszają 

polityków do dostosowania się ich 

do reguł i standardów komunikacji. Social 

media stały się więc pierwszym, w pełni 

demokratycznym medium, ze wszystkim 

wadami i zaletami tej formy komunikacji. 

I dotyczy to zarówno polityków 

światowego, europejskiego, krajowego, 

jak i lokalnego formatu. 

1. Primum non nocere

Większość kryzysów w mediach 

społecznościowych jest wynikiem działania 

samych polityków. To pole minowe, 

po którym należy poruszać się bardzo 

ostrożnie. Po naciśnięciu „enter” nie ma 

już odwrotu, dlatego każdy wpis, zdjęcie, 

komentarz powinien być przemyślany. 

Jeśli polityk nie jest pewny, jak zostanie 

zrozumiany, dobrze, żeby skonsultował 

treść swojego wpisu i upewnił się jak 

odbierze go „zwykły Kowalski”. Ważne, 

żeby osoba, pod ocenę której polityk 

oddaje projekt swojego wpisu nie była 

bezpośrednio zaangażowana w pracę 

nad jego wizerunkiem albo była doradcą 

cenionym za krytyczny i chłodny osąd 

sytuacji. Czasem lepiej zrezygnować 

z „dobrego” pomysłu na ripostę niż 

tłumaczyć się z niego przez całą kampanię 

lub kadencję. 
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2. Wóz nie może iść przed   
     koniem

Bardzo ważną zasadą dotycząca 

marketingu politycznego, szczególnie 

trudną do zastosowania w sieci, jest 

konieczność zachowania równowagi 

pomiędzy polityką a tzw. PR-em. 

Komunikacja zawsze powinna być 

wtórna do produktu, którym w polityce 

jest sama polityka. To decyzje, program, 

działanie i zmiana rzeczywistości są solą 

funkcjonowania w polityce. Komunikacja 

powinna być pomocnicza w stosunku do 

niej i pomagać politykowi w przekonaniu 

wyborców do swoich racji lub pomysłów. 

Dziś bardzo często „wóz staje przed 

koniem” i kandydaci zadają sobie pytanie 

„Co się dobrze sprzeda?” zamiast pytania 

„Co chce sprzedawać?”.

3. Kłamstwo ma krótkie nóżki

Wirtualna rzeczywistość stwarza 

pokusę do tego, żeby podretuszować 

nieco prawdziwy obraz polityka, jego 

zaangażowania lub działania. Dzieje 

się tak dlatego, że internet udostępnia 

proste narzędzia do koloryzowania 

rzeczywistości i wielu polityków nie potrafi 

się powstrzymać przed tym, żeby z nich 

nie skorzystać. Z drugiej jednak strony, 

media społecznościowe dały zwykłym 

internautom bardzo dużo narzędzi 

weryfikacji. Wszystko co nieprawdziwe, 

sztuczne, puste czy pompowane bardzo 

szybko wychodzi na jaw i odwraca się 

przeciwko politykom. Na dłuższą metę to 

co prawdziwe, zawsze zyskuje przychylność 

i zostaje docenione przez wyborców 

w sieci. Właśnie dlatego działacz powinien 

kategorycznie unikać sytuacji, w której: 

• udaje, że prowadzi osobiste konto 

w mediach społecznościowych, 

w rzeczywistości oddając jego 

prowadzenie asystentom, 

• korzysta z ofert tzw. „kupna” fanów 

lub followersów, 

• wykorzystuje aktorów lub statystów, 

którzy udają prawdziwych wyborców 

na spotkaniach, itp. 

Wszystko to zawsze, prędzej czy później, 

obróci się w kryzys. 

 4. Monitoring i szybka reakcja

Media społecznościowe znacznie skróciły 

czas, jaki polityk ma na reakcję na różnego 

typu sytuacje kryzysogenne. Pytanie 

pozostawione bez odpowiedzi, fala ostrych 

komentarzy, zaczepny tweet rywala 

politycznego – wszystkie tego typu sytuacje 

wymagają szybkiej i mądrej reakcji. Dlatego 

polityk prowadząc media społecznościowe 

musi pamiętać o tym, żeby na bieżąco 

monitorować wszystko, co się dzieje w jego 

kontekście i gasić wszystkie potencjalne 

kryzysy w zarodku. 

5.  Krok w tył, dwa kroki w przód

obietnicą, zbyt ostrą reakcją na krytykę 

są przeprosiny. Internauci doceniają tych 

polityków, którzy potrafią przyznać się 

do błędu, a niszczą tych, którzy idą w 

zaparte. Dlatego strategicznie zawsze 

lepiej zrobić krok w tył, by móc zrobić 

dwa kroki w przód. Zwłaszcza, że kryzys 

jest zawsze idealną szansą na to, żeby 

pokazać się z dobrej strony i obrócić go 

w sukces. Najgorsze, co można zrobić to 

próba cofnięcia czasu np. poprzez szybkie 

usunięcie wpisu lub komentarza. Internet 

pamięta wszystko i prawdopodobieństwo, 

że ktoś uwiecznił taki wpis poprzez tzw. 

printscreen jest duże, a kryzys wywołany 

takim działaniem może być potencjalnie 

większy niż ten, którego polityk chciał 

uniknąć usuwając treści. 

6.  Zdarta płyta

Social media to wciąż teren dzikiego 

zachodu, a więc idealne środowisko dla 

hejterów i frustratów. I to jest ciemną 

stroną tej platformy komunikacji. Politycy 

bardzo często poddani są zorganizowanym 

atakom tzw. trolli, których celem jest tylko i 

wyłącznie, sprowokowanie ich, obrzucenie 

przysłowiowym błotem lub co najmniej 

zajęcie im czasu i mącenie w głowie. 

Oczywiście wśród komentujących sporo 

jest też osób prawdziwie zaangażowanych 

politycznie, ale stopień ich frustracji, a 

czasem wręcz nienawiści politycznej 

sprawia, że potrzeba dużo cierpliwości i 

spokoju, żeby nie dać się wyprowadzić 

z równowagi. Co więc robić? Polityk 

prowadzący swoje konta w social 

mediach musi pamiętać starą zasadę, 

sparafrazowaną na potrzeby obecności 

w sieci do zdania: „Nie kłóć się z hejterem, 

bo sprowadzi Cię do swojego poziomu, 

a potem wykończy doświadczeniem”. 

Należy wystrzegać się wszelkiego typu 

wchodzenia w dyskusję. Najlepszym 

sposobem na wyjście ze spirali 

niepochlebnych lub hejterskich 

komentarzy jest zamieszczenie pod taką 

dyskusją swojego stanowiska 

w formie komentarza (najlepiej zgodnie 

z zasadą krok w tył, dwa kroki w przód), 

a później konsekwentne odpowiadanie 

na kolejne zaczepki krótkim komentarzem 

odsyłającym do wcześniejszego 

oświadczenia („Na wszystkie zarzuty 

odpowiedziałem już we wcześniejszym 

komentarzu. Polecam jego lekturę”). Trochę 

jak zdarta płyta.  

7.  Nowe media – stara zasada

To oczywiście nie jest zamknięty katalog 

reguł. Stosowanie ich znacznie ograniczy 

ryzyko kryzysu, ale nie zneutralizuje 

go całkowicie. Social media to nowa, 

dynamicznie rozwijająca się platforma 

komunikacji i poruszanie się po niej 

wymaga szczególnej ostrożności. Ale 

nawet w „nowych mediach” tam, gdzie 

istnieje wątpliwość jak się zachować, 

najskuteczniejsza jest „stara” sprawdzona 

reguła – nie wiesz jak się zachować, 

zachowaj się przyzwoicie.

Najlepszą reakcją na kryzys wywołany np. 

niefortunną wypowiedzią, niezrealizowaną 
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Najczęstsze przyczyny kryzysów 
politycznych w social media 

Umieszczenie informacji lub relacji 

z pobytu w miejscu, w którym się realnie 

nie było lub było tylko przez chwilę.

Próba bilokacji 

Oddanie do prowadzenia konta 

w mediach społecznościowych osobie 

trzeciej (asystentowi, komuś z rodziny). 

Duch 

Wdanie się w emocjonalną dyskusje 

z internautami lub innym politykiem 

i umieszczenie wpisu, który staje się 

początkiem kryzysu.

O jeden tweet za daleko

Umieszczanie wpisów lub dyskusje 

z internautami w środku nocy, często 

„po ciężkim dniu pracy”.

Social media „po godzinach”

Użycie języka, który potwierdza i tym 

samy pogłębia stereotyp dotyczący 

danego polityka.

Zły język 

Udostępnienie lub polubienie 

kontrowersyjnego wpisu, mema, 

zdjęcia itp. 

Co nagle to po diable 
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W biznesie największe sukcesy 

odnotowują ci, którzy potrafią wsłuchać 

się w głos rynku i na niego odpowiadają. 

Analogicznie przekłada się to na scenę 

polityczną. Realne zwycięstwo gwarantują 

odpowiedzi na konkretne pytania 

i potrzeby wyborców. Zmiana 

z jednostronnego przekazu polityka do 

mas na rozmowę między dwojgiem ludzi 

może okazać się kluczowa w walce 

o poparcie.

Kanały social media są idealnym 

miejscem do przyglądania się realnym 

potrzebom i problemom, które dotykają 

lokalnych wyborców. Zgubne może 

okazać się zatem lekceważenie ich głosu 

czy wsłuchiwanie się w głos wianuszka 

pochlebców, chcących wybić się na 

plecach bardziej znanego kolegi. Polityka 

wymaga ciepłych relacji, ale i chłodnych 

analiz.

Poznaj problemy i potrzeby 
swoich wyborców – 
social telling w służbie 
Marcelina Burzec

Wyczuwanie nastrojów i potrzeb to umiejętność przydatna 
każdemu politykowi, szczególnie w czasie kampanii. Warto 
wyciągnąć asa z rękawa i wyprzedzić konkurentów, korzystając 
z marketingowych narzędzi. Podpowiadamy, jak mówić 
i jak słuchać, by w samorządach działo się lepiej.

Wytęż słuch

Otwórz oczy

Śledząc komentarze mieszkańców miast 

i osiedli na lokalnych portalach i serwisach, 

zyskujemy ogromną wiedzę, którą 

możemy wykorzystać na naszą polityczną 

korzyść. Robert Stępowski, ekspert ds. 

marketingu terytorialnego i autor książki 

„Jak wygrać wybory samorządowe 2018?” 

przekonuje, że nie trzeba uczestniczyć 

we wszystkich śledzonych dyskusjach. 

– Czasem warto tylko obserwować 
dyskusje, aby mieć wiedzę, co w mieście 
się dzieje i, które tematy najbardziej 
interesują mieszkańców – tłumaczy 

ekspert. – Często okazuje się, że złamany 
konar drzewa przy jednej z osiedlowych 
ulic może być dla mieszkańców 

ważniejszy, niż milionowa inwestycja 
kanalizacyjna. Nie znaczy to, 
że populistycznie nie należy realizować 
ważnych i dużych inwestycji. Ważne, aby 
wiedzieć, co mieszkańcy myślą i o czym 
dyskutują – podkreśla.

Dotknij problemu

Sytuacja nabiera dynamiki, kiedy lokalny 

polityk postanawia być aktywny 

w mediach społecznościowych. 

Nie zawsze jednak samo to, że „jest” 

ma wymierne skutki. Ponieważ w sieci 

powinien być obecny w odpowiedni 

sposób. To znaczy nie traktować sfery 

online jak tablicy ogłoszeń, na której 

chwali się tylko swoimi sukcesami, 

ale próbować wraz z internautami 

rozwiązywać lokalne problemy. Dzięki 

rozmowie w wirtualnych kanałach 

wyborcy mogą lepiej zrozumieć, jaką 

rolę chce pełnić dany kandydat. Media 

społecznościowe są doskonałym 

wsparciem, aby dowiedzieć się, o czym 

ludzie chcą słuchać i jakich rozwiązań 

oczekują. 

– Radny, wójt, burmistrz, prezydent, 
starosta, marszałek, powinien na 
bieżąco tłumaczyć mieszkańcom 
swoje decyzje, działania, różne aspekty 
funkcjonowania miasta i odpowiadać 
na pytania oraz rozwiewać wątpliwości 
tych, którzy go wybrali – mówi Robert 

Stępowski. – Mieszkańcom trzeba 
tłumaczyć w przystępny sposób 
skomplikowane sprawy związane 
z funkcjonowaniem i zarządzaniem 
miasta. Surowo zabronione jest więc np. 
przeklejanie fragmentów oficjalnych 
pism pisanych urzędowym językiem 
w mediach społecznościowych – 

podkreśla ekspert.

Mer Paryża – Anne Hildago, na swoim Twitterze 
przekazuje ważne informacje dotyczące wydarzeń, 
rozwoju oraz polityki i kultury miasta. Odpowiada 
także na tweety swoich obserwatorów.
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Najczęściej wymienianym przez 

specjalistów lokalnym politykiem, który 

do perfekcji opanował sztukę komunikacji 

z wyborcami, jest Robert Biedroń. 

Prezydent Słupska zbiera najwyższe noty 

zarówno za działania w świecie realnym, 

jak i wirtualnym. Oceniany jest jako 

otwarty i prawdziwy, ktoś kto nie stosuje 

żadnych sztuczek. Potrafi skorzystać 

z możliwości, jakie dają mu social 

media i wychodzi ludziom naprzeciw. 

Przekuł swoją służbę w prawdziwą 

popularność i jest odbierany w kategorii 

celebryty. – Nie każdy jednak ma na 
tyle charyzmy, aby, tak jak Biedroń, 
być prezydentem – celebrytą. Może 
trochę szkoda, ale ja akurat uważam, 
że nie każdy być musi – komentuje 

Robert Stępowski. Trzeba jednak 

przyznać, że dzięki swoim działaniom 

polityk zaskarbił sobie poparcie nie tylko 

mieszkańców Słupska. Według sondażu 

na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski 

z kwietnia 2018 roku, Robert Biedroń 

zdetronizował dotychczasowych liderów 

rankingu zaufania. Wybrało go 17 proc. 

ankietowanych i tym samym wyprzedził 

takie nazwiska jak Tusk, Morawiecki, 

Kaczyński czy Szydło.

Wyczuj możliwości 

Wprowadź powiew świeżości

Warto przyjrzeć się możliwościom 

mediów społecznościowych i wdrożyć 

nowoczesne formy kontaktu. Robert 

Stępowski proponuje organizowanie 

konferencji live na Facebooku i 

Instagramie. – Najlepiej byłoby, gdyby to 
miało miejsce regularnie, co tydzień o 
stałej porze, najlepiej wieczorem, kiedy 
mieszkańcy mają trochę więcej czasu, 
aby usiąść na spokojnie, posłuchać, 
zadać pytania. To naprawdę skróciłoby 
dystans i każdemu z mieszkańców 
dało szansę porozmawiania ze swoim 
włodarzem – przekonuje autor książki 

„Jak wygrać wybory samorządowe 2018?”.

Natomiast Jan Zając z Sotrendera 

podpowiada, że warto wykorzystywać 

interaktywne formaty, dzięki którym 

można zaangażować wyborców i lepiej 

ich poznać. – Można prowadzić nawet 
quasi-sondaże i ankiety za pomocą 
mediów społecznościowych. Choć 
oczywiście ich wyniki trzeba brać pod 
uwagę z dość dużą dozą sceptycyzmu – 

radzi przedsiębiorca.

Dokładnie te same zasady dotyczą 

kampanii. Kiedy to trzeba być 

kandydatem dostępnym, który mówi 

językiem swoich wyborców i potrafi 

dotrzeć do źródła ich problemów. 

A także proponować w tym zakresie 

konkretne rozwiązania.

Prezydent Słupska – Robert Biedroń wykorzystuje różnorodne możliwości mediów społecznościowych. 
Relacje Live czy ankiety to tylko niektóre z nich.

Zasmakuj zwycięstwa

Sięgając do koszyka narzędzi 

profesjonalnych marketerów, nie chodzi 

o to, aby polityk jedynie zwiększał swoje 

zasięgi. Dzięki monitoringowi mediów, 

wsłuchaniu się w głos opinii publicznej, 

ocenie sentymentu, czyli emocjonalnego 

nastawienia komentujących, startujący 

w wyborach samorządowych nabiera 

świadomości do kogo mówi, jaki jest 

jego wyborca, jakie ma problemy i jakich 

wdrożeń oczekuje. Może odpowiedzieć 

podażą na popyt, czyli dostarczyć 

wyborcom takiej służby, z jakiej byliby 

zadowoleni. I zasmakować zwycięstwa.
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5 zasad social tellingu w komunikacji samorządowej – 
o tym musisz pamiętać, żeby osiągnąć sukces!

Zaplanuj dokładnie swoją strategię komunikacji. Musisz wiedzieć: 

co, kiedy i komu chcesz przekazać. Zadbaj o to odpowiednio wcześnie 

i pilnuj tego.

1. PLANOWANIE

2. SELEKCJA ODBIORCÓW

Samo dotarcie do dużej liczby osób może dać złudne wrażenie sukcesu. 

Zadaj sobie pytanie, kim chcesz, aby byli Twoi odbiorcy i właśnie do nich się 

zwracaj. Niech będą to ludzie, do których trafią twoje argumenty, i o których 

interes będziesz potrafił zadbać.

3. WARTOŚCI
Kreując swój wizerunek w internecie i zwracając się do odpowiedniego  

dla Ciebie spektrum ludzi – upewnij się, że to co prezentujesz i przekazujesz, 

jest zgodne z Twoimi wartościami. Ludzie wyczują uczciwe intencje i będą 

Ci bardziej przychylni. Szybko zdyskredytować mogą natomiast zagrania 

manipulacyjne.

4. STARANIA
Ucz się na błędach. Odpowiadaj na pytania. Bądź godny polecenia 

jako ekspert w danej dziedzinie. Myśl nad nowymi pomysłami. Bądź na 

bieżąco. Pokaż swoją ludzką twarz. Proś o pomoc. Twoje zaangażowanie 

zaprocentuje, jeśli się o to postarasz. 

5. CIERPLIWOŚĆ
Kampania w internecie jest uzupełnieniem tego, jaki jesteś w rzeczywistości 

offline. Spektakularny sukces można odnieść z dnia na dzień, jednak 

zazwyczaj to efekt wielomiesięcznej lub wieloletniej ciężkiej pracy według 

ustalonego planu. Radzimy uzbroić się w cierpliwość, mieć olbrzymi 

dystans i pokorę.

Okiem
eksperta

Łukasz Kosuniak
Konsultant Marketingu B2B, autor książki „ABC Marketingu 

B2B”, blogger, wieloletni manager, praktyk marketingu 

i sprzedaży w B2B. Specjalizuje się w marketingu 

B2B opartym o umiejętne korzystanie z danych oraz 

nowoczesne narzędzia marketing automation i social 

selling.

SOCIAL LISTENING

Wielcy mistrzowie komunikowania 

zwracali uwagę, że ludzie mają dwoje 

uszu i tylko jedne usta, ale zachowują 

się, jakby było odwrotnie. Tymczasem 

skuteczna komunikacja możliwa 

jest tylko wtedy, kiedy umiejętnie 

wsłuchujemy się w głos rynku, a przed 

wszystkim konkretnych klientów. 

Metoda ta jest elementem szerszego 

zestawu metod i narzędzi wsparcia 

sprzedaży z wykorzystaniem sieci 

społecznościowych, czyli social sellingu. 

W skrócie social listening to obserwacja 

i analiza treści, wypowiedzi, wzmianek 

pozostawianych przez klientów 

w mediach społecznościowych  

lub szerzej, w mediach cyfrowych. 

Technicznie analiza wzmianek, 

bo tak czasem nazywa się proces 

zbierania informacji w ramach social 

listeningu, jest dość prosty – istnieją 

wyspecjalizowane narzędzia, takie 

jak np. Brand24 dla mniejszych firm 

czy Microsoft Dynamics Customer 

Engagement, które możesz uruchomić 

i zbierać informacje o wybranych 

tematach. Dowiemy się, kto wpisuje 

ważne dla nas zwroty – słowa kluczowe 

(np. nazwisko kandydata czy nazwę 

partii), otrzymamy zbiorcze raporty 

lub alerty na żywo, wiele danych 

i statystyk. 

Istotny jest social monitoring. 

Wykorzystuje się do tego narzędzia, 

dzięki którym jesteśmy w stanie 

monitorować wzmianki nt. wybranych 

słów kluczowych w internecie. Na social 

trackingu zdecydowanie skorzystają 

zainteresowani pozyskiwaniem opinii 

o firmie czy produkcie – to może 

być świetna baza do tworzenia 

wartościowych treści. Dowiemy się, 

czego szukają, na co narzekają, czego 

oczekują osoby, do których chcemy 

trafić. Dzięki możliwości kontaktu 

z osobami, które tworzą obserwowane 

przez nas wypowiedzi, możemy szybko 

skontaktować się z ich autorami. 

Warto regularnie analizować 

wypowiedzi rynku i klientów, bo to daje 

dobre „czucie” szybko zmieniających 

się potrzeb i oczekiwań naszych 

odbiorców.
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Katarzyna Gałka

Film promocyjny – prosto, 
szybko i profesjonalnie

Film reklamowy może być bardzo skuteczną formą promocji 
i szansą na dotarcie do wyborców. Żeby jednak wykorzystać 
potencjał jaki tkwi w wideo trzeba przygotować taki materiał, 
który zaciekawi odbiorców i przyciągnie ich uwagę. Sekret 
dobrego filmu promocyjnego to oryginalny pomysł i dobre 
wykonanie. Dlatego przygotowując spot promocyjny, ale także 
wyborczy, już na samym początku trzeba pamiętać o kilku 
zasadach, które pomogą stworzyć wartościowe wideo. 

Kluczem do osiągnięcia pożądanych efektów za sprawą wideo marketingu 

jest przemyślana i profesjonalna produkcja filmów promocyjnych. Na co zwrócić 

uwagę, aby wideo stało się skutecznym narzędziem marketingowym i zaciekawiło 

wyborców?

Komunikacja wideo w internecie – o czym trzeba pamiętać?

Filmy w formacie poziomym są 

przeznaczone do kina i telewizji, 

a także na ekrany monitorów. Jednak od 

momentu pojawienia się smartfonów na 

znaczeniu zyskały filmy kręcone w pionie, 

bo w taki właśnie sposób konsumowane 

są treści w internecie. Jak wskazują 

raporty HuffingtonPost użytkownicy 

przez 94% czasu trzymają swoje 

smartfony pionowo, a pionowe reklamy 

na Snapchacie są oglądane dziewięć 

razy częściej niż standardowe. Facebook, 

Instagram, Snapchat i Twitter preferują 

więc wyświetlanie pionowych wideo na 

pełnym ekranie smartfona. Żeby wybrać 

odpowiedni format dla swojego filmu 

trzeba zapoznać się ze statystykami grup 

odbiorców i sprawdzić, z jakich urządzeń 

korzysta Twoja grupa docelowa: czy są to 

smartfony, czy może więcej osób korzysta 

z laptopa? Dopiero na podstawie tych 

danych należy przygotować film. 

Format pionowy czy poziomy?

Każdy serwis społecznościowy ma 

swoje wymagania w zakresie długości 

publikowanych filmów.  

Facebook pozwala publikować treści 

o maksymalnej długości 120 minut, 

choć mało który odbiorca poświęci tyle 

czasu na oglądanie filmu w tym medium. 

Twitter rekomenduje wideo 30-sto 

sekundowe, Instagram od 3 do 60 sekund, 

Insta Stories i Snapchat 10 sekund. 

Przygotowując wideo wyborcze warto 

Długość filmu

jest stworzyć kilka wersji jednego spotu – 

pełną wersję spotu można zamieścić 

na oficjalnej stronie kandydata lub 

w jednym z serwisów zajmujących się 

dystrybucją wideo, np. YouTube 

czy Vimeo. Krótka wersja spotu najlepiej 

sprawdzi się w pozostałych mediach 

społecznościowych.

Szacuje się, że aż 85% filmów oglądanych 

w social media odtwarzanych jest bez 

dźwięku, zatem dodanie napisu do 

filmu, który publikowany jest w mediach 

społecznościowych jest kluczowe, aby 

odbiorcy w ogóle zrozumieli Twoje 

wideo. Napisy do filmów można dodać 

w praktycznie każdym programie do 

obróbki wideo, a na Facebooku poprzez 

dodanie wideo wraz z plikiem SRT. 

W łatwy sposób można też dodać napisy 

do filmu na YouTubie, poprzez Menedżera 

filmów na swoim koncie.  

Napisy pod filmami

Są jedną z ciekawych opcji wzbogacenia 

filmu. Nie chodzi tutaj o efekty jak 

z filmu akcji, ale wszelkiego rodzaju ramki 

i napisy, które pojawiają się na ekranie 

odbiorcy. W tym przypadku bardzo 

ważny jest umiar Film nie może być 

przeładowany dodatkowymi treściami, 

a jedynie nimi wzbogacony. Styl takich 

napisów (font, kolor) muszą być spójne 

z identyfikacją wizualną kandydata i jego 

ogólnym wizerunkiem. Tego typu dodatki 

„Efekty specjalne”
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Full Service Content Marketing

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie!

RE
KL

AM
A

JEDNA Z NAJLEPSZYCH
AGENCJI W POLSCE!

“Agencje interaktywne 2017”:
Wyróżnienie za

“Innowacyjny model usług”

Medal Europejski 2017
Business Centre Club za usługę

„Business Content”

“Agencje interaktywne 2018”:
Wyróżnienie “Faworyt klientów”

Medal Europejski 2018
Business Centre Club za usługę

„Performance Content 
Marketing”

Wyróżnienie za kampanię
lead generation dla mFinanse

najlepiej sprawdzają się w poradnikach 

i filmach instruktażowych, gdy chcemy 

zwróć uwagę odbiorców na coś bardzo 

ważnego lub podsumować, to co zostało 

powiedziane.

Podejdź do filmu strategicznie

Opracowując koncepcję filmu 

promocyjnego kluczowe jest określenie 

grupy docelowej i poznanie jej oczekiwań 

oraz stworzenie odpowiedniej, spójnej 

koncepcji. Ważne jest także określenie 

celu, dla którego produkujemy dany film 

oraz pomysł na jego dystrybucję. Inaczej 

powinien wyglądać film przygotowany 

do telewizji, inaczej do internetu 

i mediów społecznościowych. Inna będzie 

stylistyka filmu skierowanego do odbiorcy 

50+, inna do młodych odbiorców. Jednak 

za każdym razem liczyć się będzie jakość 

materiału i oryginalny pomysł. Jak więc 

określić cel filmu?

• Jeśli promujesz produkt, usługę, osobę 

czy wydarzenie, którego celem jest 

pozyskanie nowych klientów 

lub wyborców, najważniejsze jest, 

aby koncepcja filmu nastawiona była 

na zwrócenie uwagi i zaciekawienie 

odbiorców. W takim filmie musisz 

podać najważniejsze informacje 

o Tobie, jakimi wartościami się 

kierujesz, co jest dla Ciebie ważne, 

co chcesz osiągnąć. Taki spot musi 

zaciekawić i zdobyć zaufanie odbiorcy, 

ale nie może przytłaczać ilością 

informacji.

• Gdy film skierowany jest do klientów 

lub wyborców, którzy dobrze Cię już 

znają, spot musi zostać stworzony 

w taki sposób, aby ich zatrzymać, 

pozbywając wątpliwości, że Twoja 

marka lub osoba, to najlepszy wybór 

jakiego mogli dokonać. Można 

odwoływać się do znanych 

z poprzednich spotów faktów, 

do emocji, które kojarzą się z Tobą 

lub Twoją marką.

Dobre wideo, czyli jakie?

– W obecnych czasach filmy promocyjne 
to najskuteczniejsza forma reklamy – 
tłumaczy Filip Zawadzki 

z CreativeStudio.com.pl. – Użytkownicy 
portali oraz algorytmy mediów 
społecznościowych bardzo przychylnie 
traktują filmy. Posty na Facebooku 
zawierające film mają kilkaset razy 
większy zasięg organiczny niż np. posty 
ze statycznymi fotografiami – dodaje. Jak 

więc zrobić dobry film promocyjny i jakie 

są cechy dobrego wideo? Ekspert uważa, 

że podstawą każdego filmu jest dobra 

historia. Ważne jest, żeby nie tylko była 

dobra, ale była też dobrze opowiedziana. 

– Twórcy filmowi stosują wiele zabiegów, 
które sprawiają, że film dobrze się 
ogląda. Chodzi tu o m.in.: pracę kamery, 
odpowiedni montaż filmowy, rytm 
opowiadanej historii, kontrast. 
W dzisiejszych czasach percepcja widza 
ograniczona jest do kilku sekund. Jeśli 
w ciągu nich film promocyjny nie skupi 
uwagi widza, możemy być niemal 
pewni, że nie obejrzy go do końca – 

tłumaczy ekspert.
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O czym trzeba pamiętać chcąc nagrać 
profesjonalne wideo?

Odpowiedni sprzęt

Do nakręcenia krótkiego filmu promocyjnego 

wystarczy zwykły aparat lub telefon 

z możliwością nagrywania. Oczywiście, jeśli 

zamierzasz zająć się produkcją na poważnie 

i przygotować więcej niż jeden film, warto 

zainwestować w dobrej jakości sprzęt 

do nagrywania, dzięki czemu stworzysz materiał 

na naprawdę wysokim poziomie. Kręcąc film 

trzeba zwrócić uwagę na jakość obrazu - 

czy jest wyrazisty, czy w tle nie ma zbędnych 

elementów, które mogą odwracać i rozpraszać 

uwagę widza, czy kolory są dobrze nasycone. 

Ważnym elementem jest także dźwięk. 

Nagrywając film bardzo często mikrofon 

w telefonie lub aparacie nie wystarcza 

i trzeba wspomóc się dodatkowym sprzętem. 

Warto też zadbać o to, żeby nic nie zakłócało 

dźwięku, wszystkie dodatkowe dźwięki i szmery 

zepsują odbiór filmu.

Montaż

Do obróbki filmu potrzebny jest odpowiedni 

program. W internecie można znaleźć bardzo 

dużo darmowych narzędzi i programów, dzięki 

którym film będzie wyglądał na profesjonalny 

klip. Warto sprawdzić m.in.: Lightworks, Machete 

Lite, ffDiaporama, AVIToolbox, Shotcut. Każdy 

z nich umożliwia obróbkę wideo, ciekawy 

montaż lub dodanie specjalnych efektów, które 

wzbogacą spot.

Swoboda

Jeśli jako kandydat w wyborach występujesz 

przed kamerą, powinieneś być naturalny 

i spontaniczny. Najlepiej jest kilkukrotnie 

nakręcić film próbny, żeby oswoić się z kamerą 

i sprawdzić, jak prezentujesz się na nagraniu.

Wyrazista postać
Widzowie lubią i zapamiętują wyraziste postaci 

o szczególnych/wyrazistych cechach charakteru 

lub wyglądu. Jeśli chcesz, by widzowie 

zwrócili uwagę na Twoje wideo, zadbaj o swój 

wizerunek: zaprezentuj się jako profesjonalista, 

znający się na temacie, pewny siebie kandydat, 

który wzbudza zainteresowanie i sympatię.

Bądź przygotowany 
na hejt

W internecie pełno jest hejterów. Publikując 

w sieci trzeba być przygotowanym na negatywne 

opinie oraz nieprzychylne komentarze i już 

w momencie publikacji wideo przygotować 

strategię na wypadek ich negatywnej fali. 

Do wszystkich komentarzy trzeba nabrać sporo 

dystansu i nie zrażać się, a z krytyki wyciągnąć 

wnioski i popracować nad najgorszym, zdaniem 

odbiorców, elementem opublikowanego wideo.

Wideo w kampanii wyborczej

W internecie czeka ogromna rzesza 

potencjalnych wyborców, do których 

tradycyjne media i kampania „door-to-

door” już nie docierają. A dotrzeć może 

wideo. 

– Jesteśmy zdominowani przez dwa 
media, chłoniemy informacje z telewizji 
oraz z internetu – mówi Zawadzki. – 

Wybierając medium, w którym chcemy 
dystrybuować nasz film należy sobie 
zadać pytanie czy bardziej zależy nam 
na tym, aby nasze materiały wideo 
obejrzało jak najwięcej osób (telewizja), 
czy na tym, aby obejrzały je osoby, 
na których nam bezpośrednio zależy 
(internet)? Jeżeli zależy nam na grupie 
docelowej 50+ na pewno najlepszym 
rozwiązaniem będzie kampania w 
telewizji. Z drugiej strony, jeżeli chcemy 
dotrzeć do osób, które mogą być 
bezpośrednio zainteresowane naszym 
programem, na pewno lepszym 
wyborem będą spoty internetowe 

spersonalizowane pod upodobania 
danego odbiorcy – dodaje.

Dziś w materiałach wideo tkwi 

ogromny potencjał. Adrian Łapczyński                                      

z CreativeStudio.com.pl, zauważa, 

że główną przewagą filmów nad 

wszelkimi innymi formami przekazu 

 jest ich łatwa przyswajalność i możliwość 

skutecznego zaangażowania widza. 

– Gdybyśmy treść, którą możemy 
przekazać w formie 60-sekundowego 
filmu, zapisali na papierze, zajęła 
by ona minimum jedną stronę. 
Zdecydowanie większość z nas zamiast 
czytać jedną stronę tekstu, wolałaby 
obejrzeć jednominutowy film. Wideo 
ma też jeszcze jedną zdecydowaną 
zaletę: znacznie łatwiej i szybciej niż 
inne formaty reklamowe angażuje 
odbiorców. Doświadczenia ostatnich 
kampanii wyborczych zarówno w Polsce, 
jak i na świecie pokazują jednoznacznie, 
że film promocyjny to skuteczny 
sposób dotarcia do wyborców podczas 
kampanii – tłumaczy ekspert. 
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Tworząc film wyborczy warto 
przede wszystkim postawić na 
pełen autentyzm i wiarygodność 
- nie udawajmy kogoś kim nie 
jesteśmy. Widz bardzo łatwo 
potrafi wychwycić nieszczerość 
w wypowiedzi. 

W wideo nie można przeładować 
widza treścią. Złota zasada 
w dziedzinie filmu brzmi: 
„Lepiej pozostawić niedosyt, 
niż wywołać przesyt u widza.” 
I to świetnie się sprawdza  
niezależnie od tego jakiego 
rodzaju film oglądamy. 

Wypowiadając się do kamery 
ważna jest swoboda i obycie 
przed kamerą, ale również 
sposób wypowiedzi. 
Nie recytujmy i nie czytajmy 
z kartki, mówmy własnymi 
słowami. 

Film powinien wpływać 
na emocje. Oprócz przekazania 
najważniejszych informacji 
z programu wyborczego, trzeba 
zastanowić się, jakimi zabiegami 
możemy wpłynąć na emocje 
widza. 

Dostosuj przekaz do grupy 
docelowej. Przekaz musi 
być spójny i dostosowany do 
odbiorców. Zupełnie inne kwestie 
wzbudzą zainteresowanie wśród 
młodzieży, inne wśród studentów, 
a zupełnie inne trafią skutecznie 
do emerytów.

Era filmów promocyjnych jakie znamy sprzed 10 lat kończy się. Dziś stawia się na autentyczność 

oraz pokazanie emocji w narracji. Coraz częściej spotyka się w Polsce filmy kręcone z perspektywy 

pierwszej osoby, albo co jeszcze lepsze – pokazujące prawdziwych ludzi zamiast aktorów. Jestem 

przekonana, że format wideo, który skradnie te wybory to będzie Facebook Live. W ostatnich 

wyborach większość polityków skazana była na łaskę mediów. Teraz sami mogą być „wydawcami”. 

Odpowiednie dobranie form wideo i kanałów dystrybucji w tych wyborach przekazu może być 

nieocenione. 

Zdecydowanie warto komunikować się w formie krótkich materiałów wideo na Facebooku. 

Rozważyłabym także poważnie formaty reklamowe w formie wideo na YouTube. Dla kandydatów 

swobodniej poruszających się w social media wisienką na torcie może być Instagram Stories 

oraz IGTV. 

Najlepszym formatem, jeśli mowa o wideo na Facebooku w kampanii wyborczej, będą krótkie 

treści pokazujące filozofię i działania kandydata oraz Facebook Live. Wideo na żywo na portalu 

Zuckerberga świetnie sprawdza się w formie wywiadów czy sesji pytań i odpowiedzi. Jeśli zaś 

mowa o strategii w kampanii wyborczej przygotowywanej z myślą o YouTubie, kandydatom, którzy 

nie mieli dotychczas swojego kanału lub dopiero zaczynają odradzam mocne kładzenie nacisku 

na treści organiczne. YouTube jest serwisem content-marketingowym i wypracowanie efektów 

wymaga czasu. W tym medium podczas kampanii sprawdzą się formaty reklamowe, 

w emisji ograniczonej obszarem geograficznym np. treści wideo widoczne tylko dla mieszkańców 

konkretnego miasta.

Po jakie formaty wideo warto sięgać 
w trakcie kampanii?

Radzi Magdalena Daniłoś 

Film promocyjny – zrób to sam

Łatwość z jaką możemy nakręcić wideo 

reklamowe sprawia, że jest ono dostępne 

dla wszystkich. Dziś nie potrzebujemy 

profesjonalnego studia i ekipy filmowej, 

aby nagrać krótki film promocyjny. 

Aby stworzyć ciekawe i angażujące wideo 

wystarczy pomysł i telefon z dobrym 

aparatem. 

Jak samodzielnie nakręcić dobry 
film wyborczy?

Radzi Adrian Łapczyński, 
z CreativeStudio.com.pl
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Ciekawe wideo w kampanii wyborczej

Spółdzielnia GS, czyli dwóch sąsiadów Antek Sosna 

i Marian Bąk śpiewają głównie o tematach politycznych. 

W 2015 roku stworzyli klip w klimacie teledysku 

disco polo promujący kandydata PSL Mieczysława 

Skutecznego - to ciekawy przykład spotu wyborczego 

w nurcie rozrywkowym.

Jeśli wciąż szukasz pomysłu na to jak może wyglądać Twoja kampania wideo 

podczas wyborów, warto zainspirować się interesującymi materiałami z przeszłości. 

Pomogą Ci one także dokładnie określić, czego w swojej kampanii robić nie chcesz. 

Oto kilka przykładów, które pozwolą Ci znaleźć swój indywidualny styl. 

zobacz

Nowa Prawica - „20 sekund prawdy”. Spot nietypowy, 

inny niż wszystkie, bo nie pada w nim żadne słowo. Widz 

ogląda z zainteresowaniem, jest ciekawy, co się wydarzy, 

tymczasem w spocie pojawia się tylko logo partii 

i wymowne pytanie „Chcesz więcej?”.

zobacz

Spot “Zosia” Ruchu Janusza Palikota jest bardzo ciekawy, 

bo przełamuje wizerunek skandalisty polskiej polityki. 

W tym spocie polityk spokojnym głosem opowiada 

córce, o Polsce, swoich marzeń.  Ciekawa konwencja 

przełamania dotychczasowego wizerunku polityka może 

wzbudzić zainteresowanie widzów.

zobacz

Spot PJN -  „Franek”, to bardzo ciekawy przykład wideo, 

który przypomina trailer filmu akcji. 

PJN w 2011 roku do kwestii wyborczych spotów podeszła 

bardzo profesjonalnie, tworząc nawet specjalną stronę 

internetową, na której były publikowane materiały. Spot 

„Franek” opowiada wyborcom o jednym z  postulatów 

programowych partii. Ciekawy, niebanalny, wciągający 

widza w opowieść, na pewno zapada w pamięć.zobacz

Spot promocyjny, wywiad na żywo, prezentacja postulatów w formie wideo 

to ciekawa alternatywa dla wszystkich, którzy chcą się wyróżnić z tłumu 

kandydatów, docierając tym samym do precyzyjnie określonej grupy docelowej.  

Wideo w internecie świetnie angażuje, buduje emocje i jest mniej „reklamowe” 

niż tradycyjny spot w telewizji. Wraz z rozwojem social media reklamy wideo stały 

się ogólnodostępne – każdy za pomocą telefonu lub prostej kamery jest w stanie 

stworzyć film, który może stać się wyborczym spotem. Zatem do dzieła! 
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Jak przyciągnąć tłumy 
na swoje wydarzenia – 
wykorzystaj siłę mediów 
społecznościowych
Justyna Bakalarska

Spotkania z kandydatem na prezydenta miasta, burmistrza 
czy radnego to jeden z ważniejszych aspektów kampanii 
samorządowej. Kandydat musi dać się poznać swoim wyborcom, 
porozmawiać z nimi twarzą w twarz, często odpowiedzieć 
na trudne pytania i zaprezentować swoje pomysły. Jednak pusta 
sala spotkań może być frustrująca. Dlatego warto wykorzystać 
media społecznościowe do tego, aby wyborcy tłumnie przybyli 
na organizowane wydarzenie. 

Wyborcy żyją swoim życiem. Polityka interesuje ich w coraz mniejszym stopniu. 

Frekwencja wyborcza od lat pozostawia wiele do życzenia. Czy w takich warunkach, 

w ogóle można oczekiwać, aby mieszkańcy danego miasta czy wsi poświęcali swój czas 

i uwagę na spotkania z kandydatem, który nie wiadomo czy ostatecznie będzie 

ich reprezentantem? To na Tobie, jako kandydacie, spoczywa obowiązek zainteresowania 

odbiorców swoimi propozycjami wyborczymi i Twoją osobą. Dlatego, jeśli chcesz gościć 

swoich wyborców podczas organizowanych przez Ciebie wydarzeń, musisz zacząć od 

odpowiedniej strategii. 

Po co to wszystko?

Oczywistym jest, że dla Ciebie spotkania 

z wyborcami mają jeden cel – 

przekonać do siebie jak największą liczbę 

osób, aby oddały na Ciebie swój głos. 

Jednak jaki cel mają w takich spotkaniach 

wyborcy? Poznać Cię? Oczywiście. 

Dowiedzieć się jakie rozwiązania chcesz 

wprowadzić w ich miejscu zamieszkania? 

Też. Jednak tę wiedzę mogą zyskać 

na wiele innych sposobów, niekoniecznie 

przychodząc na spotkanie wyborcze. 

Dlatego też jeśli chcesz zainteresować ich 

wydarzeniem, musisz zaproponować coś, 

co będzie im przydatne i wartościowe dla 

nich. Gry i zabawy, koncert, różnorodne 

atrakcje dla dzieci, dyskusje o wpływie 

mieszkańców na przyszły kształt 

ich miasta, loterie, pokazy filmowe, 

integracja mieszkańców? Co będzie 

najciekawszym rozwiązaniem dla Twoich 

wyborców? Skomponuj program tak, 

aby zaoferować im wyjątkowe przeżycia, 

które będą kojarzyć się z Twoją osobą. 

To typowe rozwiązanie biznesowe 

sprawdzi się również w polityce. Musisz 

wywołać pozytywne skojarzenia ze 

swoją osobą, tak jak firmy robią to w 

przypadku swoich marek. Emocje, dobre 

wspomnienia, dodatkowe korzyści – te 

wszystkie elementy powinny towarzyszyć 

uczestnikom Twoich spotkań. 

Przykładem tego typu działań 

są cykliczne spotkania i społeczność 

zrzeszona pod hasłem „Białołęka jest 

kobietą”. To apolityczna inicjatywa 

czterech warszawskich radnych – Anny 

Majchrzak, Magdaleny Roguskiej, Ilony 

Łąckiej i Aleksandry Gajewskiej. 

Radne postanowiły zaktywizować płeć 

piękną poprzez organizację różnorodnych 

spotkań, targów, zawodów i warsztatów 

skierowanych do kobiet. Dziś fanpage 

inicjatywy zrzesza na Facebooku ponad 

4 tysiące osób, a wydarzenia odbywają się 

już od kilku lat. 

– Aby osiągnąć sukces przy tworzeniu tego 
typu wydarzeń, ważny jest dobry pomysł, 
ale i odpowiednia promocja online – 

mówi jedna z inicjatorek projektu, radna  

Aleksandra Gajewska.  – Po utworzeniu 
wydarzenia, udostępnieniu informacji 
o nim w grupach tematycznych, 
zainteresowaniu tematem lokalnych 
mediów, zadbać trzeba o właściwie 
stargetowaną promocję. Tak, 
aby odbiorcy nie mieli wrażenia, 
że politycy ich spamują, ale, aby 
informacje o wydarzeniu docierały 
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do osób, które rzeczywiście 
są zainteresowane tematem – podkreśla 

Gajewska. Tych kilka opisanych przez 

radną kroków to klucz do sukcesu Twojego 

wydarzenia. Przyjrzyjmy się im po kolei. 

Utwórz wydarzenie

Po przemyśleniu kształtu samego 

spotkania, warto skorzystać z mediów 

społecznościowych w celu jego 

wypromowania. Najłatwiej użyć do tego 

Facebooka, który w Polsce gromadzi aż 

16 mln internautów. Co ciekawe, wśród 

tej grupy są nawet osoby w wieku 65+. 

To nie powinno dziwić, jeśli wziąć pod 

uwagę jak intuicyjny w obsłudze 

jest Facebook. Stworzenie wydarzenia 

nie powinno także i Tobie sprawić 

trudności. Wystarczy tylko wybrać z menu 

po lewej stronie zakładkę „Wydarzenia”, 

a następnie nacisnąć niebieski klawisz 

„Utwórz wydarzenie”. Masz do dyspozycji 

dwa rodzaje wydarzeń – prywatne 

i publiczne. W przypadku eventów 

kampanijnych koniecznie oznacz opcję 

„wydarzenie publiczne”. Następnie 

wystarczy tylko uzupełnić przygotowane 

przez Facebooka rubryki. Jeśli z jakąś 

masz problem wówczas możesz 

nakierować myszkę na literkę „i”, która 

znajduje się w szarym kółeczku przy 

każdej rubryce. Tam znajdziesz pomocną 

informację tłumaczącą, co należy 

wpisać w danym polu.

Wyślij zaproszenia

Gdy utworzysz wydarzenie przychodzi 

czas na zaproszenie gości. Najłatwiej 

zacząć od swoich znajomych, którzy 

mieszkają w tym samym miasteczku 

czy dzielnicy. Twoi znajomi mają swoich 

znajomych, a ci kolejnych. W ten sposób 

informacja o Twoim wydarzeniu zacznie 

się rozprzestrzeniać.  A w rubryce „wezmę 

udział” zaczną się pojawiać pierwsi goście, 

którzy uwiarygodnią Twoje wydarzenie. 

Możesz poprosić także bliskich 

o udostępnienie postu na ich tablicach, 

dzięki czemu zwiększysz zasięg 

wydarzenia. Potem przychodzi czas 

na bardziej profesjonalne działania. 

Zaczynając od bezpłatnych rozwiązań, 

jak udostępnianie informacji 

o wydarzeniu w lokalnych grupach 

tematycznych, przez wysyłanie informacji 

o nim do lokalnych mediów, na płatnych 

rozwiązaniach kończąc. Chodzi tu 

o tworzenie postów sponsorowanych, które 

sprawią, że informacja o przedsięwzięciu 

pojawi się na facebookowej tablicy 

Twoich potencjalnych wyborców. Bardzo 

ważne na tym etapie jest odpowiednie 

targetowanie postów. Oznacza to, 

że powinny być one maksymalnie 

dopasowane do osób, którym będą 

wyświetlane. Powinieneś więc kierować 

posty sponsorowane pod kątem m.in. 

miejsca zamieszkania, wieku czy 

zainteresowań użytkowników. 

Nie spamuj – zaciekaw

Tworząc wydarzenie na Facebooku, 

powinieneś to zrobić na kilka dni, 

a najlepiej tygodni, od daty realnego 

wydarzenia. Tak, aby potencjalni 

uczestnicy mogli zaplanować sobie 

odpowiednio czas. Jednak od momentu 

kliknięcia w przycisk „wezmę udział” 

do dnia samego eventu, zajęci swoimi 

sprawami użytkownicy, mogą całkowicie 

zapomnieć o swojej decyzji. Dlatego 

warto im się co jakiś czas przypominać – 

udostępniając posty na tablicy wydarzenia. 

Jednak wpisy typu „już za pięć dni 

spotkanie z Twoim kandydatem” nie 

przyniosą raczej zaplanowanego efektu. 

Zwłaszcza, jeśli będziesz je powtarzał 

codziennie, odliczając kolejne dni. 

Odbiorcy uznają to za spam i mogą nie 

tylko nie przyjść na wydarzenie, 

ale także trwale zniechęcić się do 

kandydata. Tak, jak w przypadku 

wymyślenia scenariusza wydarzenia, 

tak i w przypadku komunikacji samego 

eventu, powinieneś zaproponować 

wyborcom coś, co przyciągnie ich uwagę. 

Możesz dzielić się interesującymi wpisami 

dotyczącymi waszego wspólnego miejsca 

zamieszkania. Albo też poprosić odbiorców 

o zadawanie pytań na facebookowym 

wydarzeniu, które pomogą Ci zrozumieć 

czego chcą się dowiedzieć do Ciebie 

wyborcy i przygotować się odpowiednio 

na spotkanie z nimi. To także dobre 

miejsce na wciągnięcie internautów 

w dyskusje o tym, co warto zmienić 

w Waszym otoczeniu. Zaproponuj, 

aby odbiorcy udostępniali na stronie 

wydarzenia zdjęcia miejsc, które im się 

nie podobają, co do których mają jakieś 

pomysły. Możesz także prezentować 

program wydarzenia, przedstawiać 

gości, którzy się tam pojawią czy opisy 

atrakcji, które przyciągną kolejnych 

zainteresowanych. 

Zachęć grafiką

Pamiętaj, że uwagę możesz przykuć także 

estetyczną grafiką, którą należy umieścić 

na stronie wydarzenia. Choć Facebook 

udostępnia bazę zdjęć, które mogą 

posłużyć za zdjęcie w tle, lepiej 

przygotować swój indywidualny projekt. 

Możesz na nim zawrzeć swoje zdjęcie 

jako kandydata, informacje o miejscu 

i czasie wydarzenia czy też hasłowo 

wypisany program. Taka infografika w tle 

może być później udostępniana przez 

odbiorców na swoich profilach. 

Zamiast grafiki możesz dodać także krótki 

filmik, który zapętlony będzie atrakcyjnym 

zaproszeniem dla wyborców. Wymiary 

takiego zdjęcia lub filmu powinny wynosić 

1200x628 pikseli, a zalecana długość filmu 

od 30 sekund do maksymalnie 

5 minut.

Na stronie wydarzenia możesz dodać 

także wskazówki dotyczące dojazdu, 

mapę z oznaczonym punktem 

adresowym czy też inne graficzne 

informacje, które zachęcą wyborców, 

aby pojawić się na organizowanym 

wydarzeniu. 
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Podczas wydarzenia

Samo wydarzenie także jest 

odpowiednim momentem do tego, 

aby wypromować swoją osobę. 

Powinieneś wówczas zyskać w oczach 

nie tylko tych osób, które przyszły 

na Twoje spotkanie, ale również tych, 

które nie mogły wziąć udziału 

w spotkaniu. Udostępniaj w wydarzeniu 

zdjęcia z wyborcami, zachęć uczestników 

do publikowania fotografii na ich 

własnych profilach, możesz także 

zdecydować się na przeprowadzenie 

transmisji „live” na Facebooku, jeśli masz 

odpowiednie do tego celu połączenie 

internetowe.

Pamiętaj, że choć wydarzenie będące 

zaproszeniem dla Twoich wyborców 

tworzysz na Facebooku, to zdjęcia 
Ty również możesz oznaczać znaczkiem 

„#” swoje treści. Jednak musisz mieć 

świadomość, że obecność hashtagów 

nie jest tak samo mile widziana  

w każdym medium społecznościowym. 

Na Instagramie czy Twitterze hashtagi 

wprost królują. Im ich więcej, tym lepiej. 

Możesz dodawać swój hashtag, ale 

także takie oznaczenia jak #wybory 

#wybory2018, #wyborysamorządowe, 

#czaswyborów, #NazwaTwojegoMiasta, 

#wyboryNazwaTwojegoMiasta, a także 

wszystkie te hashtagi, które dotyczą 

tematu jaki poruszasz przy okazji danego 

spotkania. Na Facebooku czy LinkedInie 

znaczniki nie odgrywają aż tak znaczącej 

roli. Warto oznaczać publikowane tam 

posty swoim głównym hashtagiem, 

ale poza tym lepiej unikać dodawania 

większej liczby haseł. Korzystanie 

z hashtagów ma także inną zaletę. Możesz 

włączyć się do dyskusji pod wybranym 

wątkiem. Dzięki temu łatwiej Ci będzie 

poznać opinie potencjalnych wyborców 

na dany temat, a także podzielić się z 

nimi swoimi pomysłami. Dodatkowo  

mogą Ci one wskazać także przestrzeń, 

w której toczą się rozmowy o lokalnej 

polityce (np. grupy tematyczne, których 

jeszcze nie znasz) i tam również będziesz 

mógł wypromować swoje wydarzenie.

Tych kilka rad pomoże Ci dotrzeć 

skutecznie z zaproszeniem na wydarzenie 

do licznej grupy odbiorców. Pamiętaj 

jednak, że nawet jeśli wyborcy 

nie pojawią się na organizowanym przez 

Ciebie evencie, to Twój program, Twoje 

pomysły i Twoja osoba, dotrą do ich 

świadomości. Wówczas łatwiej będzie 

Ci zdobyć głosy podczas wyborów, 

bo nie będziesz już dla głosujących 

anonimowym kandydatem, ale kimś, 

kogo zdążyli wcześniej już poznać. 

Przynajmniej online. 

czy komentarze związane z nim będą się 

pojawiać w różnych mediach. Dlatego 

też warto pomyśleć o stworzeniu 

odpowiedniego hashtagu, który będzie 

grupował treści pojawiające się wokół 

Twojej inicjatywy. Najważniejsze, 

aby hashtag był unikatowy, łatwy 

do zapamiętania i aby przynosił 

skojarzenia z Twoją osobą. Może to być 

chociażby najprostsze rozwiązanie, 

czyli #TwojeNazwisko2018. Ważne aby 

odbiorcy mieli możliwość odpowiedniego 

oznaczenia zdjęć czy postów tym 

hashtagiem. Dzięki czemu informacje 

dotyczące Twojej osoby, udostępniane 

w internecie będą łatwe do znalezienia 

przez wszystkich zainteresowanych. 

Po takie rozwiązania sięgają chociażby 

głowni kandydaci na prezydenta 

Warszawy – Rafał Trzaskowski 

z #Trzaskowski2018 i Patryk Jaki 

z #Jaki2018.
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Okiem eksperta
Franciszek Georgiew, 
CEO Social Tiger

Wydarzenie na Facebooku 
krok po kroku

Kluczowa jest nazwa wydarzenia. Niech 

jasno odnosi się do nazwiska kandydata, 

jego głównego hasła, najlepiej takiego, 

pod którym chętnie podpiszą się lokalni 

mieszkańcy.
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Nie inwestuj w płatną promocję, zanim 

nie zaprosisz wszystkich popleczników do 

uczestnictwa w wydarzeniu przez opcję 

“zaproś znajomych”. Następnie niech to 

samo zrobią Twoi bliscy znajomi, rodzina, 

komitet wyborczy.

Udostępnij wydarzenie w lokalnych 

grupach.

Dopiero na tym etapie włącz płatną 

promocję wydarzenia na Facebooku. 

Pierwotne koszty dołączenia 

do wydarzenia będą bardzo wysokie. 

Ale kiedy dołączy tam już rzesza osób, 

wysokość płatności znacznie spadnie. 

Pamiętaj, że te koszty musisz także 

rozliczyć w kosztach prowadzenia 

kampanii.

Wydarzenie samo w sobie to za mało. 

Warto je aktywizować, umieszczając 

konkretne osiągnięcia czy postulaty 

w formie postów. Mogą to być transmisje 

live, sesje pytań i odpowiedzi, 

czy przedstawienie dotychczasowych 

osiągnięć politycznych.

W treściach publikowanych 

na wydarzeniu ważne są: mocne 

otwarcie i zwięzła forma (dłuższe teksty 

należy podzielić na krótsze akapity). 

Bardzo istotna jest warstwa wizualna 

i pokazywanie realnego wizerunku 

kandydata w różnym kontekście.
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Szukasz dobrych treści?
Skontaktuj się ze mną!  

Odpowiem na Twoje pytania dotyczące skutecznego 
content marketingu.
Dowiesz się, w jaki sposób content marketing może 
pomóc w Twoim biznesie.
Podpowiem Ci, jak ułożyć strategię dotarcia do Twoich 
klientów dzięki content marketingowi.

Wioleta Zimmer
Account Executive

wioleta.zimmer@contenthouse.pl

+48 691 652 100

Kliknij i napisz

http://contenthouse.pl
mailto:katarzyna.bienussa%40contenthouse.pl?subject=
mailto:wioleta.zimmer%40contenthouse.pl?subject=


SOCIALPRESS to portal, który czytają 
dyrektorzy marketingu, brand
managerowie, pracownicy agencji
reklamowych, interaktywnych, domów
mediowych, osoby pracujące w branży
PR i social media. Możesz do nich
dotrzeć ze swoim komunikatem! 
Jeśli jesteś zainteresowany reklamą na
łamach SOCIALPRESS lub w naszych
raportach, skontaktuj się z nami.
Przygotujemy dla Ciebie propozycję
skutecznej promocji w naszym serwisie.

Skontaktuj się z nami:
SOCIALPRESS.PL

Content House
ul. Podole 60
30 - 394 Kraków

Tel. +48 12 222 50 14 email: reklama@socialpress.pl
www.socialpress.pl/reklama

SOCIALPRESS to Twoje pierwsze źródło informacji na 
temat mediów społecznościowych. U nas przeczytasz 
m.in.: o najnowszych trendach na rynku, ważnych 
raportach i badaniach oraz o strategiach marketingowych 
prowadzonych w social media.

http://SOCIALPRESS.PL
mailto:reklama%40socialpress.pl%20?subject=
http://www.socialpress.pl/reklama

