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Obecnie każda aplikacja mediów społecz-
nościowych np. Facebook, Instagram czy 
TikTok służy nie tylko do nawiązywania 
komunikacji i utrzymywania więzi wśród 
znajomych. Media społecznościowe 
posiadają ogromny potencjał reklamowy 
i pełnią funkcję portali wizerunkowych, 
które z powodzeniem zastępują strony 
internetowe i służą do weryfikacji oraz 
potwierdzenia wiarygodności firmy, a także 
budowania pozytywnego PR.

Wygodna forma aplikacji na telefon spra-
wia, że odbiorcy szybko i łatwo mogą korzy-
stać z mediów społecznościowych, znajdu-
jąc wszystkie potrzebne informacje 
w jednym miejscu. Za pośrednictwem 
mediów społecznościowych można zbudo-
wać zaangażowaną społeczność wokół 
marki, docierać do szerszej rzeszy poten-
cjalnych klientów oraz zaistnieć w świado-
mości odbiorców.

Odpowiednia komunikacja ze swoimi odbiorcami to jeden z kluczowych aspektów efektywnego 
działania w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że fani na Facebooku oraz obserwa-
torzy na Instagramie czy TikToku to odbiorcy-amatorzy, którzy potrzebują jasnego przekazu 
i prostego języka. Przystępna forma językowa jest dużo bardziej zrozumiała i prostsza 
w odbiorze w stosunku do profesjonalnego języka typowego dla danej dziedziny, który trudno 
się czyta. Prowadzenie konta w mediach społecznościowych wiąże się z odpowiednią rozmową 
z odbiorcami, dobranymi komunikatami i budowaniu szczegółowych założeń wokół kampanii, 
którymi zajmie się wykwalifikowana do tego osoba.

Skuteczne powodzenie reklamy to współpraca między opiekunem konta a Tobą. Osoba 
odpowiedzialna za Twoje konta pomoże Ci w budowaniu odpowiedniego planu działania, który 
docelowo będzie efektywnie sprzedawał reklamę i zwiększał zasięgi Twoich profilów. Stały kontakt, 
szczegółowe rozmowy oraz ustalanie realnych celów do realizacji, adekwatnych do etapu 
promocji konta to obowiązki, którymi będzie się zajmował opiekun. Przed rozpoczęciem współpra-
cy zostaje przeprowadzony wywiad o firmie i produktach/usługach, funkcjonowaniu marki oraz 
dotychczasowych działaniach promocyjnych i sposobach pozyskiwania nowych klientów.

Prosta komunikacja kluczem do sukcesu 
sprzedaży reklam i budowania zasięgów 
w mediach społecznościowych

Dlaczego i po co istnieją media 
społecznościowe?
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3.Skuteczne budowanie zasięgów odbywa się m.in. przy stałej częstotliwości dodawania postów 
na swoje profile, która jest uwarunkowana od przekazywanej treści. Należy skupić się na częstej 
i stałej publikacji. Minimalna zalecana częstotliwość publikowania postów to 2 razy w tygo-
dniu, jednak należy zwracać szczególną uwagę, aby dodawane treści się nie powtarzały i niosły 
ze sobą wartościowy przekaz. Należy również szybko reagować na pytania odbiorców i odpo-
wiadać maksymalnie do 30 minut od zadania pytania. W taki sposób budujemy pozytywny 
wizerunek oraz poszerzamy swoje zasięgi.

Zasięg zwiększa się także przy wykorzystywaniu wszystkich narzędzi, jakie oferują nam media spo-
łecznościowe – np. opcja dodawania ankiet, organizacja konkursów na profilach oraz aktywność 
w grupach tematycznych. Instagram oferuje nam opcje wysyłania odpowiedzi, które później 
można publikować na swoim profilu i aktywnie angażować odbiorców w zabawę. Kolejną i obo-
wiązkową możliwością zwiększania zasięgu jest używanie reklam, które powodują także realne 
przełożenie się zasięgu w mediach społecznościowych na zyski.

W jaki sposób zwiększają się zasięgi?

4.Przekaz płynący z publikowanych treści powoduje aktywność odbiorców, którzy komentują 
i udostępniają post, a to powoduje zwiększanie się zasięgów. Aktywność odbiorców musi być 
wynagrodzona przez markę, dlatego dobrym rozwiązaniem są konkursy z nagrodami, rabaty 
lub promocje, które obserwatorzy mogą udostępniać dalej. Warto publikować treści związane 
z funkcjonowaniem marki, przykłady działań z życia wziętych lub przestrogi dla klientów, które 
wynikają z własnych doświadczeń. Należy skupić się na treściach, które zainteresują odbiorców, 
np. proces powstawania danego produktu.

Kolejnym dobrym przykładem jest publikowanie treści z odpowiedzią na pytanie obserwatora, 
zanim on je zdąży zadać, bez żadnych niedomówień i nieścisłości. Jest to wartościowy przekaz, 
który przyniesie pożądane efekty.

Przykłady postów, jakich trzeba unikać to posty, które nic nie wnoszą, nie mają żadnego warto-
ściowego przekazu, ani nie wiążą się z niczym konkretnym. Zdecydowanie należy unikać żartów, 
które nie mają odniesienia lub usilnych prób zareklamowania produktów. Błędem są również 
nieprecyzyjne posty, które uogólniają dany temat i nie podają żadnych szczegółowych 
informacji.

Jakie posty publikować, 
a czego lepiej unikać

REGULARNE
PUBLIKOWANIE
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ANGAŻOWANIE
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5.Każda reklama zaczyna się od określenia jej celu, założeń oraz sprecyzowania, czy funkcją rekla-
my ma być poszerzanie zasięgów oraz zwiększanie widoczności firmy, czy nastawienie się 
na zyski w postaci zleceń lub wizyt. Częstotliwość zmian w reklamie powinna następować 
co 3-5 dni, nie częściej, a pierwszych pozytywnych wyników można oczekiwać po upływie 2-4 
tygodni. 

Wyniki zaplanowanych działań są uzależnione od ilości przeprowadzonych testów, grupy docelo-
wej oraz dotarcia do tych odbiorców, którzy faktycznie są zainteresowani usługą. Im większy 
budżet, jaki zostanie przeznaczony na kampanię, tym większą ilość testów będzie można przepro-
wadzić, a co za tym idzie im większa inwestycja w plan działania, tym szybciej zaczyna się ona 
zwracać.

Reklama w mediach społecznościowych 
to nie tylko promowanie postów!!!!!!!

6.Zasięg organiczny (niepłatny) zwiększa się poprzez publikację postów, aktywność na grupach 
tematycznych, szybką reakcję i kontakt z odbiorcami, a także kreatywne i atrakcyjne treści. Taki 
zasięg, który ma dawać zysk, może być też konsekwentnie budowany przez reklamy. Po upływie 
czasu (pierwsze efekty pojawiają się po miesiącu) - przy efektywnych wynikach można wrzucić 
post lub relację z konkursem, nakierowując odbiorców na skorzystanie z usługi i wzięcia udziału 
w konkursie, co w efekcie przekłada się na realne zyski z zasięgów. Większy zasięg wpływa 
na skuteczność reklamy!

Zwiększanie zasięgu to podstawowy krok w przypadku ogólnych branż i marek. Wykorzystuje się 
wtedy obserwatorów, którzy reagują z profilem i aktywnością pod opublikowanymi postami,
a następnie pozyskuje osoby, które lubią i obserwują podobne treści na swoich mediach spo-
łecznościowych. Opublikowany post lub relacja na Facebooku pokazuje się jedynie 10-15% 
obserwatorom naszego profilu, dlatego angaż swojej grupy odbiorców w aktywne komen-
towanie i udostępnianie treści pozwoli na dotarcie do większej ilości osób.

Jak zasięg może stać się zyskiem?
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7.Facebook dzięki swoim narzędziom konsekwentnie bada zachowania swoich użytkowników. 
To, jakie profile użytkownik obserwuje, na jakich grupach się udziela, jakie treści komentuje oraz 
z jakich aplikacji korzysta i łączy z Facebookiem, w jakiej lokalizacji się znajduje, i w jakim jest wieku 
ma wpływ na podobne treści i profile, które są mu proponowane. Taki zabieg zwiększa szanse, że 
użytkownik stanie się obserwatorem profilu twojej marki. Facebook na podstawie zainteresowań, 
polubionych stron i aktywności Twoich obecnych obserwatorów, ma możliwość wyszukiwania 
nowych osób o podobnych aktywnościach, którzy również mogą stać się Twoimi obserwatorami. 

Format reklamy na Facebooku jest dobierany w zależności od celów kampanii. Może być 
w formie postów na profilu, banneru graficznego, który przykuwa uwagę, chwytliwego filmi-
ku lub tzw. karuzeli, czyli kilku zdjęć/obrazków, które odbiorcy mogą przewijać w lewo lub 
w prawo. Publikacja reklamy adekwatnej do założeń kampanii zostanie korzystnie odebrana
i przyniesie efekt, który należy osiągnąć. To, jaki typ reklamy zostanie wykorzystany w danym 
momencie jest uzależnione od wszystkich czynników oraz reakcji na dany format.

Jak Facebook dobiera obserwatorów, 
których kieruje reklama?

8.Mając profile w mediach społecznościowych należy mieć świadomość, że zaangażowanie 
w postaci stałej aktywności, udzielania się w komentarzach oraz grupach tematycznych, a także 
szybkie reagowanie na pytania użytkowników realnie wpływają na budowanie wizerunku marki 
oraz poszerzanie zasięgów profilu. Kluczowy jest spójny plan działania — publikowanie zarówno 
postów, jak i reklam, które tworzą jedną całość. Zachwianie ustalonego zamysłu i dodawanie 
reklam kilka razy w tygodniu, a postów raz w miesiącu nie przyniesie żadnych korzyści.

Budowanie zasięgu i osiąganie 
satysfakcjonujących wyników 
reklamy to ciągły proces, 
którego efekty można przewi-
dywać, ale nie da się być ich 
pewnych w 100%. Kampania 
musi cały czas funkcjonować 
z pełnym i stałym zaangażowa-
niem. Warto zachować otwarty 
umysł, być otwartym na wszelkie 
nowości i świeże spojrzenia 
na plan działania oraz zaufać 
profesjonalistom w kwestii budo-
wania poszczególnych działań.

Pozwól sobie pokazać jak widzą 
firmę i produkt twoi klienci 
i obserwatorzy.

Otwartość umysłu i zaangażowanie



9.Budżet, jaki trzeba przeznaczyć na kampanię to bardzo indywidualna kwestia. Ustalenie 
z góry narzuconych kosztów, jakie należy ponieść jest w praktyce niemożliwe. Kwoty począt-
kowo są prognozowane, a następnie weryfikuje się je na podstawie działania reklam — jakie zyski 
one generują oraz jak prowadzona jest aktywność. Odpowiednia inwestycja w działania promo-
cyjne na profilach społecznościowych wpływa na efekty podjętych działań. Poniższy przykład 
budżetu obowiązuje w skali miesiąca, bez kosztów obsługi:

Jaki budżet trzeba przeznaczyć 
na kampanie?

minimalny budżet 
reklamowy

lokalna działalność lub 
niewielka firma na 

terenie Polski

firma o dużej 
konkurencji na 

rynku

 zaawansowana 
ogólnopolska 

kampania

300 PLN DO 1000 PLN

1000-3000 PLN POWYŻEJ 3000 PLN
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