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tu późniejszych rozważań, portali społecznościowych (Facebook, 
Instagram, YouTube). Kolejną część stanowić będzie analiza badań 
empirycznych przeprowadzonych wśród użytkowników mediów spo-
łecznościowych. Na ich podstawie autorka przedstawi najważniejsze 
korzyści z zastosowania portali społecznościowych w komunikacji, 
preferencje użytkowników oraz oceni świadomość ankietowanych 
na temat biznesowej roli omawianego narzędzia. 

Media społecznościowe – definicja i charakterystyka

Terminem media społecznościowe określamy najczęściej zbiór 
narzędzi opierających się na mediach internetowych oraz techno-
logiach mobilnych, które umożliwiają wymianę informacji w for-
mie interaktywnego dialogu pomiędzy użytkownikami, pomijając 
przy tym ograniczenia związane m.in. z miejscem zamieszkania.                                
A. M. Kaplan i M. Haenlein definiują media społecznościowe jako 
„grupę aplikacji, opartych w sposób technologiczny oraz ideolo-
gicznych na założeniach Web 2.0 i umożliwiających tworzenie i wy-
mianę treści, które są generowane przez użytkowników” (Haenlein, 
Kaplan 2010: 60). D. Kaznowski zaprezentował rozszerzoną wersję 
definicji social media, zgodnie z którą są to „środki przekazu pod-
legające społecznej kontroli, które mogą być wykorzystywane na 
dowolną skalę, zawierając zarówno treść przekazu, jak i możliwe 
punkty widzenia odnoszące się do informacji” (Kaznowski 2015: 77). 
Analizując różne definicje tego pojęcia należy zwrócić szczególną 
uwagę na rolę, która przypisywana jest ich użytkownikom. Media 
społecznościowe poza swoimi naturalnymi funkcjami – jakimi są 

Wstęp

Elastyczność w działaniu to jedna z ważniejszych cech współ-
czesnego przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócili już na nią 
w latach 80. XX wieku twórcy reengineeringu – amerykańscy teore-
tycy M. Hammer i J. Champy. W wynikach swoich badań, prowadzo-
nych nad amerykańskim przedsiębiorstwami stwierdzili, że jednym 
z czynników zapewniających sukces działalności, jest umiejętność 
szybkiego dostosowywania procesów w firmach do zmian zacho-
dzących w ich otoczeniu oraz zdolność do implementacji nowych 
rozwiązań. O elastyczności można również mówić w kontekście 
prowadzenia działań marketingowych. Egzystowanie w turbulent-
nej rzeczywistości, powszechny chaos informacyjny oraz zmienność 
oczekiwań nabywców sprawiają, że firmy muszą nie tylko udosko-
nalać swoje produkty, ale również ciągle dostosowywać, ulepszać 
kanały komunikacji z klientem. 

Niezaprzeczalnie, jednym z momentów przełomowych w pro-
wadzeniu działań marketingowych przedsiębiorstw było wykorzy-
stanie w przekazie Internetu. Obecny rozwój technologii oraz po-
wstawanie nowych nowych mediów, wymusza na firmach zmiany 
w strategiach komunikacyjnych. Jednym z narzędzi, które umożliwia 
przedsiębiorstwom dotarcie do nowych klientów oraz zdobycie zna-
czącej przewagi konkurencyjnej są media społecznościowe (z ang. 
social media). To właśnie na ich wpływie na rozwój działalności mar-
ketingowej przedsiębiorstw, autorka skupi się w niniejszym artykule. 
W części teoretycznej tekstu przedstawione zostaną: definicja po-
jęcia, podział oraz charakterystyka trzech najważniejszych, z punk-
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Obszar działań marketingowych przedsiębiorstw ulega cią-
głym zmianom. Wraz z rozwojem technologii, a w szczególności 
Internetu, pojawiają się kolejne narzędzia, które umożliwiają 
pozyskiwanie nowych klientów. Jednym z nich są media społecz-
nościowe (ang. social media). Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie korzyści wynikających z włączenia portali spo-
łecznościowych w działania komunikacyjne firm. W pierwszej, 
teoretycznej części tekstu, autorka przedstawia definicję mediów 
społecznościowych, ich podział oraz charakterystykę wybranych 
portali. Drugą część artykułu stanowi analiza badania empirycz-
nego, przeprowadzonego wśród użytkowników mediów społecz-
nościowych. Oprócz prezentacji wyników, autorka identyfikuje 
korzyści z użycia portali oraz nakreśla zasady gwarantujące sukces 
komunikacyjny przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, marketing internetowy, 
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umożliwianie wymiany informacji, poglądów, ciekawych treści oraz 
tworzenie społeczności – z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane w działaniach marketingowych jednostek. Jak stwierdza E. 
Qualman, social media mają niezwykły potencjał ekonomiczny, co 
widoczne jest szczególnie w redukowaniu przez portale nieefektyw-
nego marketingu oraz pośredników (Qualman 2009). Pojawienie 
się mediów społecznościowych doprowadziło do demokratyzacji 
treści oraz przesunięcia roli ludzi, którzy już nie tylko zapoznają się 
z informacją (komunikat jednostronny), ale mogą również ją udo-
stępniać, komentować czy modyfikować (komunikat dwustronny) 
(Breakenridge, Solis 2009). Na szczególną rolę odbiorców w tym ty-
pie mediów zwraca również uwagę A. Miotk zauważając, że media 
społecznościowe dają widzom większą partycypację w przekazie niż 
media tradycyjne (Miotk 2016). D. Kaznowski przekonuje, że najod-
powiedniejsza klasyfikacja mediów społecznościowych to podział 
social media ze względu na ich funkcje (Kaznowski 2015): 

• media społeczne służące prezentacji opinii i poglądów np. 
blogi;

• media społeczne służące współdzieleniu zasobów np. 
YouTube, Slidshare;

• media społeczne nastawione na budowanie i podtrzymywa-
nie relacji np. Facebook;

• media społeczne nastawione na komunikację i dyskusję np. 
fora internetowe;

• media społeczne nastawione na bieżące wydarzenia np. 
mikroblogi;

• media społeczne nastawione na współtworzenie lub koope-
rację np. gry MMO (ang. Massive Multiplayer Online Game).

W dalszej części artykułu autorka skupi się na wybranych me-
diach społecznościowych, które zgodnie z podziałem Kazowskiego 
umożliwiają współdzielenie zasobów i/lub budowanie i podtrzymy-
wanie relacji. 

Facebook 

Facebook to najbardziej znana platforma społecznościowa 
na całym świecie. Produkt M. Zuckerberga (założony w 2004 pod 
nazwą TheFacebook, obecnie Facebook) ma już w Polsce 14 mi-
lionów użytkowników i liczba ta ciągle rośnie (http://www.chip.
pl/news/wydarzenia/trendy/2016/03/z-facebooka-korzysta-juz-
-14-milionow-polakow 2017). Medium to jest jednym z najchętniej 
wykorzystywanych w działaniach marketingowych przedsiębiorstw 
narzędziem z zakresu mediów społecznościowych. Wynika to nie 
tylko z szerokiego spectrum możliwości promocyjnych, ale również 
z oferowanego sposobu komunikacji – dialogu opartego na różne-
go rodzaju interakcjach pomiędzy firmą a klientem – polubieniach, 
emocjach, komentowaniu, udostępnianiu itp. Ponadto social me-
dia, w tym Facebook, są realną odpowiedzią na potrzeby współ-
czesnych klientów, którzy nie są już tylko nabywcami, ale chcą 
uczestniczyć w życiu marki – nastawieni są na dialog, wymianę 
swoich opinii oraz przeżyć w związku z danym produktem/marką. 
Jedną z najważniejszych możliwości promocyjnych jaką daje Face-
book (dalej FB) jest założenie spersonalizowanego profilu firmy, 
wokół którego można budować wierną grupę odbiorców. Profil na 
FB pełni z jednej strony funkcję informatora – umożliwia przekazy-

wanie ogólnych informacji o przedsiębiorstwie (oferta firmy, godzi-
ny otwarcia, powstanie nowych oddziałów itp.), z drugiej zaś en-
tertainerem – dostarcza odbiorcom rozrywkę w postaci filmików, 
zdjęć czy ciekawostek. Ponadto profil na FB pełni również funkcję 
promotora (prezentowanie nowych produktów/usług, oferty spe-
cjalne, promocje, wyprzedaże). Należy zwrócić szczególną uwagę 
na fakt, że funkcje platformy łączą się ze sobą np. funkcja promo-
tora powiązana jest często z funkcją informacyjną oraz edukacyjną. 
Doskonałym przykładem na wykorzystanie wszystkich powyższych 
funkcji może być działanie w ramach kampanii promocyjnej nowego 
produktu z branży spożywczej na Facebook’u. W jej efekcie może 
powstać krótki filmik będący tutorialem jak przygotować zdrowy 
i pożywny posiłek wykorzystując nowy produkt firmy. Sam filmik – 
opatrzony w niebanalną formę prezentacji oraz w postaci znanych 
kucharzy będzie entertainerem, zaś wykorzystanie nowego pro-
duktu do przygotowania potrawy to zarówno informacja, jak i jego 
promocja. Ponadto w treści multimedium mogą pojawić się również 
informacje o wpływie jednego ze składników na zdrowie – edukacja. 

Profil na FB daje obserwatorom poczucie bycia częścią marki, 
partycypację w jej codziennym funkcjonowaniu, dając wgląd w to, 
co do tej pory było dla nich niedostępne np. zdjęcia zza kulis orga-
nizowanego przez firmę wydarzenia czy zdjęcia z codziennej pracy. 
Tworząc i publikując treści należy jednak pamiętać, by były one 
nie tylko oryginalne i ciekawe graficznie, ale również by stanowiły 
odpowiedź na realne potrzeby odbiorców. W ramach profilu na Fa-
cebook’u warto również zwrócić szczególną uwagę na organizowa-
nie konkursów czy promowanie organizowanych wydarzeń poprzez 
zwiększanie zasięgu informacji o nich i aktywizowanie społeczności 
chętnej do udziału (dzięki funkcji tworzenia wydarzeń). Dodatko-
wą formą promocji są również kampanie reklamowe docierające 
do wybranej przez twórcę reklamy grupy docelowej, które można 
umieszczać w czterech miejscach m.in. w formie postu sponsoro-
wanego w NewsFedzie użytkownika (https://sprawnymarketing.
pl/kampania-na-facebooku/ 2017). 

Żyjemy w kulturze obrazowej – o wiele bardziej zapadają nam 
w pamięć komunikaty przedstawione w formie zdjęć czy filmików 
niż konkluzje z długich materiałów tekstowych. Na tym założeniu 
opiera się kolejny prezentowany w artykule portal społecznościo-
wy – Instagram.

Instagram 

Instagram to aplikacja oraz platforma społecznościowa umoż-
liwiająca dzielenie się fotografami oraz filmikami z życia codzien-
nego. Pojawił się na rynku w październiku 2010 roku jako produkt 
autorstwa M. Kriegera i K. Systorma (Scholl 2015). Zdominowany 
przez selfie, zdjęcia słodkich zwierzątek czy jedzenia, stanowi do-
skonałe miejsce do podjęcia działań reklamowych. Od Facebook’a, 
który od 2012 roku jest właścicielem Instagrama, odróżnia go 
szczególne zaangażowanie użytkowników w publikowane treści. 
O potencjale marketingowym platformy świadczy fakt, że trzech 
na czterech użytkowników Instagrama obserwuje już na nim pro-
file marek (Daniłoś 2016). Podstawowym sposobem komunikacji 
z innymi użytkownikami są znane z Twittera hashtagi – pojedyncze 
słowa lub zwroty rozpoczynające się od znaku #, umożliwiające 
użytkownikom szybkie odnalezienie interesujących ich treści. Dzięki 
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zastosowaniu hashtagów, przedsiębiorstwo nie tylko charakteryzuje 
własną działalność, ale również przyporządkowuje się do określo-
nej grupy tematycznej, co zwiększa szansę dotarcia do założonego 
grupy docelowej. Obecnie pod jednym zdjęciem można umieścić 
maksymalnie 30 hashtagów (Scholl 2015). Najlepiej jednak ogra-
niczyć się do 11-15 słów i/lub zwrotów, które jak najszczegółowiej 
opisują dany produkt lub markę (https://sprawnymarketing.pl/
hashtagi-instagram/ 2017). Potencjał hashtagów warto również 
wykorzystać poprzez stworzenie spersonalizowanego hashtagu 
opisującego markę, produkt, konkurs czy wydarzenie. Używanie go 
pozwoli na nadanie marce charakteru i wyróżnienie jej na tle wielu 
firm działających w branży i promujących się na Instagramie. Profile 
na tym portalu społecznościowym rozwijają już prężnie m.in. firmy 
z branży spożywczej, gastronomicznej, odzieżowej oraz blogerzy. 
Stworzenie profilu na Instagramie daje przedsiębiorstwu nie tylko 
szansę na publikowanie zdjęć nowego asortymentu, ale również na 
dzielenie się z klientami inspiracjami czy ciekawostkami o danym 
produkcie. Zanim jednak przedsiębiorstwo rozpocznie działania na 
Instagramie, powinno dokładnie przyjrzeć się preferencjom swojej 
grupy docelowej – zdjęciom jakie wstawiają, lajkują, komentują 
oraz profilom jakie chętnie śledzą. Do analizy poprzedzającej roz-
poczęcie działań warto również włączyć analizę konkurencji. Two-
rząc strategię komunikacyjną na tym portalu należy pamiętać, że 
z jednej strony na profilu powinny być zamieszczane zdjęcia, które 
mają silną siłę przebicia i stanowią obiekt zainteresowań grupy do-
celowej (Scholl 2015), z drugiej zaś fotografie z „życia codziennego 
firmy”, zza kulis różnych wydarzeń, które spowodują, że obserwa-
torzy poczują się częścią marki. 

Komunikacja na Instagramie oparta jest na zdjęciach oraz krót-
kich materiałach wideo, które mogą być wstawiane na głównym 
profilu (można je później samemu usunąć) lub umieszczane na In-
stagram Stories – funkcji inspirowanej My Story ze Snapchata (zni-
kają same po 24 godzinach od ich wstawienia). Ponieważ wcześniej 
wymienione formy multimedialne to główne formy przekazu, warto 
zadbać o ich szczególną estetykę oraz oryginalność – podstawami 
są ciekawe kadrowanie, używanie udostępnionych przez twórców 
filtrów lub dedykowanych aplikacji do wcześniej obróbki zdjęć typu 
Pixlr Express. Promowanie marki poprzez zdjęcia odbywa się nie 
tylko na jej profilu, ale również na profilach jej obserwatorów. Dzię-
ki możliwości oznaczania przez użytkowników zdjęć oficjalnym pro-
filem marki, firmy otrzymują szansę dotarcia do nowych klientów. 

Instagram, podobnie jak inne portale społecznościowe, cią-
gle ewoluuje. Jednym z przykładów tej ewolucji jest już wcześniej 
wspomniana funkcja Instagram Stories, która została zainspirowa-
na działaniami ze Snapchata, umożliwiająca dodawanie zdjęć lub 
filmików, które znikną po 24 godzinach od ich publikacji. Opcja ta 
może zostać doskonale wykorzystana np. przy promocji eventów 
organizowanych przez przedsiębiorstwo np. launch produktu lub 
wydarzeń, w których firma bierze udział. Pokazanie materiałów zza 
kulis, które do tej pory nie były powszechnie dostępne, nie tylko 
zwiększy zainteresowanie marką czy wydarzeniem, ale również 
zbuduje przywiązanie obserwatorów, którzy poczują się docenieni, 
będą mieli przeświadczenie, że są częścią drużyny tworzącej dany 
brand. Więź z marką można również zwiększyć udostępniając zdję-
cia użytkowników, którzy pokazują oferowany przez firmę produkt, 
w końcu to oni grają główną rolę w komunikacji. 

Dużą rolę w promocji na Instagramie (podobnie jak na YouTu-
bie) może odgrywać współpraca z influencerami. W zależności od 
branży można podjąć współpracę z blogerami oraz vlogerami, którzy 
również tutaj promują swoje działania (branża odzieżowa, lifestyle, 
kosmetyki, biżuteria), pasjonatami sportu i zdrowego trybu życia 
(suplementy, zdrowa żywność, odzież i gadżety sportowe) czy mło-
dymi mamami określanymi również przez społeczność Instagrama 
jako Insta-Matki (ubranka i akcesoria dziecięce, zabawki). Wybór 
osoby, której firma zaproponuje współpracę powinien być poprze-
dzony skrupulatną oceną grupy docelowej obejmującą m.in. anali-
zę: zainteresowań, osób postrzeganych przez przedstawicieli targetu 
za mające na nich największy wpływ czy kanałów komunikacji oraz 
form przekazu, które do danej grupy najbardziej trafiają. Ponadto 
Instagram umożliwia również zamieszczanie płatnych reklam, któ-
re są tworzone przy pomocy tych samych narzędzi co na Facebo-
ok’u (https://pl-pl.facebook.com/business/help/976240832426180 
2017). Posty sponsorowane wyświetlane są użytkownikom wśród 
zdjęć udostępnianych przez innych użytkowników, których obser-
wują.

Analizując Instagram jako obszar promocji, należy przedsta-
wić kilka firm, które dostrzegły jego potencjał i prowadzą opar-
te na dokładnie przemyślanej strategii działania marketingowe. 
Kawiarnia Starbucks na swoim profilu przedstawia swój kultowy 
produkt – kawę jako nieodłącznego towarzysza życia każdego czło-
wieka: w trakcie nauki, spaceru, w przerwie od pracy czy podczas 
odpoczynku przy kominku (https://www.instagram.com/starbucks/ 
2017). Producent akcesoriów, odzieży i kosmetyków – firma H&M 
pokazuje, jak skompletować codzienne zestawy ubrań złożone tylko 
z jej produktów (https://www.instagram.com/hm/ 2017). Zaś Tik-
kurila – producent farb do wnętrz i elewacji, prezentuje na swoim 
profilu przykłady aranżacji wnętrz (https://www.instagram.com/tik-
kurilapotegakolorow/ 2017) oraz organizuje angażujące społeczność 
obserwatorów konkursy, zwiększając zasięg komunikatów o firmie 
(https://www.instagram.com/p/BMZfnnDAyaB/?taken-by=tikkuri-
lapotegakolorow 2017). 

YouTube 

YoutTube to portal społecznościowy, który umożliwia współ-
dzielenie treści – filmików. Został założony w 2015 roku w listo-
padzie przez trzech były pracowników firmy, która była odpowie-
dzialna za stworzenie systemu internetowych płatności PayPal tj. 
J. Karim, C. Hurley i S. Chena (Daniłoś 2016). YouTube, podobnie 
jak wcześniej przedstawione platformy, niesie ze sobą duży ekwi-
walent działań marketingowych. Wśród nich należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na możliwość tworzenia spersonalizowanego kanału 
marki lub produktu. Już podczas jego zakładania należy pomyśleć 
o nadaniu kanałowi nazwy jak najbardziej zbliżonej do promowa-
nego podmiotu, by użytkownicy nie mieli problemów z jego odna-
lezieniem bądź skojarzeniem, że to właśnie o niego chodzi. Należy 
również zadbać o szatę graficzną kanału – channel art i channel 
icon, pamiętając o zachowaniu jednolitej identyfikacji wizualnej. 
Warta uwagi jest również zakładka Informacje, umożliwiająca do-
danie podstawowych faktów o marce lub powitania użytkowników 
na kanale oraz linków do oficjalnej strony internetowej czy innych 
platform społecznościowych. Działania komunikacyjne przy użyciu 
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platformy YouTube oparte są na przekazie wideo. Film w kontekście 
tej platformy społecznościowej jest nie tylko wyrazem rozrywki, ale 
przede wszystkim promuje, informuje, a w wielu przypadkach rów-
nież edukuje. Jedną z zalet YT w kontekście prowadzenia działań 
marketingowych jest różnorodność form wideo, które mogą zostać 
umieszczone na kanale. Najchętniej wykorzystywane przez polskie 
przedsiębiorstwa typy przekazu zostały przedstawione na rysunku 1. 

Rysunek 1. Najczęściej wykorzystywane typy wideo w działaniach pro-
mocyjnych w serwisie YouTube

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 20 najpopularniej-
szych kanałów prowadzonych przez polskie firmy na YouTube. 

Analizując różnorodność form prezentacji materiałów wideo na 
YT, warto zwrócić szczególną uwagę na kanał ŠKODA Polska. Oprócz 
reklam, które pojawiły się również w telewizji, na profilu udostępniane 
są materiały konkursowe, testy, wypowiedzi ekspertów oraz krótkie se-
riale z samochodami marki w roli głównej. Najnowszym mini-serialem 
firmy, była produkcja „Zakręcone” z udziałem A. Więdłochy, K. Bujakie-
wiczy i M. Różczki (https://www.youtube.com/watch?v=G1qaBjM6PSI 
2017). Samochody marki ŠKODA zostały przedstawione w niej jako co-
dzienny towarzysz życia bohaterek oraz miejsce ich spotkań, rozmów. 

Podobnie jak na Instagramie, również na YouTubie firmy mogą 
promować swoje produkty w sposób pośredni poprzez podejmo-
wanie współprac z vlogerami. Podjęcie współpracy w tym wypadku 
również powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą wpływu 
influencera na target produktu. Często z tej opcji korzystają m.in. 
firmy kosmetyczne, produkujące dekoracje czy gadżety technolo-
giczne i zdrową żywność. Vlogerzy posiadają niezwykłą moc oddzia-
ływania na swoich obserwatorów. Ponieważ dzielą się oni ze swoją 
widownią swoimi emocjami, spostrzeżeniami, najważniejszymi wy-
darzeniami z życia, są przez wielu traktowani jako osoby bliskie lub 
eksperci. Zatem polecenie produktu przez vlogera niesie ze sobą 
pewien aspekt psychologiczny – polecenie to traktujemy jak referen-
cję otrzymaną od bliskiej osoby. Dodatkowo, jak pokazuje badanie 
przeprowadzone przez Agencję IQS, dla nabywców najważniejszym 
aspektem przy podejmowaniu decyzji zakupowych jest fakt, co z da-
nym produktem stanie się po jego zakupie (http://yt360.pl/celebry-
ta-czy-znajomy-decyzje-zakupowe-polakow-badanie-iqs/ 2017). Na 
pytania czy produkt jest wydajny, spełnia swoje zadania, nie uczu-
la itp. klienci znajdą dokładną odpowiedź właśnie dzięki vlogerom. 
YouTube, podobnie jak inne media społecznościowe, oferuje rów-
nież możliwość tworzenia płatnych reklam produktów, marek, usług. 

Cele, metodologia i omówienie wyników badań

Zaprezentowane w artykule badanie zostało przeprowadzo-
ne w pierwszym kwartale 2017 roku, wśród 162 użytkowników 
trzech najpopularniejszych portali społecznościowych: Facebook, 
Instagram i YouTube. Badanie objęło po 54 użytkowników każ-
dego z wyżej wymienionych portali, z zachowaniem założenia, 
że dany portal stanowi podstawę komunikacyjną ankietowane-
go w mediach społecznościowych. Celem badania było poznanie 
najchętniej wybieranych przez użytkowników portali społeczno-
ściowych, charakterystyki ich zachowań wobec śledzonych profili 
firm oraz ich opinii wobec znaczenia działań w mediach społecz-
nościowych jako elementu promocji firmy. Przekazana badanym 
ankieta składała się z 14 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru i była podzielona na trzy części. Pierwsza część badania 
dotyczyła charakterystyki użytkownika profili w mediach społecz-
nościowych. Druga związana była bezpośrednio ze śledzonymi 
profilami firm. Trzecia zaś nawiązywała do zachowań ankietowa-
nego jako potencjonalnego właściciela firmy. 

Z pierwszej części ankiety wyłania się charakterystyka użyt-
kowników portali społecznościowych. Obejmuje ona: platformy, 
z których ankietowani korzystają, ich zachowania i interakcje na 
profilach obserwowanych przedsiębiorstw oraz miejscach, z któ-
rych najchętniej czerpią opinie o firmach. Pierwsze pytanie w tej 
części ankiety dotyczyło posiadanych kont na portalach społecz-
nościowych. Badani mogli wybrać dowolną liczbę opcji z przed-
stawionych w odpowiedziach ośmiu najpopularniejszych serwi-
sów (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest, 
GoldenLine, LinkedIn). Najwięcej osób, bo aż 158 posiada profil 
na Facebook’u. Na drugim miejscu pod względem użytkowników 
znalazł się YouTube – z tego portalu korzysta 142 użytkowników 
(a 120 ma na nim konto). Kolejne miejsca przypadły portalom 
nastawionym na komunikację przy pomocy obrazów – Instagram 
(70 użytkowników) oraz Snapchat (58 użytkowników). Co cieka-
we bardzo małą popularnością cieszyły się portale służące do 
budowania wizerunku biznesowego LinkedIn (30 użytkowników) 
oraz GoldenLine (12 użytkowników). Niewielki udział tych portali 
może wynikać z wieku ankietowanych oraz zbyt małej interak-
tywności owych platform – brak rozrywkowego aspektu użyt-
kowania. Najchętniej wybierane przez ankietowanych portale 
społecznościowe zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1. Użytkowanie portali społecznościowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Kolejne pytanie dotyczyło źródła, z jakiego ankietowani czerpią 
najczęściej informacje o interesujących ich firmach. Badani spośród 
6 opcji (fora internetowe, opinie w Google, strony z opiniami o fir-
mach, media społecznościowe, opinie rodziny/znajomych, strony 
www firm) mogli wybrać maksymalnie dwie najczęściej używane. 
Jak pokazało badanie, ankietowanie najczęściej szukali opinii o fir-
mach u rodziny i znajomych oraz w mediach społecznościowych. 
Wybór pierwszej opcji nie jest przypadkowy – rodzina i znajomi są 
to bardzo bliskie nam osoby. Czasami wybieramy również to, co inni 
nasi najbliżsi, by dostosować się do nich. Media społecznościowe 
zostały wybrane, bo osoby ankietowane najczęściej z nich korzystają 
i wiedzą, gdzie trzeba szukać potrzebnych informacji. Dodatkowo 
media społecznościowe to także brak anonimowości. Śledząc portal 
społecznościowy możemy również prześledzić sposób komunikowa-
nia się z klientem – obsługa klienta to ważny aspekt – pokazuje, czy 
przedsiębiorstwo otwarte jest na współpracę z klientem, czy ma do 
niego podejście oraz jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Dla 
najmniejszej liczby osób priorytet w poszukiwaniu opinii stanowi 
forum. Wynika to między innymi z faktu, że tytuły niektórych wąt-
ków bywają mylące, a potrzebne informacje mogą być trudne do 
odnalezienia. Ograniczeniem z forów jest również anonimowość – 
użytkownicy coraz częściej boją się, że dana opinia może być prze-
kłamana. Źródła poszukiwania opinii o firmach zostały przedstawio-
ne na wykresie 2.

Wykres 2. Źródła poszukiwania opinii o firmach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 3. Czy śledzisz profile firm w mediach społecznościowych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie dwa pytania w tej części związane były ze śledzeniem 
profili firm na portalach społecznościowych. Spośród 162 przeba-

danych osób, aż 136 śledziło profile przedsiębiorstw na różnych 
platformach (wykres 3).

Analizując rozkład portali, na których użytkownicy śledzą 
firmy (wykres 4), największą popularnością cieszył się Facebook 
– każda z osób, która odpowiedziała Tak w poprzednim pytaniu 
śledziła na nim jakiś profil. Drugie miejsce zajął Instagram (86 
osób), a najmniejszą popularnością cieszyły się Twitter (15 osób) 
i Snapchat (8 osób). Widoczne różnice wynikają nie tylko z prefe-
rencji użytkowników, ale również z aktywności firm na tych por-
talach. Przedsiębiorcy realizując działania z zakresu e-marketingu, 
wybierają najczęściej portal Facebook ze względu na jego najwięk-
szą popularność oraz interaktywność dialogu z klientem. O wiele 
rzadziej korzystają ze Snapchata (narzędzia używanego głównie 
przez młode osoby w przedziale wiekowym 15-25) mimo posiada-
nia przez ten portal dużego potencjału komunikacyjnego. Należy 
jednak pamiętać, że działania komunikacyjne na portalach spo-
łecznościowych wynikają ze ściśle ustalonej strategii obejmującej 
m.in.: założone do osiągnięcia cele, charakterystykę i preferencje 
grupy docelowej oraz pozycjonowanie produktu, marki, przedsię-
biorstwa. 

Wykres 4. Portale, na których użytkownicy śledzą profile firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Druga część ankiety dotyczyła zachowań użytkowników wzglę-
dem obserwowanych profili. Ankietowani wskazywali w niej, z ja-
kich najpopularniejszych branż obserwują profile przedsiębiorstw, 
określali jakich informacji poszukują na profilach oraz przedsta-
wiali swoje zaangażowanie w interakcje z profilem. Pierwsze 
pytanie w tej części dotyczyło najchętniej śledzonych branż na 
portalach społecznościowych (wykres 5). Każdy z ankietowanych 
mógł wybrać maksymalnie cztery najchętniej śledzone obszary 
z proponowanych ośmiu (odzież i obuwie, gastronomia, kosmety-
ki, farmacja, budownictwo, nieruchomości, usługi doradcze, arty-
kuły spożywcze). Badani wskazywali, że najchętniej śledzą profile 
z branży odzieżowej i obuwniczej (136 osób), kosmetycznej (134 
osoby) oraz gastronomicznej (131 osób). Profile firm z tych branż 
są najczęściej nastawione na bardzo dużą interaktywność z użyt-
kownikami oraz interesująco prowadzone (zdjęcia, filmiki, liczne 
ciekawostki np. związane ze zdrowym żywieniem). Są to również 
obszary, które dotyczą każdego z użytkowników. Najmniejszą po-
pularnością cieszyły się branże profilowane: usługi doradcze (15 
użytkowników), budownictwo (12 użytkowników) oraz nierucho-
mości (8 użytkowników). Niewielka liczba osób bardzo chętnie 
śledzących profile z tych branż mogła wynikać z wieku grupy ba-
dawczej oraz z często niewykorzystanego potencjału tych branż.
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Wykres 5. Najczęściej obserwowane branże na portalach społeczno-
ściowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań użytkowników wo-
bec prezentowanych na profilach treści (wykres 6). Spośród 
dziewięciu opcji każdy mógł wybrać maksymalnie cztery naj-
bardziej istotne z jego perspektywy. Najczęściej przez ankie-
towanych wskazywana była część informacyjna. Użytkownicy 
oczekują przede wszystkim informacji o promocjach i okazjach 
(130 osób). Ważne są dla nich również godziny otwarcia (123 
osoby) oraz informacje o nowych produktach (118 osób). 
Wśród ankietowanej grupy rzadziej jako najistotniejsza wymie-
niana była część rozrywkowo-wizualna, w tym: żarty i memy, 
fakty z życia firmy i treści aktywizujące. Analizując powyższe 
dane należy jednak wziąć szczególnie pod uwagę, że ankie-
towani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie czterech 
dla nich najważniejszych obszarów. Oznacza to, że prowadząc 
profile w mediach społecznościowych nie wolno pomijać żad-
nego z aspektów informacyjno-rozrywkowych. Przekazywanie 
w atrakcyjny graficznie sposób informacji np. o promocjach, 
ciekawostek, infografik i tutoriali – zwiększa liczbę reakcji użyt-
kowników, w związku z czym zwiększa się możliwość dotarcia 
do potencjalnych nowych klientów. 

Wykres 6. Treści oczekiwane przez użytkowników na profilach firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytanie dotyczyło udzielania się użytkowników na 
profilach przedsiębiorstw. Choć 136 osób zadeklarowało, że ob-
serwuje profile firm, większość z nich, bo aż 63% to bierni obser-
watorzy zapoznający się z treścią, natomiast nie podejmujący akcji 
– lajkowania, komentowania, udostępniania (wykres 7).

Wykres 7. Czy lajkujesz, komentujesz, udostępniasz treści na obserwo-
wanych profilach?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie pytanie w tej części dotyczyło wpływu atrakcyjności 
i oryginalności prowadzenia profilu na decyzje zakupowe. Choć an-
kietowani określili, że dla większości z nich ważniejsze są informacje 
od części wizualnej, to jednak aż 82% ankietowanych stwierdziło, 
że atrakcyjnie prowadzony profil zachęciłby ich do kupna produktu 
(wykres 8).

Wykres 8. Czy oryginalnie i atrakcyjnie prowadzony profil zachęciłby 
Cię do kupna produktu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 9. Czy firma, w której pracujesz lub odbywasz staż/praktykę 
posiada profile w mediach społecznościowych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Trzecia, a zarazem ostatnia część ankiety została poświęcona 
zachowaniu ankietowanego jako potencjonalnego właściciela firmy. 
W części tej pojawiły się trzy pytania. Pierwsze z nich brzmiało: Czy 
firma, w której pracujesz, odbywasz staż/praktykę posiada profi-
le w mediach społecznościowych? W wypadku, gdy ankietowany 
wybrał opcję „nie” lub „nie wiem”, musiał udzielić odpowiedzi na 
pytanie drugie: Czy na miejscu właściciela firmy zadecydowałbyś 
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chcą mieć realny wpływ na jej rozwój. Identyfikację z ulubionym 
brandem mogą umożliwić im portale społecznościowe. 

Aby ich wykorzystanie przyczyniło się do rozwoju działań marke-
tingowych, należy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze – dobór 
środków komunikacji powinien wynikać z dokładnej analizy grupy doce-
lowej uwzględniającej m.in. jej preferencje, zachowania konsumenckie 
i sposób reagowania na komunikaty. Przeprowadzona wcześniej analiza 
pozwoli już na starcie uniknąć wielu popełnianych błędów np. niedo-
stosowanie treści i języka komunikacji do preferencji targetu. Po dru-
gie – prowadząc profil na portalu społecznościowym należy pamiętać, 
że nawet w obrębie jednej grupy docelowej występują osoby o róż-
nych cechach psychosocjologicznych i o różnym sposobie interakcji. 
W związku z powyższym profil na portalu społecznościowym powinien 
spełniać kilka funkcji. Do najważniejszych z nich należy rola informatora 
i enterteinatora – profil powinien scalać odbiorców wokół marki i być 
jednocześnie dodatkowym kanałem informacyjnym. Po trzecie – media 
społecznościowe to przede wszystkim interakcja. Komunikacja w social 
media powinna opierać się o dialog obu stron – wzajemne budowanie 
marki, dzielenie się opiniami tworzącymi wartość dodaną. Reasumu-
jąc, media społecznościowe są bardzo silnym narzędziem rozwijającym 
działania marketingowe przedsiębiorstw. Jednak, by właściwie spełniały 
swoją rolę, wymagają zastosowania kompleksowych działań, opartych 
na wcześniej przeprowadzonej analizie grupy docelowej, konkurencji 
oraz celi krótko- i długoterminowych, jakie firma chce osiągnąć, dzięki 
zastosowaniu kolejnego kanału komunikacyjnego. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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o dołączeniu mediów społecznościowych do działań firmy? Ostatnie 
pytanie zaś brzmiało: Czy gdybyś posiadał/-a własną firmę, założył-
byś/-łabyś jej profile w mediach społecznościowych?

Odpowiedzi udzielone na pierwsze pytanie w tej części ankiety 
wskazują, że przedsiębiorstwa coraz chętniej implementują w swoje 
strategie promocyjne social media. Aż 72% respondentów udzieliło 
przy tym pytaniu pozytywnej odpowiedzi (wykres 9).

Odpowiedzi na drugie pytanie w tej części udzielały tylko osoby, 
które w poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi „nie”. Ankietowani 
musieli zdecydować, czy gdyby byli właścicielami firm, w których pra-
cują lub odbywają staż/praktykę, włączyliby komunikację w mediach 
społecznościowych do działań marketingowych. 43% ankietowanych 
z chęcią stworzyłaby profile w social media firmie, 17% było przeciw-
ne promocji w mediach społecznościowych, a aż 40% nie potrafiło 
określić swojego stanowiska. Zawahanie w sprawie włączenia mediów 
społecznościowych do działań promocyjnych mogło wynikać ze spe-
cyfiki branży i niedostrzeżenia przez ankietowanych jej nisz promo-
cyjnych lub związane było z nieznajomością pozycjonowania i działań 
z zakresu promocji firmy, w której działają (wykres 10).

Wykres 10. Czy gdybyś był/-a właścicielem/-ką firmy, w której pracujesz 
lub odbywasz staż/praktykę, czy włączyłbyś/-łabyś media społecznościowe 
do jej działań promocyjnych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ostatnie pytanie w ankiecie związane było z osobistym podej-
ściem ankietowanych do prowadzenia działań promocyjnych w so-
cial media. Respondenci musieli zastanowić się, czy sami będąc 
właścicielami firm zdecydowaliby się na ich promocję w mediach 
społecznościowych. Wszyscy ankietowani (100%) jako aktywni użyt-
kownicy portali społecznościowych, świadomi ich wpływu na swoje 
życie codzienne, byli w zgodni i uznali, że z chęcią wprowadziliby 
media społecznościowe do promocji swojej firmy.

Podsumowanie

Media społecznościowe, odpowiednio zaimplementowane 
w strategię komunikacyjną marki, mogą stanowić nie tylko narzę-
dzie uzupełniające działania marketingowe, ale nawet być ich trzo-
nem. Coraz częstsze wykorzystanie portali skupiających społeczności 
w działaniach promocyjnych firm, wynika z turbulentności rzeczy-
wistości, w której egzystujemy. Turbulentność ta wyraża się nie tyl-
ko poprzez pojawiające się nowinki technologiczne, ale w aspekcie 
marketingowym widoczna jest głównie w zmianie sposobu komu-
nikacji na linii przedsiębiorstwo – klient. Nabywcy nie chcą być już 
tylko biernymi obserwatorami – pragną dialogu ze swoją marką, 
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