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WSTĘP 

W ciągu ostatniej dekady media społecznościowe ewaluowały i zaczęły mieć istotny 

wpływ na działalność marketingową przedsiębiorstw. W mediach tych skupione jest niemal 

całe ich otoczenie, a przede wszystkim odbiorcy i w związku z tym stały się naturalnym 

kanałem komunikacji marketingowej. Potencjał mediów społecznościowych w tym obszarze 

jest jednak ciągle eksplorowany przez praktyków. W wielkich korporacjach już pełnią one 

główną rolę m.in. w zakresie kształtowania wizerunku, budowania świadomości marki, czy 

promocji sprzedaży. Rozwój funkcji mediów społecznościowych z czasem pozwolił na 

wykorzystanie ich nie tylko w obszarze promocji, ale w całej działalności marketingowej 

przedsiębiorstwa. Tymczasem w przedsiębiorstwach w Polsce wciąż dominuje przekonanie 

o wyłącznie komunikacyjnej roli tych mediów. Zastosowanie ich w przedsiębiorstwie łączone 

jest zwykle tylko z działalnością promocyjną. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. 

Ograniczają one wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych w obszarze 

marketingu jako zasobów łatwo dostępnych, skutecznych i relatywnie tanich.  

Celem pracy jest rozpoznanie możliwości pełnego wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych w praktyce oraz zidentyfikowanie przyczyn 

niedostatecznego ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Do jego 

zrealizowania przeprowadzono badania literaturowe i empiryczne. W ramach tych ostatnich 

zastosowano ujęcie jakościowe (analiza wybranych marek benchmarkingowych 

z zastosowaniem metody obserwacji, wywiadu i analizy dokumentów) oraz ujęcie ilościowe 

(badania ankietowe i obserwacyjne na przedsiębiorstwach działających w Polsce).  

Pracę podzielono na pięć rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, 

w trzecim rozdziale opisano metodykę badań, a dwa ostatnie stanowią opracowanie wyników 

badań. Poniżej opisano ich zakres.  

W rozdziale pierwszym omówiono znaczenie mediów społecznościowych 

w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono w nim genezę i rozwój mediów 

społecznościowych. Wytypowano ich rodzaje oraz określono ich cechy w kontekście 

działalności przedsiębiorstw. Opisano też obszary wykorzystania mediów społecznościowych 

w przedsiębiorstwie.   

Rozdział drugi stanowi teoretyczny zarys koncepcji Social Media Marketingu. 

Dokonano w nim systematyki najważniejszych pojęć związanych z SMM. Omówiono 
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ewolucję marketingu poprzedzającą pojawienie się SMM.  Określono funkcje SMM oraz 

strategię SMM w przedsiębiorstwie. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano cele, hipotezy i metodykę badań. Przedstawiono 

zakres badań i metody badawcze. Omówiono kwestię doboru marek benchmarkingowych, 

dokonano charakterystyki tych marek i opisano przebieg badań jakościowych. Analogicznie 

omówiono dobór i wielkość próby, przebieg badań ilościowych oraz opisano próbę badawczą 

w badaniach ilościowych.   

Rozdział czwarty traktuje o dobrych praktykach w zakresie wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych przez wybrane marki. Przedstawiono w nim 

wyniki badań na temat zasięgu badanych marek w mediach społecznościowych, a także 

zaangażowania użytkowników wokół badanych marek w tych mediach w ujęciu ilościowym 

i jakościowym. Dokonano także analizy aktywności badanych marek w mediach 

społecznościowych, również w ujęciu ilościowym i jakościowym. Na koniec tego rozdziału 

przedstawiono wyniki badań na temat roli mediów społecznościowych w działalności 

badanych marek.   

W ostatnim rozdziale dokonano analizy i oceny wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych w działalności marketingowej przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.  

Zidentyfikowano w nim bariery korzystania z mediów społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa. Przeanalizowano stopień wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce w świetle badań ankietowych. 

Dokonano także oceny działań podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa w serwisie 

Facebook na podstawie badań obserwacyjnych. Całość zakończono wnioskami 

i rekomendacjami dla badanych przedsiębiorstw, wynikającymi zarówno z badań 

jakościowych na markach benchmarkingowych, jak i z badań ilościowych na badanych 

przedsiębiorstwach.  

W rozprawie wykorzystano monografie z obszaru marketingu i zarządzania, zarówno 

polskie, jak i zagraniczne, a także artykuły z czasopism polskich i zagranicznych. Ze względu 

na poruszaną problematykę, relatywnie duży udział w bibliografii mają artykuły i raporty 

znalezione w Internecie. Większość z nich została opracowana przez praktyków w obszarze 

wykorzystania mediów społecznościowych w działalności marketingowej, gdyż to właśnie od 

nich można zasięgnąć praktycznej wiedzy z omawianego zakresu. Rozwój teorii w omawianej 

tematyce, szczególnie w Polsce, jest jeszcze wciąż bardzo ograniczony.  
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ROZDZIAŁ I.  

 

ZNACZENIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Geneza i rozwój mediów społecznościowych 

Geneza mediów społecznościowych związana jest z powstaniem pierwszego 

ogólnoświatowego, hipertekstowego, multimedialnego, sieciowego systemu informacyjnego 

WWW (world wide web), opartego na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF 

(Internet Engineering Task Force) oraz W3C (World Wide Web Consortium). System ten 

wynaleziony został przez Tima Bernersa-Lee w roku 1990, a rok później powstała pierwsza 

przeglądarka WWW
1
. Wtedy właśnie rozpoczęła się pierwsza generacja Web 1.0, która 

opierała się na stronach internetowych, charakteryzujących się jednostronnym przekazem 

informacji, od ich twórców do użytkowników. Najczęściej zakładały je różne organizacje 

(instytucje publiczne, przedsiębiorstwa). Rozwój narzędzi komunikacji w postaci grup 

dyskusyjnych
2
, które później przekształciły się w fora internetowe lub blogi, przyczynił się do 

przeobrażenia Web 1.0 w Web 2.0. Nazwa Web 2.0 funkcjonuje od 2004 roku i została po raz 

pierwszy użyta przez firmy O’Reilly i MediaLive. Jest to druga generacja, która umożliwiała 

każdemu użytkownikowi Internetu tworzenie i publikowanie informacji w sieci, a także 

kształtowanie się społeczności wirtualnych i sieci społecznościowych
3
. W literaturze 

                                                 

1
 M. Tomaszewski, Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0 [w:] Komputerowo Zintegrowane 

Zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 

2011, s. 429. 
2 
Grupy dyskusyjne stanowiły pierwszą formę komunikacji sieciowej, a tym samym najbardziej pierwotną wersję 

mediów społecznościowych. Ich geneza sięga jeszcze 1979 roku, kiedy to T. Truscott. J. Ellis, S. Daniel i S. 

Bellovin – ówcześni studenci Duke University oraz University of North Carolina - stworzyli mini sieć, łączącą 

ich komputery i umożliwiającą udostępnianie oraz komentowanie wiadomości. W ten sposób powstał Usenet, 

rozpowszechniony pro publico bono podczas konferencji użytkowników Uniksa. W 1981 roku Usenet został 

zintegrowany z amerykańskim projektem badawczym ARPANET (stworzonym początkowo na potrzeby 

militarne), dzięki czemu zyskał dwa popularne fora dyskusyjne SF-LOVERS oraz HUMAN-NETS. W latach 90. 

XX wieku Usenet był największą i najszybciej rozwijającą się siecią umożliwiającą komunikację. W Polsce 

pierwszy serwer grup dyskusyjnych (cocs.fuw.edu.pl) powstał w 1992 roku na Uniwersytecie Warszawskim. 

Z kolei dwa lata później zaczęły działać pierwsze polskojęzyczne grupy: pl.polwro i pl.listserv.polip. Z czasem 

grupy dyskusyjne zostały zastąpione przez fora internetowe. Zob. A. Naruszewicz-Duchlińska, Internetowe 

grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

Olsztyn 2011, s. 10-11.  
3
 Zob. A. Sidorczuk, A. Gogiel-Kuźmicka, Web 1.0, Web 2.0, czy może Web 3.0 – narzędzia i technologie 

informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach www bibliotek technicznych szkół wyższych w Polsce, 
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przedmiotu można spotkać się z opiniami, iż nadejście ery Web 2.0 było jedynie chwytem 

marketingowym dla przedsiębiorstw, które próbowały zniwelować negatywne skutki kryzysu 

giełdowego z 2001 r. i/lub które nie wykorzystały w porę boomu związanego z rozwojem 

Web 1.0, a w rzeczywistości nie wprowadzała ona żadnych istotnych zmian
4
. Niemniej fakt, 

iż zwykli użytkownicy mieli odtąd możliwość współtworzenia treści, wysyłania komunikatów 

i nawiązywania interakcji z innymi użytkownikami wyraźnie wyróżniał nową generację Web 

2.0 od poprzedniej. Wśród cech generacji Web 2.0 można wskazać następujące
5
: 

 dołączanie się nowych użytkowników (network effect), 

 zwiększanie sprzedaży produktu (the long tail), 

 pozytywnie wpływający na wartość serwisu wkład użytkowników (user 

contributed value), 

 umożliwienie integracji innych serwisów oraz usług (remixability), 

 współtworzenie serwisu przez użytkowników (co-creation), 

 użycie serwisu albo jego części przez zwykłych użytkowników bez udziału 

właściciela (decentralization), 

 administracja poszczególnymi elementami serwisu przez zwykłych 

użytkowników (emergent systems). 

Kluczowe aspekty nowej ery Web 2.0 to jednak przede wszystkim
6
: 

 dostarczanie (tzw. user experience) – odpowiednie zaprojektowanie witryny pod 

kątem jej użyteczności dla użytkownika (grafika, układ strony, itp.), 

 tworzenie społeczności wokół serwisów – budowane są sieci kontaktów między 

użytkownikami, którzy mogą wysyłać do siebie również prywatne wiadomości, 

 generowanie treści przez użytkowników - użytkownicy wchodzą w interakcje  

z innymi, wymieniają się różnymi treściami wizualnymi i dźwiękowymi (np. 

tekstem, zdjęciami, plikami video, itp.), 

 wykorzystanie zbiorowej inteligencji, oznaczającej „zdolność wirtualnych 

społeczności do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich ich 

członków, często poprzez współpracę i debaty prowadzone na dużą skalę”
7
, 

                                                                                                                                                         

Biuletyn EBIB 2012, nr 2(129), s. 1 oraz T. Dryl, Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania 

interakcji przedsiębiorstwa z klientami, „Innowacje i konkurencyjność. Wybrane problemy”, Prace i Materiały, 

WZ Uniwersytet Gdański, 2008, Nr 3. 
4
P. Siuda, Jakość życia i cyberwykluczenie w dobie Web 2.0 [w:] Tolerancja. Studia i szkice, red. A. Rosół, 

R. Debris, Częstochowa 2007-2008, s. 310. 
5 
M. Tomaszewski, Rozwój globalnej sieci komputerowej…, op.cit., s. 430. 

6
 P. Siuda, Jakość życia i cyberwykluczenie…, op.cit., s. 314-315. 
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 folksonomia (przeciwieństwo charakterystycznej dla Web 1.0 taksonomii) – brak 

hierarchicznego uporządkowania treści w internecie; porządek wyznaczają sami 

użytkownicy przy pomocy tzw. tagów. 

W erze Web 2.0 treści są nieuporządkowane, a ich selekcja pod kątem jakości 

i rzetelności jest bardzo utrudniona, szczególnie przez ich bardzo dużą liczbę. Pojawiało się 

więc zapotrzebowanie na system, który by w sposób precyzyjny i jasny filtrował wszelkie 

treści i pozwalał na szybkie pozyskanie niezbędnych informacji. W związku z tym mówi się 

o nadejściu ery Web 3.0, „w której maszyny, czyli komputery, serwery internetowe i inne 

urządzenia, będą ze sobą rozmawiać za pomocą uniwersalnego języka”
8
. Termin Web 3.0 

został po raz pierwszy użyty prawdopodobnie przez dziennikarza „The New York Times”, 

Johna Markoffa, który określił go jako „rozszerzenie Web 2.0 o mechanizmy związane ze 

sztuczną inteligencją
9
”

10
. Zdaniem T. Berners’a-Lee Web 3.0 to zasada współdziałania 

Internetu ze światem rzeczywistym, a także komunikacja ludzi z siecią bez zastosowania 

metod tradycyjnych. Poza tym Web 3.0 będzie semantyczny (z ang. Semantic Web). W sych 

założeniach Semantic Web będzie korzystać z istniejącego obecnie protokołu 

komunikacyjnego, na którym bazuje Internet. Różnica polegałaby na tym, że przesyłane dane 

będą rozumiane również przez maszyny. Dane przekazywane by były w postaci, w której 

można by powiązać ich znaczenia między sobą oraz w ramach odpowiedniego kontekstu”
11

. 

Jak pokazuje praktyka, obecnie można już spotkać się z przykładami potwierdzającymi 

nadejście ery Web 3.0. Serwis społecznościowy Facebook umożliwia przedsiębiorstwom 

tworzenie bardzo zaawansowanych kampanii reklamowych, trafiających precyzyjnie 

w potrzeby konkretnego użytkownika. Przykładowo, jeśli dany użytkownik odwiedzał sklep 

internetowy w poszukiwaniu konkretnego produktu, lecz z różnych powodów nie dokonał 

zakupu, producent może zidentyfikować tego użytkownika i trafić do niego ze specjalną 

ofertą tego produktu, dzięki wyświetleniu reklamy na jego profilu w serwisie Facebook. Jest 

                                                                                                                                                         

7
 H. Jenkins, Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 265 [za:] 

P. Siuda, Jakość życia i cyberwykluczenie…, op.cit., s. 315. 
8
M. Tomaszewski, Rozwój globalnej sieci komputerowej…, op.cit., s. 432. 

9
Jak podaje P. Fulmański, „sztuczna inteligencja to dziedzina wiedzy, której celem i przedmiotem badań są 

maszyny potrafiące rozwiązywać zadania, przy rozwiązywaniu których człowiek korzysta ze swojej 

inteligencji”. Zob. P. Fulmański, Sztuczna inteligencja. Przykładowe zastosowania, Wydział Matematyki  

i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, 12 czerwca 2008, s. 22 [w:] http://fulmanski.pl/ai/pres/pres.pdf (14.08.2015). 
10

J. Walkowska, Jeśli nie Web 2.0, to co?, Biuletyn EBIB 2012, nr 2(129), s. 2. 
11 

T. Bernes-Lee, Web 3.0 będzie inteligentny, http://mediacafepl.blogspot.com/2007/12/web-30-bdzie-

inteligentny-mwi-tim.html, [za:] J. Wątróbski, S. Wolanicka, Na granicy dwóch Web-światów, Katedra 

Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

http://mit.weii.tu.koszalin.pl/MIT5/Modele%20inzynierii%20teleinformatyki%205_12%20Watrobski%20Wolan

icka.pdf, s. 99.  
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to przykład, gdy informacja trafia precyzyjnie do odbiorcy, który z dużym 

prawdopodobieństwem jest nią zainteresowany. Można znaleźć źródła, które wskazują, iż era 

Web 3.0 może przypadać na okres 2010-2020, po czym nadejdzie kolejna generacja Web 4.0 

(symbiotic Web, symbiotyczna sieć), dla której charakterystyczne byłyby interakcje między 

ludźmi i maszynami w symbiozie
12

.  

Ewolucję sieci internetowej do Web 4.0 zilustrowano na rys. 1.1. Można 

zaobserwować, iż jej przejawem były zmiany w formach interakcji między użytkownikami 

sieci internetowej. Początkowo w erze Web 1.0 były to grupy dyskusyjne (zastąpione przez 

fora internetowe), później w generacji Web 2.0 pojawiły się blogi, serwisy społecznościowe 

oraz Wiki. Era Web 3.0 to semantyczne wyszukiwarki i semantyczne bazy danych, z kolei 

następna generacja może się przejawiać pojawieniem się inteligentnych agentów.  

 

 

Rys. 1.1. Ewolucja sieci internetowej do Web 4.0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Wątróbski, S. Wolanicka, Na granicy dwóch Web-światów, Katedra 

Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

http://mit.weii.tu.koszalin.pl/MIT5/Modele%20inzynierii%20teleinformatyki%205_12%20Watrobski%20Wolan

icka.pdf (14.08.2015), s. 100. 

                                                 

12
S. Aghaei, M. A. Nematbakhsh, H. Khosravi Farsani, Evolution of the World Wide Web: from Web 1.0 to Web 

4.0, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), Styczeń 2012, Vol.3, No.1, s. 8. 
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Przejawem ewolucji sieci od Web 1.0 do Web 3.0 było powstanie i rozwój mediów 

społecznościowych (ang. social media). Istnieje wiele determinantów ich rozwoju. Wśród 

nich można wskazać:  

 czynniki technologiczne,  

 czynniki socjologiczne (społeczne), 

 czynniki psychologiczne, 

 czynniki ekonomiczne, 

 czynniki kulturowe, 

 czynniki edukacyjne,  

 czynniki demograficzne, 

 czynniki międzynarodowe,  

 czynniki polityczne.  

Czynniki technologiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju mediów 

społecznościowych. Chodzi tu przede wszystkim o rozpowszechnienie sieci internetowej na 

świecie, zwiększenia jej roli w społeczeństwie i w gospodarce globalnej, ale także m.in. 

o rozwój technologii mobilnych (szczególnie telefonów komórkowych), które w dużej mierze 

przyczyniły się do popularyzacji Internetu. Łatwiejszy dostęp do sieci internetowej 

spowodował wzrost liczby użytkowników mediów społecznościowych (Tabela 1.1.).  

Tabela 1.1. Wybrane dane na temat liczby użytkowników Internetu, mediów 

społecznościowych i telefonów komórkowych na świecie (styczeń 2016 r.) 

Wyszczególnienie 
Całkowita 

populacja 

Aktywni 

użytkownicy 

Internetu 

Aktywne 

konta  

w mediach 

społeczno-

ściowych 

Unikalni 

użytkownicy 

telefonów 

komórkowych 

Aktywne konta  

w mediach 

społecznościowych 

na telefonach 

komórkowych 

Liczba  

(w mld) 
7,4 3,42 2,31 3,79 1,97 

Odsetek całkowitej 

populacji 

(w %) 

100 46 31 51 27 

Przyrost w stosunku 

do roku 

poprzedniego  

(w mln) 

190 332 219 141 283 

Przyrost w stosunku 

do roku 

poprzedniego (w %) 

2,6 10 10 4 17 

 

Źródło: S. Kemp, Digital, Social & Mobile Worldwide in 2016, We are social, Styczeń 2016, s. 7-8 [w:] 

https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/ (12.06.2017). 
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W styczniu 2016 roku odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego zarówno 

liczby aktywnych użytkowników Internetu (o 10%), jak i liczby aktywnych kont w mediach 

społecznościowych (o 10%). W tym okresie zwiększyła się także liczba unikalnych 

użytkowników telefonów komórkowych (o 4%) oraz liczba aktywnych kont w mediach 

społecznościowych, z których użytkownicy korzystają za pośrednictwem telefonów 

komórkowych (o 17%). Dane te świadczą nie tylko o dynamicznym rozwoju Internetu oraz 

rynku telefonów komórkowych, ale przede wszystkim o rozwoju mediów społecznościowych, 

gdzie czynnik technologiczny odgrywa podstawową rolę.  

Obok czynników technologicznych ważne znaczenie mają także czynniki społeczne 

oraz psychologiczne. Te pierwsze odnoszą się do tworzenia grup społecznych o różnym 

stopniu złożoności, charakteryzujących się określoną strukturą i organizacją, podobieństwem 

użytkowników z punktu widzenia określonej cechy, świadomością przynależności do grupy, 

a także odrębności od innych grup
13

. Czynniki psychologiczne z kolei wiążą się z funkcją 

zaspakajania określonych potrzeb jednostki przez media społecznościowe. Odnosząc się do 

hierarchii zaproponowanej przez Maslowa
14

 wśród potrzeb tych wymienia się
15

:  

 potrzeby przynależności do grupy, 

 potrzeby uznania, 

 potrzeby samorealizacji.  

Potrzeby przynależności do grupy odnoszą się do odnajdowania ludzi, afiliacji oraz 

relacji człowieka z całym otoczeniem. To ułatwiają media społecznościowe dzięki ich różnym 

funkcjom w postaci m.in. komentarzy, polubień, czy udostępnień. Umożliwiają one interakcje 

międzyludzkie. Dzięki tym mediom użytkownicy mogą realizować potrzeby związane 

z chęcią nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi w czasie 

rzeczywistym, bez ograniczeń geograficznych. Drugą grupę potrzeb stanowią potrzeby 

uznania. Są one związane z pragnieniem wzbudzania szacunku w oczach innych ludzi, a także 

dostrzegania przez nich profesjonalizmu i przy tym doceniania go. W mediach 

społecznościowych, poszczególne osoby mają możliwość wyrażania swych opinii oraz 

poglądów, mogą zasięgnąć porady, jak również udzielać innym fachowej pomocy w postaci 

                                                 

13
 Por. definicja grupy społecznej w: M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 54. 
14

B. Krzysiak-Rydel, M. Szuster, K. Turowski, Czynniki wpływające na dobre samopoczucie w okresie 

młodzieńczym, „Zdrowie i dobrostan” 2014, nr 3, s. 11. 
15

 I. Lupa, Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych na 

przykładzie fundacji „Kupuj odpowiedzialnie” [w:] Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji  

i konsumpcji, red. M. Paradowska, D. Foryś, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 

48-49. 
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konsultacji. Można dzięki temu kształtować swój wizerunek jako specjalisty w określonej 

dziedzinie, wzbudzając jednocześnie szacunek wśród innych osób. Na szczycie hierarchii są 

potrzeby samorealizacji. Oznacza ono pragnienie zaspakajania własnych ambicji, jak też 

nabywania wiedzy oraz zrozumienia otoczenia. Media społecznościowe w tym zakresie 

otwierają nowe możliwości. Użytkownicy mogą np. założyć własny blog, na którym będą 

przedstawiać własne opinie, poglądy, dzielić się wiedzą, swoimi zainteresowaniami, 

a poprzez to będą realizować swoje ambicje i kreować swój własny wizerunek (personal 

branding). Media te są narzędziem służącym do rozwoju osobistego.  

Czynniki ekonomiczne również determinują rozwój mediów społecznościowych. 

Media te zapewniają szybką i bezpośrednią wymianę wszelkich treści bez względu na 

odległość geograficzną użytkowników. Za ich pośrednictwem można tworzyć, udostępniać 

i przesyłać informacje, co ma elementarne znaczenie w dobie współczesnej gospodarki. 

Dążenie do zwiększenia efektywności przesyłu tych informacji, przyczyniło się do rozwoju 

mediów społecznościowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, media społecznościowe 

umożliwiły bezpośrednie dotarcie do nabywców. Stały się relatywnie tanim i skutecznym 

kanałem marketingowym.  

Kolejna grupa czynników – czynniki kulturowe – wiążą się z kształtowaniem 

określonych wzorów zachowań. Obecność w tych mediach stało się częścią kultury, gdzie 

postulowane są normy, wartości i zwyczaje, charakterystyczne dla użytkowników tych 

mediów.  

Czynniki edukacyjne natomiast odnoszą się zarówno do wzrostu roli mediów 

społecznościowych w edukacji (różnego rodzaju platformy edukacyjne, e-learning), jak i do 

zwiększenia umiejętności użytkowników w zakresie obsługi mediów społecznościowych. 

Niegdyś dostęp do nich miała ograniczona liczba osób, obecnie są one rozpowszechnione na 

skalę światową.  

Następna grupa to czynniki demograficzne. One także mają wpływ na rozwój mediów 

społecznościowych. Chodzi tu o rozpowszechnienie tych mediów szczególnie wśród 

członków pokolenia Y
16

, które dorastały w czasie ekspansji Internetu, a także samych mediów 

społecznościowych oraz pokolenia Z, dla którego nowe technologie istniały „od zawsze, 

                                                 

16
 Pokolenie Y stanowią osoby urodzone w latach 1980-2000. Więcej na ten temat: M. Andrałojć,  

M. Ławrynowicz, Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, „Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi” 2012, nr 5, s. 50. 
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a zatem stanowią ich naturalne środowisko
17

. Pokolenia te przyzwyczajone są do 

wykorzystywania ich w codziennych interakcjach z innymi osobami, co niewątpliwie 

determinuje dalszy rozwój tych mediów.  

Czynniki międzynarodowe odnoszą się do braku barier geograficznych w przypadku 

nawiązywania interakcji w mediach społecznościowych, globalnej społeczno-ekonomicznej 

integracji jednostek i organizacji, a także zacierania się barier kulturowych i społecznych 

pomiędzy poszczególnymi krajami.  

Wiąże się to także z czynnikami politycznymi. Media społecznościowe – dzięki swojej 

specyfice, w tym możliwości wielokierunkowych interakcji - stają się areną politycznych 

manewrów. Wszystkie te czynniki zatem wpływają na popularyzację mediów 

społecznościowych.  

Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu brak jest 

jednoznacznego określenia, czym są media społecznościowych (por. tabela 1.2.).  

Tabela 1.2. Wybrane definicje mediów społecznościowych w literaturze zagranicznej 

i polskiej  

 Autor/autorzy 

definicji 

 

Pojęcie mediów społecznościowych 

L
it

er
a

tu
ra

 z
a

g
ra

n
ic

zn
a

 

E. Brown, 2012 
Zbiory stron internetowych i aplikacji, zaprojektowanych do tego, by zapewnić 

użytkownikom interakcje z ich znajomymi. 

S. Klososky, 

2011 

Kategoria technologii społecznościowych, wykorzystująca internet oraz mobilne 

media (filmy, dokumenty, zdjęcia, prezentacje multimedialne, itp.) do dzielenia się 

pomysłami i wiadomościami oraz do rozrywki. 

A.M. Kaplan, 

M. Haenlein, 

2010 

Grupa aplikacji bazująca na sieci internetowej, zbudowana na ideologicznych 

i technologicznych podstawach ery Web 2.0., pozwalającej na tworzenie i wymianę 

treści tworzonych przez użytkowników. 

P. Blackshaw, 

M. Nazzaro 

Media tworzone przez klientów, stanowiące nowe źródła informacji w sieci 

internetowej, tworzone, inicjowane, publikowane i wykorzystywane przez klientów, 

kształcących się wzajemnie w szerokim zakresie zagadnień. 

W.G. Mangold, 

D.J. Faulds, 

2009 

Media społecznościowe są napędzane przez konsumentów, umożliwiając jednej 

osobie komunikowanie się z setkami czy tysiącami innych konsumentów 

w stosunkowo krótkim czasie i przy niewielkim wysiłku. Menedżerowie nie są 

w stanie bezpośrednio kontrolować tych konwersacji. Niemniej mogą wykorzystywać 

różne media, takie jak Facebook i Twitter do zaangażowania klientów, do wpływania 

na te dyskusje i kształtowania ich zgodnie z misją i celami organizacji.  

ACT-IAC, 2011 
Media społecznościowe stanowią wspólne wykorzystanie technologii do integracji 

społecznych interacji i do tworzenia nowych treści.  

E. Keller, B. 

Fay, 2012 

Wspólne wykorzystanie technologii do integracji społecznych interakcji z klientami 

celem opracowania marki i stworzenia nowych treści. 

C.H. Cockerill, 

2013 

Media społecznościowe, w tym serwisy społecznościowe, blogi, mikroblogi i strony 

internetowe, służą do udostępniania zdjęć czy filmów, oferują zarówno sprzężenie 

zwrotne, jak i platformę służącą wirtualnym dyskusjom wśród wyborców. Te 

interakcje B2C i C2C reprezentują możliwości dla budowania relacji, które nie 

istniały w poprzednich modelach komunikacji masowej.  

                                                 

17
 Pokolenie Z (zwane też m.in. generacją cyfrową, generacja sieci) stanowią osoby urodzone po 2000 roku. Zob. 

M. Andrałojć, M. Ławrynowicz, Elastyczny system…, op.cit., s. 51. 
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 Autor/autorzy 

definicji 

 

Pojęcie mediów społecznościowych 

L
it

er
a

tu
ra

 p
o

ls
k

a
 

D. Kaznowski, 

2014 

Środki przekazu, które podlegają społecznej kontroli i mogą być wykorzystywane na 

dowolną skalę; zawierają one zarówno treść przekazu, jak też możliwe punkty 

widzenia, które odnoszą się do informacji. 

 

W. Gogołek, 

2010 

Forma naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w Sieci pomiędzy osobami na 

temat wspólnych zainteresowań. 

M. Czaplicka, 

2014 

 

Każda strona internetowa umożliwiająca interakcję między użytkownikami. 

T. Smektała, 

2005 

Stanowią zbiorowość użytkowników Internetu, którzy w sposób aktywny 

wykorzystują tę platformę komunikacji w zakresie wymiany informacji oraz 

komunikatów, jakie są związane z ich wspólnymi zainteresowaniami, czy 

przekonaniami bądź postawami. 

M. 

Grzechowiak, 

2010 

„Kanał komunikacyjny, który w przeciwieństwie do kanałów tradycyjnych (np. 

telewizja, radio, prasa), gdzie przekaz nadawany jest tylko w jedną stronę – do 

klienta, zapewnia komunikację obustronną. (…) To po prostu serwisy internetowe, 

które umożliwiają użytkownikom aktywne współdziałanie, np. publikowanie różnego 

rodzaju treści, opinii o produktach i usługach, granie w gry sieciowe, wspólne 

kupowanie czy szukanie korzystnych ofert cenowych czy może tylko komunikację  

z innymi użytkownikami”. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Brown, Working the Crowd: Social Media Marketing for 

Business, BCS, Swindon 2012, s. 17; S. Klososky, Enterprise social technology, Greenleaf Book Group LLC, 

Texas, Austin 2011, s. 7; A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities 

of Social Media. BusinessHorizons, 2010, nr 53, s. 59-68; P. Blackshaw, M. Nazzaro, Consumer-Generated 

Media (CGM) 101: Word-of-Mouth in the Age of the Web-Fortified Consumer, Nielsen BuzzMetrics, New York 

2010, za: A. Roy, C. Dionne, How SMEs Evaluate Their Performance in Reaching and Attracting Customers 

With Social Media? [w:] Proceedings of the 2
nd

 European Conference on Social Media ECSM 2015, red. A. 

Mesquita, P. Peres, 9-10 lipca 2015, s. 391; W.G. Mangold, D.J. Faulds, Social media: The new hybrid element 

of the promotion mix, Business Horizons 2009, Vol 52, No. 4, s. 357-365. za: A. Roy, C. Dionne, How SMEs 

Evaluate…, op.cit., s. 391; Best practices study of social media records policies, American Council for 

Technology and Industry Advisory Council, Fairfax, Virginia 2011. za: A. Roy, C. Dionne, How SMEs 

Evaluate…, op.cit., s. 391; E. Keller, B. Fay, Word-of-mouth advocacy: A new key to advertising effectiveness, 

Journal of Advertising Research 2012, Vol 52, No. 4, s. 459-464. za: A. Roy, C. Dionne, How SMEs Evaluate…, 

op.cit., s. 391; C.H. Cockerill, Exploring social media obstacles and opportunities within public agencies: 

Lessons from the Ohio Division of wildlife, International Journal of Business and Social Science, 2013, Vol 4, 

No. 2, s. 39-44. za: A. Roy, C. Dionne, How SMEs Evaluate…, op.cit., s. 391; D. Kaznowski, Social media – 

społeczny wymiar Internetu [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014, s. 77; W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, 

paradoksy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2010, s. 162; M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social 

media, Helion, Gliwice 2014, s. 10 za: I. Bluszcz, Przyczyny i możliwośći wykorzystania mediów 

społecznościowych w działaniach promocyjnych, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 2014, 

nr 14, s. 15; T. Smektała, Public relations w Internecie, Warszawa 2005, s. 148 za: M. Kotas, Media 

społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na przykładzie firmy Wedel sp. z o.o., 

Wykorzystanie nowych mediów w public relations, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, Katowice 2013, nr 157, s. 17; M. Grzechowiak, Social media w Polsce i na świecie, Raport 

Internet Standard, Social Media 2010, edycja I, 2010, s. 4. 

 

Większość przedstawionych definicji kładzie nacisk na dwa wymiary mediów 

społecznościowych
18

:  

                                                 

18
A. Albuquerque, R. Costa, Terminology as a Sense Making Social Tool, [w:] Proceedings of the 2

nd
 European 

Conference on Social Media ECSM 2015, red. A. Mesquita, P. Peres, 9-10 lipca 2015, s. 13 za: I. Lupa, Media 

społecznosciowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstwa, Wyd. 

Sophia, Katowice 2016, s. 23. 
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 wymiar technologiczny (funkcjonowanie mediów społecznościowych odbywa 

się tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu łącza internetowego i urządzeń, 

pozwalających na komunikację za jego pośrednictwem
19

),  

 wymiar społecznościowy (wiąże się z interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy 

użytkownikami sieci internetowej, tworzą się pewne sieci kontaktów, grupy 

społecznościowe o określonej charakterystyce; wszystkie przesyłane treści 

podlegają społecznej kontroli i mogą one być wykorzystane na dowolną 

skalę
20

).  

Część zaprezentowanych definicji mediów społecznościowych sformułowana jest 

bardzo ogólnie, z punktu widzenia indywidualnych użytkowników (np. definicja E. Browna, 

S. Klososky’ego), a część – z punktu widzenia użytkowników korporacyjnych (zob. W.G. 

Mangold i D.J. Faulds, czy E. Keller i B. Fay). Dla tych ostatnich w mediach 

społecznościowych zgromadzone są grupy konsumentów, które mogą wzajemnie na siebie 

oddziaływać i wpływać na wizerunek przedsiębiorstwa. Autorzy W.G. Mangold i D.J. Faulds 

uważają, że - chociaż organizacje nie mogą bezpośrednio tego kontrolować – to jednak mogą 

angażować klientów w dyskusje na temat marki i odpowiednio je kształtować.  

W polskiej literaturze przedmiotu media społecznościowe określane są także jako: 

media społeczne, nowe media, media sieciowe, media partycypacyjne, czy wirtualne media
21

. 

Przy tym należy zauważyć kontrowersyjność użycia przymiotnika „społeczny” w kontekście 

tych mediów, zamiast „społecznościowy”. W języku angielskim obydwa terminy są określane 

pojęciem social. Budzi to różne konflikty natury terminologicznej. Istnieją poglądy, zgodnie 

z którymi termin social nie powinien być używany w kontekście mediów społecznościowych, 

gdyż nie zachodzą w nich prawdziwe bezpośrednie interakcje, takie jak w świecie 

rzeczywistym, pozawirtualnym
22

. W języku polskim istnieje jednak wyraźne rozgraniczenie 

pomiędzy terminem „społecznościowy” a „społeczny”. Wyrażenie „społecznościowy” odnosi 

się do społeczności, a więc grupy ludzi, powiązanych w jakiś sposób ze sobą (np. 

mieszkający na tym samym terenie, należący do określonej grupy, itp.). Przymiotnik 

„społeczny” z kolei określa coś, co dotyczy społeczeństwa, jest realizowane przez 

                                                 

19
Zob. D.B.Thomas, M. Barlow, Enterprise Social Media Strategy. How Social Networks Are Radically 

Transforming Your Business, Wyd. Wiley, New York 2011, s. 1 za: Ibidem. 
20

 Por. np. D. Kaznowski, Social media – społeczny wymiar Internetu [w:] E-marketing. Współczesne trendy. 

Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, op.cit., s. 77 za: Ibidem. 
21

 D. Pacha, Społeczności internetowe w budowie wartości klienta [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar  

i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wyd. Poltext, Warszawa 2010, s. 546. 
22

 Ibidem, s. 13. 
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społeczeństwo lub jest w jakiś sposób z nim związane, albo też dotyczy czegoś, co jest 

własnością społeczeństwa i należy do ogółu ludzkiego
23

. W związku z tym zasadne jest 

stosowanie wyrazu „społecznościowy” w kontekście omawianych mediów. Mniej trafne 

wydaje się natomiast użycie terminu „społeczny”
24

.  

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „media społecznościowe” należy odróżnić od 

terminów: społeczność internetowa (inaczej „e-społeczność”
25

, „społeczność wirtualna”
26

) 

oraz sieć społecznościowa (social network). Społeczność (internetową, wirtualną) stanowią 

użytkownicy, którzy tworzą sieci relacji w Internecie. Sieć społecznościowa to z kolei 

powiązania (relacje) pomiędzy tymi użytkownikami. Media społecznościowe natomiast 

stanowią platformę, na której skupiona jest dana społeczność i która umożliwia nawiązanie 

między nimi relacji
27

.  

Reasumując, kompleksowa definicja mediów społecznościowych powinna 

uwzględniać ich wymiar technologiczny i społecznościowy, a przy tym należy zwrócić uwagę 

na typy użytkowników, którzy tworzą sieć społecznościową. Można więc przyjąć, że media 

społecznościowe są platformami internetowymi, wykorzystującymi nowe technologie, a ich 

funkcje sprowadzają się głównie do tworzenia, przetwarzania, odtwarzania, udostępniania, 

odbierania i komentowania wszelkich treści wizualnych i dźwiękowych (np. tekstu, obrazów, 

filmów, gier)
28

 przez jednostki indywidualne (osoby fizyczne) i/lub instytucjonalne (np. 

przedsiębiorstwa, organizacje non profit, instytucje publiczne). Należy podkreślić, że 

wskazane interakcje mogą zachodzić zarówno w ramach społeczności internetowych 

otwartych, czyli takich, do których może należeć każdy użytkownik Internetu, jak i w ramach 

społeczności internetowych zamkniętych, do których mogą należeć osoby spełniające 

określone kryteria (np. pracownicy danej organizacji). W definicji mediów 

społecznościowych należy ponadto podkreślić cel, w jakim one powstały. Jest nim 

                                                 

23
 Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2010. 

24
W taki sposób media te określa m.in.: D. Pacha, Społeczności internetowe…, op.cit., s. 546 oraz S. Crescenzo, 

Media społeczne i ich konsekwencje dla komunikacji wewnętrznej, tłum. A. Lewandowska, 

http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_K_Media_spoleczne_i_ich_konsekwen

cje_dla_komunikacji.pdf (26.01.2014).  
25

Zob. W. Gustowski, e-Społeczność, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007, s. 9; D. Kaczorowska-

Spychalska, Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 

San, Tom XIII, z. 2, Łódź 2012, s. 114. 
26

 Z ang. Virtual Community (zob. M. Rouse, Virtual community, http://whatis.techtarget.com/definition/virtual-

community (29.09.2013)). 
27

 I. Lupa, Zastosowanie mediów społecznościowych w konsultingu – wybrane zagadnienia [w:] Konsulting dla 

biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, red. M. Walczak, A. Wodecka-Hyjek, Wyd. 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, s. 116. 

-
28

 Por. D. Heymann-Reder, Social Media Marketing: Erfolgreiche Strategien fur Sie und Ihr Unternehmen, 

Addison-Wesley Verlag, Munchen 2011, s. 20. 



19 

 

umożliwienie użytkownikom wzajemnych interakcji. To pozwala odróżnić media 

społecznościowe od innych stron, które pozwalają na nawiązywanie interakcji między 

użytkownikami (np. serwisy informacyjne np. Wiadomości Onet, w których pod 

poszczególnymi artykułami umieszczono opcję komentowania treści przez różnych 

użytkowników)
29

. Na podstawie powyższych rozważań można sformułować następującą 

definicję mediów społecznościowych: są to platformy internetowe (strony lub aplikacje), 

które powstały i służą po to, aby umożliwić interakcje między użytkownikami
30

 

prywatnymi i/lub instytucjonalnymi w ramach społeczności otwartych lub zamkniętych.  

 

 

1.2 Rodzaje mediów społecznościowych 

Można wyróżnić wiele rodzajów mediów społecznościowych. Najbardziej 

rozpowszechnione w literaturze przedmiotu jest w tym zakresie podejście A.M. Kaplana 

i M. Haenleina. Biorąc pod uwagę takie cechy, jak: złożoność medium, zasięg społeczny, 

a także aspekty społeczne, autorzy ci wskazali na sześć rodzajów mediów
31

:  

 projekty współdzielone, np. Wikipedia, 

 blogi oraz mikroblogi, np. Twitter, 

 społeczności konwentowe, np. YouTube, 

 serwisy społecznościowe, np. Facebook, 

 światy wirtualne jak np. Second Life, 

 światy gier wirtualnych jak np. Guild Wars, 

Ten podział mediów społecznościowych jest najpopularniejszy zarówno w literaturze 

zagranicznej, jak i polskiej. Inni autorzy się na nim wzorowali. Przykładowo M. Kuziak dzieli 

je na
32

:  

 serwisy społecznościowe (np. Facebook, YouTube),  

 fora,  

                                                 

29
 Zob. I. Lupa, Media społecznosciowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki 

przedsiębiorstwa, Wyd. Sophia, Katowice 2016, s. 21. 
30

 Por. Ibidem, s. 20. 
31

 A.M. Kaplan, M, Haenlein, Users of the world, unite…, op.cit., s. 59–68. 
32

 M. Kuziak, Social media jako przestrzeń działań marketingowych: istota, kategoryzacja i pomiar [w:] 

Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, red. A. Czubała, R. Niestrój, J.W. Wiktor, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 147-148. 
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 grupy dyskusyjne,  

 blogi,  

 czaty.  

Dodatkowo w ramach serwisów społecznościowych można wyróżnić
33

:  

 serwisy skupiające grupy społeczne (np. MySpace, Facebook, nk.pl);  

 serwisy o profilu biznesowym, służące do budowy bazy kontaktów zawodowych 

(LinkedIn, Profeo, GoldenLine);  

 serwisy skupione wokół multimediów (YouTube, Flickr, Picasa, Fotosik, Fotka, 

ePuls);  

 serwisy tematyczne (np. My-Sport, Chomikuj);  

 serwisy specjalistyczne i branżowe (np. Energetycy, Konsylium).  

Podobny jest też podział mediów społecznościowych G. Mazurka, który wyróżnia
34

: 

 platformy (portale, serwisy) społecznościowe (witryny pozwalające na 

nawiązywanie relacji z innymi użytkownikami), np. Facebook, LinkedIn, 

 platformy informacyjne (internetowe bazy informacji tworzone przez 

użytkowników), np. Wikipedia, 

 internetowe repozytoria multimedialne (witryny umożliwiające przechowywanie 

i udostępniania materiałów multimedialnych), np. YouTube, 

 komunikatory (narzędzia umożliwiające bezpośredni kontakt z innymi 

użytkownikami i stanowiące alternatywę dla np. telefonu), np. Skype, 

 blogi (witryny o określonej tematyce tworzone przez konkretnych 

użytkowników), np. Blogger, 

 mikroblogi (serwisy umożliwiające publikację krótkich treści), np. Twitter. 

Z punktu widzania przeznaczenia mediów społecznościowych organizacja 

Conversation Prism zaproponowała podział mediów społecznościowe na
35

:  

 serwisy społecznościowe (np. Facebook, Google+),  

 blogi i mikroblogi (np. Tumblr., Blogger), strony służące do realizacji koncepcji 

crowdsourcingu
36

 (np. Prismatic, Storify),  

                                                 

33
T. Fiedoruk, Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy, http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-

spolecznosciowe/ (26.03.2011). za: M. Andrzejewska, A. Stolińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Studia Informatica 2011, nr 28, s. 119. 
34

 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, Warszawa 

2012, s. 100-101. 
35

 The Conversation Prism, https://conversationprism.com/ (15.08.2015). 
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 strony typu Q&A
37

, czyli wyszukiwarki (np. Yahoo!, Answers.com),  

 strony przeznaczone do dyskusji użytkowników (np. dis.cuss.it, livefyre),  

 strony służące do handlu społecznościowego (social commerce) (np. shopkick, 

Milo local shopping),  

 strony społecznościowe, gdzie odbywa się wymiana handlowa (social 

marketiplace - rynek społecznościowy) (np. Kickstarter, Etsy),  

 strony typu social streams (strumienie społecznościowe) (np. Twitter, App.net),  

 strony służące do lokalizacji (np. Foursquare, Banjo),  

 serwisy typu Nicheworking (np. dla osób, które chcą zdrowo żyć - care2.com, dla 

matek, które potrzebują porady odnośnie pielęgnacji dzieci -cafemom.com),  

 serwisy korporacyjne (np. Yammer, Socialcast),  

 serwisy typu Wiki (np. Wikipedia, Wikia),  

 serwisy typu Discussion&Forums (Dyskusje i Fora) (np. Lingia, Google),  

 serwisy typowo biznesowe (np. LinkedIn, Xing),  

 serwisy typu sieci usług (np. CrowdSpring, Elance),  

 serwisy poświęcone recenzjom i opiniom (np. Amazon, Epinions),  

 serwisy typu social curation (np. Pinerest, Pulse),  

 serwisy służące do tworzenia i udostępniania plików multimedialnych (np. Vevo, 

YouTube),  

 serwisy służące do tworzenia i udostępniania dokumentów, prezentacji (np. Prezi, 

SlideShare),  

 serwisy poświęcone wydarzeniom (np. Eventbrite, Plancast),  

 serwisy muzyczne (np. Pandora, Rhapsody),  

 serwisy typu livecasting (np. Livestream, Vokle),  

 serwisy poświęcone udostępnianiu zdjęć (np. Picasa, Flicr),  

 serwisy typu social bookmarks (np. Pocket, Instapaper),  

 serwisy opiniotwórcze (np. Kred, Twitalyzer),  

 serwisy skupiające społeczność zainteresowaną fitnessem (np. LoseIt, Jawbone).  

Biorąc pod uwagę funkcje mediów społecznościowych, można wyróżnić następujące 

ich rodzaje
38

: 

                                                                                                                                                         

36
 Crowdsourcing (z ang. crowd - tłum, sourcing - pozyskanie) można zdefiniować jako pozyskanie wiedzy 

z tłumu (w tym przypadku ze społeczności zgromadzonej w mediach społecznościowych). 
37

 Q&A – Qestions and Answers (pytania i odpowiedzi).  
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 media społecznościowe, które służą do prezentacji opinii i poglądów, np. blogi, 

 media społecznościowe, które służą współdzieleniu zasobów, np. filmy, pliki, 

muzyka, itp., np. YouTube, 

 media społecznościowe, które są nastawione na budowanie oraz utrzymywanie 

relacji, np. serwis Facebook, 

 media społecznościowe, które są nastawione na komunikację czy też dyskusję, np. 

fora internetowe,  

 media społecznościowe, które są nastawione na bieżące informowanie oraz 

komentowanie aktualności – przykładem są mikroblogi, 

 media społecznościowe, które są nastawione na współtworzenie bądź kooperację, 

np. Google Docs. 

Interesującą klasyfikację przedstawił także D. Pacha. Autor podzielił media 

społecznościowe według największej liczby wspólnych cech i funkcji i wyróżnił cztery ich 

kategorie
39

: 

 komunikacja – tę kategorię stanowią blogi, fora, mikroblogi, serwisy 

społecznościowe, serwisy eventowe, a także sieciowe agregatory społecznościowe 

i grupy dyskusyjne; 

 współpraca – serwisy typu wiki, serwisy oparte na społecznościowej selekcji 

wiadomości (social news), a także serwisy oparte na społecznym zakładkowaniu, 

serwisy z opiniami i serwisy typu „pytania i odpowiedzi” (Questions and Answers 

- Q&A); 

 multimedia – stanowią je serwisy ułatwiające odtwarzanie, przechowywanie oraz 

dzielenie się multimediami; należą do nich np.: YouTube, Flickr, Vimeo itd. czy 

też livecasting (przede wszystkim nadawanie materiału na żywo); 

 wirtualne światy/wirtualna rzeczywistość – stanowi rzeczywistość, którą można 

poznać dzięki urządzeniu umożliwiającemu emulację trójwymiarowego obrazu 

w czasie rzeczywistym, wyświetlaczowi zainstalowanemu przed oczami oraz 

rękawicom wyposażonym w sensory ruchu. Przykładem takich wirtualnych 

światów są tzw. MMOG (massively multiplayer on-line gamę). Trudno odróżnić 

termin wirtualnych światów od internetowych społeczności, ponieważ oba pojęcia 

                                                                                                                                                         

38
 D. Kaznowski, Social media…, op.cit., s. 79-83. 

39
 D. Pacha, Społeczności internetowe…, op.cit., s. 546-547. 
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częściowo się na siebie nakładają. Ich wspólnym punktem w ramach gier kompu-

terowych typu MMOG jest kategoria nazywana „social games”
40

. 

Ponadto ze względu na rodzaj użytkownika, media społecznościowe można podzielić 

na:  

 indywidualne – wykorzystywane tylko przez użytkowników indywidualnych (np. 

serwisy randkowe), 

 korporacyjne – wykorzystywane tylko przez przedsiębiorstwa (np. Yammer),  

 mieszane – wykorzystywane zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak 

i przez przedsiębiorstwa (np. Facebook). 

W tej pracy przyjmuje się podział mediów społecznościowych na: serwisy
41

 

społecznościowe (np. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram), blogi, fora dyskusyjne, 

komunikatory, w czaty (np. Whats Upp), aplikacje społecznościowe (np. Snapchat).  

W praktyce media społecznościowe głównie są utożsamiane z serwisami 

społecznościowymi. Niewątpliwie są to najpopularniejsze media społecznościowe, które 

skupiają najwięcej użytkowników w internecie (por. tabela 1.3.).  

Spośród mediów społecznościowych najpopularniejszą domenę pod względem liczby 

użytkowników ma serwis Facebook (22,6 mln użytkowników). Jest druga po google.pl (26,5 

mln) z zasięgiem wśród internautów w Polsce na poziomie ok. 81%. Facebook skupia ok. 

35% populacji Polaków
42

. Jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym 

zarejestrowanym użytkownikom zapraszanie innych użytkowników do grona swoich 

znajomych (od tej pory mogą oni otrzymywać informacje odnośnie aktywności tego 

użytkownika), a także tworzenie grup, wzajemne dzielenie się różnymi treściami 

(wiadomościami, zdjęciami, filmami), a także korzystanie z różnych aplikacji i gier. Co 

istotne, w serwisie tym mogą się rejestrować zarówno osoby prywatne, jak i różnego rodzaju 

organizacje i osoby publiczne. Użytkownicy instytucjonalni zakładają oni swój własny profil 

                                                 

40
 Na temat social games (gier społecznościowych) zob. I. Lupa, Social gaming as a new marketing and 

management tool [w:] Knowledge – Economy – Society. Strategies, concepts and instruments of management, 

red. R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016, s. 73-82. 
41

 W tej pracy celowo stosuje się pojęcie serwisy (a nie portale) społecznościowe. Portale internetowe skupiają 

wiele (nawet kilkadziesiąt) serwisów internetowych (tj. serwisów tematycznych). Np. portal Onet zrzesza m.in. 

serwis wiadomości, serwis sportowy, serwis biznesowy, i in. Odnosząc to do mediów społecznościowych, nie 

możemy nazywać np. Facebook portalem społecznościowym, gdyż nie skupia on mniejszych tematycznych 

serwisów społecznościowych. Facebook to serwis społecznościowy, a nie portal. Zob. I. Lupa, Media 

społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Wyd. 

Sopfia, Katowice 2016, s. 22.  
42 M. Gwóźdź: Liczby polskiego Internetu 2015, http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2015/# 

(15.04.2015). 
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(tzw. fanpage), który może zostać „polubiony”
43

 lub przez innych użytkowników 

zarejestrowanych w serwisie użytkowników.  

Tabela 1.3. Najpopularniejsze w Polsce domeny według liczby użytkowników 

internetowych (dane za kwiecień 2017) 

Lp. Domena Liczba 

internautów 

Odsłony Zasięg wśród 

internautów 

1 google.pl 26 455 666 7 274 697 883 95,2% 

2 facebook.com 22 625 647 5 762 679 427 81,4% 

3 youtube.com 20 262 856 1 201 780 225 72,9% 

4 google.com 19 011 568 788 409 007 68,4% 

5 onet.pl 17 652 723 1 797 027 483 63,5% 

6 allegro.pl 15 759 695 1 442 108 777 56,7% 

7 wikipedia.org 14 956 935 282 522 824 53,8% 

8 wp.pl 14 166 758 1 867 776 733 51,0% 

9 interia.pl 13 405 538 713 382 534 48,3% 

10 olx.pl 12 828 176 1 085 077 841 46,2% 

11 ceneo.pl 9 860 646 90 382 304 35,5% 

12 blogspot.com 9 392 620 110 673 982 33,8% 

13 gazeta.pl 9 259 480 281 227 951 33,3% 

14 cda.pl 7 567 216 128 563 520 27,2% 

15 filmweb.pl 7 492 223 145 645 332 27,0% 

Źródło: Wirtualna Polska z większym spadkiem niż Onet-RASP, w górę YouTube i Interia (wyniki Gemius/PBI z 

kwietnia), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wirtualna-polska-z-wiekszym-spadkiem-niz-onet-rasp-w-gore-

youtube-i-interia-wyniki-gemius-pbi-z-kwietnia (29.05.2017). 

 

Skutkuje to tym, iż wszelkie publikowane na tablicy danego profilu posty (np. 

w formie tekstu, zdjęć, filmów, itp.), są automatycznie wyświetlane również na profilu 

danego fana (czyli użytkownika, który ów fanpage polubił)
44

. Użytkownicy mają też 

możliwość reagowania na wszelkie aktywności pojawiające się na profilach w postaci 

polubień
45

, komentarzy i udostępnień. Konsekwencją tego ostatniego jest fakt, iż 

udostępniona treść przez danego użytkownika jest również widoczna dla innych 

użytkowników w serwisie, przy czym można określić, kto konkretnie będzie mógł zobaczyć 

daną treść (np. określona grupa znajomych, wszyscy znajomi, znajomi znajomych lub 

                                                 

43
 Mogą go też tylko obserwować, bez konieczności „polubienia”. Wówczas i tak na swojej tablicy będą 

wyświetlać się im posty tego fanpage’a, lecz inni użytkownicy nie będą wiedzieć o tej obserwacji.  
44

 Jest to duże uproszczenie. W rzeczywistości o tym, czy użytkownikowi będą się pojawiać na jego tablicy 

posty danego fanpage, decyduje szereg czynników, które określa się terminem Edge Rank. Zob. I. Lupa, Media 

społecznościowe w marketingu i zarządzaniu..., op.cit., s. 22. 
45

 Od lutego 2016 r. w serwisie Facebook użytkownicy mogą reagować na posty lub komentarze nie tylko 

przyciskiem „Lubię to”, ale także przyciskami: „Super” (symbol serduszka), „Ha ha” (symbol śmiechu), „Wow” 

(symbol zdziwienia), „Przykro mi” (symbol smutku) oraz „Wrr” (symbol złości).  
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wszyscy użytkownicy serwisu Facebook)
46

. Serwis Facebook jest najbardziej uniwersalny 

spośród innych mediów społecznościowych. Istota tej uniwersalności opiera się m.in. na 

poniższych aspektach:  

 wielkości tego serwisu społecznościowego – na koniec czerwca 2016 r. 

Facebook skupiał ok. 12,4 mln użytkowników w naszym kraju
47

,  

 zróżnicowania odbiorców – wśród użytkowników serwisu Facebook w Polsce 

znajdują się zarówno kobiety (ok. 6,46 mln, tj. 52%), jak i mężczyźni (ok. 5,94 

mln – ok. 48%) w różnym wieku (ok. 3,42 mln stanowią osoby w wieku od 19 

do 25 lat (27,6%), 2,92 mln – osoby w wieku od 26 do 33 lat (23,5%), 2,7 mln 

- osoby w wieku 13-18 lat (21,8%), 1,54 mln – osoby w wieku 34-40 lat 

(12,4%), 940 tys. – osoby w wieku 41-50 lat (7,6%) i 880 tys. – osoby powyżej 

50. roku życia (7,1%))
48

, 

 relatywnie wysokiej zdolności dystrybucyjnej i wirusowej serwisu Facebook 

różnego rodzaju treści pochodzących z innych mediów społecznościowych – 

w serwisie tym dystrybuowane są i przekazywane wirusowo różnego rodzaju 

filmy pochodzące np. z serwisu YouTube (przez co Facebook zwiększa ich 

oglądalność w serwisie YouTube), czy też np. zdjęcia z serwisu Instagram, itp., 

co uzasadnia wyższość tego serwisu nad innymi, 

 udostępnienia przedsiębiorstwom przez serwis Facebook złożonych (dających 

wiele możliwości), intuicyjnych (tj. łatwych w obsłudze) i relatywnie tanich 

narzędzi do prowadzenia działalności marketingowej w postaci np. narzędzi 

reklamowych, narzędzi do monitorowania odbiorców, itp., a także 

umożliwienie im instalowania dodatkowych aplikacji (np. aplikacja sklep, itp.), 

 największa koncentracja przedsiębiorstw w serwisie Facebook na tle innych 

mediów społecznościowych
49

; można przypuszczać, iż przedsiębiorstwa 

w większości przypadków traktują serwis Facebook jako główny kanał 

komunikacyjny z odbiorcami spośród innych mediów społecznościowych. 

Pozostałe media są traktowane raczej jako kanały dodatkowe.   

                                                 

46
Por. I. Lupa, Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu w mediach społecznościowych [w:] 

Zarządzanie w XXI wieku, red. E. Gołębiowska, tom XIV, zeszyt 12, część II, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 

Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013, s. 345. 
47

 Dane z końca czerwca 2016 r. Zob. Raport „Fanpage trends” 06.2016, Sotrender, s. 5. 
48

 Ibidem. 
49

 Zob. D. Martyniuk, K. Jar, E. Suszek, Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej. Raport 

badania „Polskie firmy na Facebooku – portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich 

przedsiębiorstw, Deloitte, Warszawa 2012, s. 11. 
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Serwis społecznościowy YouTube z kolei ma inny charakter niż Facebook. Korzystać 

z niego może każdy (również niezarejestrowany) użytkownik Internetu w zakresie oglądania 

publikowanych w tym serwisie filmów video. Jednak rejestracja umożliwia stworzenie 

swojego własnego kanału, na którym można zamieszczać własne filmy, o ile spełniają one 

warunki regulaminu serwisu
50

. Z tej możliwości w coraz większym zakresie korzystają też 

przedsiębiorstwa
51

. Mogą one nagrywać oraz publikować różnego rodzaju filmy video, 

których tematyka może być związana z ich działalnością. Mogą to być przykładowo filmy 

instruktażowe (poradniki), relacje z ważnych wydarzeń lub ciekawostki branżowe. 

W Polsce wśród użytkowników, a co za tym idzie także wśród przedsiębiorstw, coraz 

bardziej popularne są również serwisy Twitter on Instagram. Ten pierwszy jest służy do 

mikroblogowania. Na świecie jest on bardzo popularny i posiada 300 mln aktywnych 

miesięcznie użytkowników
52

. Działalność przedsiębiorstwa w tym serwisie może obejmować 

publikowanie krótkich komunikatów (np. tekstów branżowych, zdjęć bądź filmów video) oraz 

nawiązywanie bezpośrednich relacji z odbiorcami, angażowanie ich w dyskusję, 

odpowiadanie na tweety („ćwierkania”, tj. posty) i zachęcanie do przekazywania treści dalej
53

.  

Instagram stanowi serwis społecznościowy, służący do dzielenia się zdjęciami 

i filmami, który dedykowany jest przede wszystkim młodym ludziom. Z danych z września 

2015 roku wynika, iż największą grupę użytkowników stanowią w nim osoby w wieku 18-24 

lat (36%), a także nastolatkowie w wieku 13-17 lat (28%). Osoby nieco starsze, w wieku 25-

34 lat, stanowią 23%
54

. Podobnie jak w serwisie Twitter, na Instagramie popularna jest 

komunikacja w formie hashtagów (tj. słów kluczowych w postaci odnośników, 

poprzedzonych znakiem „#”). Instagram jest zintegrowany z serwisem Facebook, który jest 

jego właścicielem
55

.  

W dużo mniejszym stopniu przedsiębiorstwa wykazują swoją aktywność w innych 

serwisach społecznościowych, takich jak
56

: LinkedIn (serwis służący nawiązywaniu 

kontaktów biznesowych), Google+ (serwis należący do grupy Google, zrzeszający głównie 

                                                 

50
 Regulamin serwisu znajduje się pod adresem internetowym: 

https://www.YouTube.com/static?gl=PL&template=terms (10.10.2015). 
51

 Por. I. Lupa, Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością…, op.cit., s. 345. 
52

Twitter Statystyki, Socialbakers, http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/ (12.07.2016). 
53

 I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…, op.cit., s. 102-103. 
54

 G. Berezowski, Demografia użytkowników Instagrama w Polsce, https://napoleoncat.com/ blog/demografia-

uzytkownikow-instagrama-w-polsce/ (12.07.2016) za: Ibidem, s. 107. 
55

 I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…, op.cit., s. 106-107. 
56

Potwierdzają to m.in. badania K. Sumary, M. Krzyckiego, S. Prokurata, P. Kubisiaka Surma K., Krzycki M., 

Prokurat S., Kubisiak P., Raport z badania Polskie firmy w mediach społecznościowych. Dodatek, Harvard 

Business Review Polska & Capgemini, kwiecień 2012, s. 3. 
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wysoko wykwalifikowani specjaliści i eksperci w danych dziedzinach, z którymi firma może 

nawiązać kontakt), czy Pinterest (serwis podobny do Instagrama, w którym użytkownicy 

mogą tworzyć tablice i przypinać do nich różne inspirujące zdjęcia i artykuły). Ostatnio 

jednak zauważa się silny trend w zakresie dzielenia się widzą z otoczeniem przez 

przedsiębiorstwa za pośrednictwem blogów
57

 firmowych. Na tych platformach 

przedsiębiorstwa publikują cyklicznie różnego rodzaju informacje, które mogą być np. 

związane z branżą, w której działają, czy z ciekawostkami odnośnie ich działalności
58

. Dzięki 

blogom przedsiębiorstwa mogą zabrać „głos” w ważnych sprawach i budować pozytywne 

relacje z klientami oraz z partnerami. Pod wpisami często pojawiają się wartościowe 

komentarze i dialogi, odbiorcy zadają pytania, które mogą być związane z działalnością 

przedsiębiorstwa. Co więcej, przedsiębiorstwa mogą otrzymywać informacje odnośnie 

oczekiwań klientów i ich potrzeb
59

. Dodatkowo blogi kształtują pozytywny wizerunek 

przedsiębiorstwa. Wpisy na nich dokonywane są przez konkretnych pracowników, którzy 

dzięki temu budują swoją markę jako ekspertów w danej dziedzinie. To wzbudza powszechne 

zaufanie i na tym zyskuje całe przedsiębiorstwo.  

Podsumowując, wyróżnia się wiele rodzajów mediów społecznościowych, wśród 

których dominującą rolę odgrywają serwisy społecznościowe. W związku z tym, właśnie na 

nich koncentruje się niniejsza rozprawa.  

 

1.3. Cechy mediów społecznościowych w kontekście działalności 

przedsiębiorstw  

Media społecznościowe charakteryzują się określonymi cechami, które predysponują 

je do wykorzystania w działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. O niektórych z nich 

już wspomniano w przytaczanych definicjach tych mediów. Można z nich wywnioskować, że 

                                                 

57
Można wyróżnić wiele rodzajów blogów (tj. stron, na których są zamieszczane wpisy uporządkowane 

chronologicznie, zawierające na ogół subiektywną opinię autora). Blog może być osobisty (związany z życiem 

autora), tematyczny (np. sportowy, kulinarny, motoryzacyjny, itp.) lub filtrujący (zawierający przefiltrowane 

informacje z obszaru objętego daną tematyką bloga). Zob. S. Skowron, R. Skrzetuski, Media społecznościowe 

jako narzędzie komunikacji firmy z klientem, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6(359), s. 163.  
58

P. Seiple, How to Leverage Social Media for Public Relations Success Using Social Media to Generate Media 

Coverage and Improve Brand Sentiment, HubSpot, s. 14, http://cdn2.hubspot. net/hub/53/file-13204195-

pdf/docs/hubspot_social_media_pr_ebook.pdf (12.07.2016) za: I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu  

i zarządzaniu…, op.cit., s. 106. 
59

 I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu…, op.cit., s. 106. 
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media społecznościowe dają możliwość wzajemnych interakcji z innymi użytkownikami
60

, 

zarówno prywatnymi jak i instytucjonalnymi. Należy podkreślić, że interakcje stanowią 

podstawę ich funkcjonowania, co dla przedsiębiorstwa oznacza konieczność nieustannej 

aktywności na tym polu. Przy tym jednak media te dają możliwość komunikacji na dowolną 

skalę
61

, w relatywnie krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkim wysiłku
62

. 

Podstawową cechą mediów społecznościowych jest możliwość zaspakajania przez nie 

określonych potrzeb użytkowników. Jak wynika z badań M. Kotyśko, P. Izdebskiego, 

M. Michalak, P. Andryszak i A. Pluto-Prądzyńskiej, użytkownicy mediów 

społecznościowych korzystają z nich ze względu na: możliwość kontaktu ze znajomymi, 

dostęp do rozrywki (m.in. ucieczki od problemów, relaksu), natychmiastowy dostęp do 

informacji (m.in. bycie na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami), a ponadto możliwość 

autoprezentacji
63

. 

Kolejną cechą mediów społecznościowych, wynikającą m.in. z definicji 

S. Klosoky’ego
64

, jest to, że zapewniają one różnorodność formy przekazu treści (filmy, 

dokumenty, zdjęcia, itp.). Również same interakcje w tych mediach przybierają różne formy. 

Mogą to być komentarze użytkowników odnośnie do określonych treści, „polubienia”, 

świadczące np. o aprobacie danych treści przez danego użytkownika, czy też „udostępnienia” 

danych treści innym użytkownikom. Co istotne, komunikaty mogą być tworzone przez 

dowolnych użytkowników
65

. Niejako konsekwencją tego jest brak możliwości kontroli przez 

przedsiębiorstwo przesyłanych treści
66

.  

Kontrola w mediach społecznościowych ma przede wszystkim wymiar społeczny
67

. 

Bardzo często poszczególne serwisy społecznościowe, czy fora dyskusyjne mają swoje 

wewnętrzne regulaminy określające politykę zamieszczania na nich treści przez 

                                                 

60
 Chodzi tu o możliwość obustronnej komunikacji (zapewnienie sprzężenia zwrotnego): por. m.in. definicja  

E. Browna (E. Brown, Working the Crowd…, op.cit., s. 17), oraz A.M. Kaplana i M. Haenleina (A. M. Kaplan, 

M. Haenlein, Users of the Word…, op.cit., s. 59-68), a także C.H. Cockerilla (C.H. Cockerill, Exploring social 

media…, s. 39-44) oraz M. Grzechowiaka (M. Grzechowiak, Social media…, op.cit., s. 4). 
61

 Ibidem. 
62

 Por. W.G. Mangold i D.J. Faulds (W.G. Mangold, D.J. Faulds, Social media…, op.cit., s. 357-365). 
63

M. Kotyśko, P. Izdebski, M. Michalak, P. Andryszak, A. Pluto-Prądzyńska, Nadmierne korzystanie z sieci 

społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania”, tom 27, nr 2/2014, s. 180-182 za: I. Lupa, Zarządzanie 

marketingiem w mediach społecznościowych [w:] Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, red. 

B. Piontek, M. Wróbel, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

2015, s. 201. 
64

 Por. S. Klososky, Enterprise social…, op.cit., s. 7. 
65

 Por. m.in. definicja A.M. Kaplana i M. Haenleina (A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the Word…, op.cit.,  

s. 59-68) oraz P. Blackshaw’a i M. Nazzaro (P. Blackshaw, M. Nazzaro, Consumer-Generated…, op.cit., s. 391).  
66

 Por. m.in. definicja W.G. Mangolda i D.J. Fauldsa (W.G. Mangold, D.J. Faulds, Social media…, op.cit.,  

s. 357-365) oraz D. Kaznowskiego (D. Kaznowski, Social media…, op.cit., s. 77). 
67

 Por. m.in. definicja D. Kaznowskiego (D. Kaznowski, Social media…, op.cit., s. 77). 
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użytkowników
68

. Powodowane jest to m.in. względami etycznymi i prawnymi
69

. 

Niestosowanie się do nich grozi użytkownikom ingerencją w treść zamieszczanych postów 

lub wręcz usunięciem ich kont przez administratora. Odrębnym zagadnieniem o doniosłych 

konsekwencjach społecznych i politycznych są przypadki państwowej kontroli (cenzury) 

mediów społecznościowych
70

 Odnośnie do aktywności przedsiębiorstw w mediach 

społecznościowych również istnieją pewne narzędzia kontroli. Przykładem jest regulamin 

dotyczący zamieszczania ofert i promowania się w serwisie Facebook
71

. Szczególnie warto 

zwrócić uwagę na politykę serwisu Facebook odnośnie do organizowania konkursów
72

, która 

jest często w praktyce ignorowana przez przedsiębiorstwa
73

. Może to skutkować usunięciem 

konta firmowego w tym serwisie i/lub doprowadzić do kryzysu w mediach 

społecznościowych. Kryzys w mediach społecznościowych można zdefiniować jako sytuację, 

w której w sposób nagły i gwałtowny zagrożony staje się wizerunek np. przedsiębiorstwa na 

skutek upowszechnienia w mediach społecznościowych negatywnych informacji na jego 

temat
74

. Obecnie jest to powszechne zjawisko zarówno w Polsce, jak i na świecie
75

. 

W związku z tym bardzo istotne jest, aby zainteresowani dysponowali odpowiednią strategią 

radzenia sobie w takich sytuacjach
76

.  

                                                 

68
 Przykładowo w regulaminie portalu Facebook znajduje się wiele zasad odnośnie zamieszczania treści (m.in. 

nakazy poszanowania innych osób, zakaz nagości, propagowania nienawiści, materiałów nawołujących do 

przemocy, itp.). Więcej: https://www.facebook.com/policies/ (07.09.2015). 
69

 W Polsce przykładem może być blokowanie przez właściciela portalu www.gazeta.pl możliwości 

zamieszczania komentarzy przy informacjach o uchodźcach ze względu na zbyt dużą – w jego opinii – ilość 

„agresywnych treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej” 

(Zob. Agora blokuje komentowanie tekstów o uchodźcach, http://niezalezna.pl/70669-agora-blokuje-

komentowanie-tekstow-o-uchodzcach (07.09.2015)). 
70

 Przykładem są Rosja lub Chiny (np. zob. Rosja: Kreml kontroluje portale społecznościowe. I blokuje stronę na 

Facebooku, http://wyborcza.pl/1,75477,17169507,Rosja__Kreml_kontroluje_portale_spolecznosciowe__I.html 

(30.08.2015) oraz M. Elas, Cenzura i usuwanie treści w chińskich mediach społecznościowych, 

http://babin.bn.org.pl/?p=968 (30.08.2015)).  
71

 Regulamin usługi Strony na Facebooku, https://www.facebook.com/page_guidelines.php?hc_location=ufi 

(07.09.2015). 
72

 M. Czaplicka, Regulamin konkursu na Facebooku, http://czaplicka.eu/regulamin-konkurs-facebook/ 

(07.09.2015). 
73

 Przykłady nielegalnie organizowanych konkursów można znaleźć tutaj: Nielegalny konkurs 

https://www.facebook.com/nielegalnykonkurs/?ref=ts&fref=ts (07.09.2015). 
74

Więcej na temat kryzysu w mediach społecznościowych i jego mechanizmu działania zob. I. Lupa, Kryzys 

employer brandingowy w mediach społecznościowych na przykładzie Empiku, [w:] Nauka i wiedza kluczem do 

poznania świata, red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk 2015, s. 245.  
75

 Liczne praktyczne przykłady kryzysów w mediach społecznościowych można znaleźć m.in. tutaj: Kryzysy  

w social mediach wybuchają w weekendy, https://www.facebook.com/socialmediakryzys/?fref=photo 

(07.09.2015). 
76

 O strategiach radzenia sobie z kryzysem w mediach społecznościowych zob. m.in.: I. Lupa, Kryzys employer 

brandingowy…, op.cit., s. 249-252; G. Miller, Kryzys w mediach społecznościowych. Jak nim zarządzać?[w:] 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, 

s. 50-51; M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, op.cit.  
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Za D. Kaznowskim można wskazać również inne cechy mediów społecznościowych, 

które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, tj.
77

: 

 możliwość wykorzystania ich na dowolną skalę, w różnym zakresie,  

 możliwość synchronizacji użytkowników w czasie rzeczywistym (nadawca 

wysyła komunikat, który w ułamku sekundy może odczytać odbiorca i mu na ten 

komunikat odpowiedzieć), 

 możliwość wielokrotnej modyfikacji treści (możliwość edytowania treści 

i usuwania),  

 wolny dostęp do tworzenia i odbioru treści (każdy użytkownik ma możliwość 

publikowania treści w mediach społecznościowych i każdy też ma możliwość ich 

odbioru, choć często o tym, kto może odczytać daną treść, decydują ustawienia 

prywatność nadawcy), 

 rozprzestrzeniane treści w sposób wirusowy przez interakcje społeczną, co 

przekłada się na skalę dystrybucji każdej informacji. 

Cechą mediów społecznościowych jest też to, że zarówno nadawcy, jak i odbiorcy 

komunikatów decydują o swojej anonimowości. Użytkownicy mogą występować pod 

właściwymi nazwami (w przypadku osób fizycznych – pod prawdziwym imieniem 

i nazwiskiem) lub anonimowo pod w pełni fikcyjnymi identyfikatorami. Wpływ na to często 

ma charakter danego medium społecznościowego
78

 lub jego polityka w tym zakresie
79

. Warto 

przy tym podkreślić, że może być zapewniana anonimowość na forum danego serwisu, lecz to 

nie gwarantuje pełnej anonimowości od strony administratora i dostawcy usług 

internetowych. Nie ma także w pełni skutecznych zabezpieczeń przed działaniami 

przestępczymi polegającymi na podszywaniu się pod oryginalną nazwę firmy lub nazwisko 

użytkownika
80

. Dodatkowo aktywność osób prywatnych może być widoczna dla ich 

znajomych zarówno ze świata wirtualnego, jak i pozawirtualnego.  

                                                 

77
 Por. D. Kaznowski, Social media…, op.cit., s. 77-78.  

78
 Na takich portalach społecznościowych jak np. LinkedIn, czy ResearchGate użytkownikom zależy na tym, by 

mieć założone konta z prawdziwymi danymi osobowymi, gdyż dzięki temu mogą np. otrzymać określoną 

propozycję zawodową lub nawiązać współpracę.  
79

 Przykładowo portal Facebook prowadzi politykę polegającą na usuwaniu fałszywych kont użytkowników. 

Dokonuje tego m.in. poprzez weryfikację ich dokumentów. Więcej na ten temat: M. Kasperski, Facebook kasuje 

fałszywe konta. Strony tracą fanów, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2012/39/facebook-kasuje-

falszywe-konta-strony-traca-fanow.aspx (07.09.2015) oraz Facebook wprowadzi weryfikację kont, poprosi  

o przysłanie mu dokumentów, http://www.dobreprogramy.pl/Facebook-wprowadzi-weryfikacje-kont-poprosi-o-

przyslanie-mu-dokumentow,News,30338.html (07.09.2015). 
80

 Podszywanie się pod firmę lub osobę fizyczną w mediach społecznościowych to przykład cyberstalkingu. 

Może doprowadzić do rozpowszechniania negatywnych informacji o firmie, „czarnego PR”. Co więcej – może 

też dochodzić do kradzieży profilów firm na portalach. Zob. np. J. Rzemek, M. Hrycko-Skowron, 
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Komunikacja w mediach społecznościowych może być zamknięta lub otwarta. 

W przypadku komunikacji zamkniętej, dialog kierowany jest na prywatny kanał, do którego 

dostęp mają użytkownicy spełniający określone kryteria (np. studenci danej instytucji, kobiety 

w wieku 30 lat, itp.). Ponadto możliwe jest ograniczenie zasięgu komunikacji do określonego, 

pojedynczego użytkownika lub zamkniętej grupy użytkowników. Z kolei komunikacja 

otwarta charakteryzuje się tym, iż interakcje między danymi użytkownikami są widoczne dla 

wszystkich użytkowników mediów społecznościowych. Co więcej, zarówno osoby 

zaangażowane w dyskusję, jak i osoby obserwujące mogą brać w niej udział. Nadawca 

i odbiorca mogą jednak decydować o tym, kto będzie obserwatorem dyskusji: wybrane osoby, 

grupy, wszyscy użytkownicy danego medium społecznościowego, czy też wszyscy internauci.  

W mediach społecznościowych komunikacja może być uwarunkowana m.in. rodzajem 

danego medium i typem odbiorcy. Odnośnie pierwszego ze wskazanych czynników, treści 

przybierają inną formę na blogach, a inną np. w różnych serwisach społecznościowych. Na 

platformach blogowych mają one charakter monologu, tj. dłuższej wypowiedzi autora, która 

następnie jest komentowana przez innych użytkowników. Cykl życia takiej wypowiedzi
81

 jest 

długi, trwa zwykle kilka dni. Natomiast dla porównania w serwisie Twitter, zamieszczane są 

tylko krótkie informacje, nie przekraczające 140 znaków
82

, oznaczone odpowiednio 

hashtagiem (#)
83

. Cykl życia takiego postu trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut.  

Innym czynnikiem determinującym komunikację w mediach społecznościowych jest 

typ odbiorcy. Użytkownicy mediów społecznościowych na ogół tworzą określone grupy, 

charakteryzujące się danymi cechami. Grupy te mogą być klasyfikowane według określonego 

medium społecznościowego (np. użytkownicy serwisu Facebook, blogersi, forumowicze, itp.) 

i w ramach tego medium (np. osoby obserwujące profil „Kobieta” w serwisie Facebook, 

osoby należące do grupy „Aktywy Kraków” w tymże serwisie, blogersi modowi, 

użytkownicy forum „Klub MazdaSpeed”). Kryterium klasyfikującym odbiorcę będzie m.in. 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie.  

                                                                                                                                                         

R. Horbaczewski, Z prywatnością na portalach trzeba uważać, http://www.rp.pl/artykul/796643-Z-

prywatnoscia-na-portalach-trzeba-uwazac.html (07.09.2015).  
81

 Cykl życia (lub żywotność) komunikatu (postu) w mediach społecznościowych można zdefiniować jako 

okres, w którym jest on widoczny dla możliwie maksymalnej liczby użytkowników. Innymi słowy – to okres,  

w którym dany komunikat ma największy zasięg.  
82

Twitter – jak zacząć z niego korzystać?, http://smartfony.play.pl/aplikacje/2014/jak-zaczac-korzystac-z-

twittera/ (12.09.2015). 
83

 Hashtagi to pojedyncze wyrazy lub frazy (słowa kluczowe), przed którymi umieszczony został znak „#”. 

Dzięki niemu przybierają one postać odnośników, pozwalających na szybkie odnalezienie wpisów czy dyskusji, 

zawierających te słowa kluczowe. Zob. Jak skutecznie „BYĆ” na Twitterze, http://www.migomedia.pl/jak-

skutecznie-byc-na-twitterze (12.09.2015). 
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Jeśli chodzi o komunikację w mediach społecznościowych, należy też zwrócić uwagę 

na charakterystyczny język. W tym zakresie za J. Grzenią można wskazać trzy typy 

komunikacji
84

:  

 konwersacyjny,  

 e-mailowy, 

 hipertekstowy.  

Typ konwersacyjny (czatowy) jest stosowany w różnego rodzaju pogawędkach 

internetowych, tj. np. IRC
85

, czy pogawędki z użyciem komunikatorów jak np. What’s Upp. 

Występuje tu głównie dialog, bardzo rzadko monolog. Drugi typ - typ e-mailowy - 

reprezentowany jest przez kanały komunikacyjne oparte na liście elektronicznym (poczta 

elektroniczna, fora dyskusyjne). Jako forma podawcza występuje dialog, czasem – np. 

w przypadku listów reklamowych – monolog. Z kolei typ hipertekstowy obejmują teksty 

dostępne w sieci www, nie należące do wspomnianych dwóch poprzednich typów, 

przyjmujące postać monologu, lecz dialog jest również możliwy.  

Opisując język użytkowników w mediach społecznościowych warto zwrócić uwagę na 

jego „wtórną oralność”, polegającą na „przekształcaniu wyrażeń werbalnych z pomocą 

elektroniki”
86

. Występują w nim emotikony, tj. znaki i/lub obrazki graficzne wyrażające 

odpowiednie emocje. 

Stosowanie emotikonów na trwałe wpisało się w komunikację internetową. Jak 

wynika z badań przeprowadzonych w Polsce we wrześniu 2010 roku przez A. Martens, blisko 

połowa respondentów przyznała, iż w komunikacji internetowej stosuje emotikony bardzo 

często, a 40% - często
87

. Co więcej, ich brak w wypowiedzi odczytywany jest jako bardziej 

                                                 

84
Zob. J. Grzenia, Strona www jako forma dialogowa [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, Wyd. 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 22-24. 
85

 IRC (Internet Relay Chat) to komunikatory internetowe, umożliwiające prowadzenie w czasie rzeczywistym 

dyskusji w Internecie z udziałem dwóch lub więcej osób. W początkowej fazie rozwoju mediów 

społecznościowych w Polsce były uznawana za jeden z dwóch – obok kawiarenek internetowych (chat rooms) - 

głównych systemów komunikacji w Internecie. Kawiarenki umożliwiały komunikowanie się poprzez strony 

www, a IRC stanowiły odrębną usługę internetową (Zob. Ł. Grabania, P. Grabania, Internet – współczesne 

narzędzie marketingu, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2002, nr 1(15), s. 160). W Polsce do 

najpopularniejszych komunikatorów należą m.in.: Gadu-Gadu, What’s upp, Skype oraz Messanger na portalu 

Facebook.  
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 W.J. Ong, Oralność i piśmienność, Słowo poddane technologii, Redakcja Wydawnictw Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 182 [za:] U. Żydek-Bednarczuk, Tekst w Internecie i jego 

wyznaczniki [w:] Dialog a nowe media…, op.cit., s. 15. 
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 A. Martens, Formy i normy – język komunikacji internetowej, roważania wstępne, Kwartalnik Internetowy 

„Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2, s. 24. 
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agresywny
88

. Znaki te są zatem traktowane jako „niezbędne narzędzie do wyrażania treści, 

emocji, nastroju”
89

.  

Innym aspektem komunikacji w mediach społecznościowych jest kultura języka, która 

– jak wynika z badań – ma duże znaczenie dla większości Polaków w Internecie, gdyż 

stanowi ona wskaźnik kultury osobistej i inteligencji nadawcy. Polacy nie tolerują  

w komunikacji publicznej (otwartej) wulgaryzmów (86%) i niechlujności w wypowiedzi 

(45%). Ponad połowa zwraca uwagę też na stosowanie polskich znaków diakrytycznych, aby 

wypowiedź była przejrzysta i poprawna pod względem językowym
90

. Zdaniem A. Marterns 

język w mediach społecznościowych charakteryzuje „skrótowość, dynamiczność, która nie 

sprzyja poprawności – powstaje nowy język, nowa gramatyka pełna emotikonów, 

akronimów, a nawet zmiękczonych, skróconych wulgaryzmów. Oznaczać to może, że inaczej 

oceniana jest poprawność językowa i dbałość o kulturę wypowiedzi w rzeczywistości, 

a inaczej w przestrzeni wirtualnej. Inaczej mówiąc, w sieci na pewne zjawiska „przymyka się 

oko” (…). W rozmowach na czacie lub na forum pomija się często takie zasady jak 

stosowanie wielkich liter, interpunkcję, wspominane już znaki diakrytyczne (ze względu na 

różne kodowanie tego typu znaków w różnych krajach)”
91

. Jest to jednak uogólnienie. Należy 

pamiętać, że język stosowany przez użytkowników mediów społecznościowych jest 

determinowany różnymi czynnikami, m.in. ich wiekiem, płcią oraz wykształceniem, a także 

specyfiką samego medium. Język użytkowników w serwisach „profesjonalnych”, takich jak 

np. LinkedIn czy ResearchGate charakteryzuje się stosukowo dużą poprawnością i oficjalnym 

stylem.  

Charakterystyczne dla komunikacji w mediach społecznościowych jest stosowanie 

przez użytkowników memów internetowych. Mem internetowy stanowi symboliczny znak, 

który rozprzestrzenia się w sposób wirusowy w mediach społecznościowych. Może on 

przybierać bardzo różną postać (np. hiperłącza, zdjęcia, filmu, hasła, itp.). Jego jednak 

charakterystyczną cechą jest to, iż powstaje jako forma interakcji z innymi użytkownikami,  

a przy tym ma charakter rozrywkowy
92

. Często też jego treść odwołuje się do aktualnych 

wydarzeń ze świata kultury
93

, polityki, czy życia codziennego. Istotne jest też to, iż autorzy 
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 Ibidem, s. 23. 
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 Ibiem, s. 24. 
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 Ibidem, s. 26. 
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 Ibidem. 
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 A. Walkiewicz, Czym są memu internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, TEKSTY z ULICY nr 

14, Zeszyt memetyczny, Katowice 2012, s. 50-67. 
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 Więcej na ten temat: M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska 

„Arsenał”, Poznań 2011. 
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memów na ogół pozostają anonimowi
94

. Stanowią oni aktywną, twórczą stronę społeczności 

internetowej. Według szacunków J. Nielsena tego rodzaju działania podejmuje co dziesiąty 

użytkownik Internetu
95

.  

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż media społecznościowe mają bardzo 

specyficzne cechy, które dają im przewagę nad mediami tradycyjnymi w postaci m.in.: 

zasięgu, dostępności, użyteczności, natychmiastowości i trwałości
96

. Jeśli chodzi o zasięg, 

zarówno w przypadku mediów społecznościowych, jak i tradycyjnych może on mieć nawet 

charakter globalny. Niemniej w mediach tradycyjnych istnieją różne ograniczenia 

organizacyjne, technologiczne, czy kosztowe. W mediach społecznościowych z kolei 

informacja jest stosunkowo bardziej zdecentralizowana i niezależna
97

. Najlepszym na to 

przykładem były wybory prezydenckie w maju 2015 roku w Polsce, kiedy internauci na 

Twitterze, łamiąc ciszę wyborczą, podali z dużym wyprzedzeniem wyniki sondażowe
98

. 

Dostępność mediów tradycyjnych jest na ogół ograniczana przez jednostki zarządzające, 

z kolei media społecznościowe w większości przypadków są darmowe i dostępne dla 

każdego, kto ma dostęp do sieci internetowej. Innym kryterium porównawczym jest 

użyteczność. Media tradycyjne wymagają zwykle odpowiedniego przygotowania, 

umiejętności i wiedzy ze strony nadawców, z kolei media społecznościowe tworzone są przez 

zwykłych użytkowników, zróżnicowanych m.in. pod względem płci, wieku, czy 

wykształcenia. Kolejną kwestią jest natychmiastowość. W mediach społecznościowych 

informacje przesyłane są dużo szybciej niż w mediach tradycyjnych
99

. Dlatego też - jak 

zauważa I. Bluszcz - media tradycyjne coraz częściej powołują się na media 

społecznościowe
100

. Warto też wspomnieć o trwałości informacji. W mediach tradycyjnych 
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treści, które zostały już opublikowane lub ogłoszone nie mogą już zostać zmodyfikowane. 

Natomiast w mediach społecznościowych każda informacja może być modyfikowana 

i aktualizowana na bieżąco
101

.  

Przewaga mediów społecznościowych nad mediami tradycyjnymi bardzo dobrze jest 

widoczna z punktu widzenia przedsiębiorstw. O ile media tradycyjne mogą być przez nie 

wykorzystywane tylko do promocji, to media społecznościowe znajdują swoje zastosowanie 

również w innych obszarach działalności, o czym będzie mowa w kolejnym podrozdziale.  

 

1.4. Obszary wykorzystania mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa 

Klasyfikacja mediów społecznościowych zaproponowana przez Conversation Prism
102

 

sugeruje, iż media te mogą być wykorzystane w wielu obszarach działalności 

przedsiębiorstw. Zgodnie z nią organizacja, która posiada wizję, cel, wartości, zaangażowanie 

pracowników i transparentność, może wykorzystać media społecznościowe m.in. w obszarze: 

HR, sprzedaży i marketingu. Również w procesie zarządzania wiedzą mogą one odgrywać 

ważną rolę. Poniżej omówiono wybrane przykłady wykorzystania mediów 

społecznościowych w działalności przedsiębiorstw. 

W praktyce media społecznościowe znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi (ZZL)
103

 w takich obszarach, jak
104

: 

 rekrutacja i selekcja pracowników, 

 adaptacja nowych pracowników,  

 ocena pracowników, 

 motywowanie pracowników, 

 szkolenia pracowników,  
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 budowanie zaangażowania pracowników. 

Rekrutacja i selekcja pracowników to główne obszary ZZL, w których media 

społecznościowe znalazły zastosowanie. Spośród osób poszukujących pracę, aż 59% 

wykorzystuje media społecznościowe do zbadania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

którym są zainteresowane
105

. Z badań Zogby Analytics przeprowadzonych dla Jobvite
106

 

wynika, że 25% kandydatów sprawdza potencjalnego pracodawcę w serwisie Facebook, 

a 23% - w serwisie LinkedIn. Instagram również jest ważnym kanałem, dzięki któremu osoby 

szukające pracę mogą zbadać kulturę i styl pracy w interesującym ich przedsiębiorstwie. 

Z tego serwisu korzysta 28% użytkowników w wieku 18-29 lat
107

. Te dane pokazują, że 

media społecznościowe mają duży potencjał w obszarze rekrutacji i selekcji. Jest on 

wykorzystywany na coraz większą skalę przez pracowników działów HR. W USA 

zdecydowana większość rekruterów (87%) uważa, że w tym zakresie najbardziej efektywny 

jest serwis LinkedIn. Służy on do znajdywania i weryfikowania kandydatów, szczególnie tych 

poniżej 45 roku życia (90%). Do oceny kandydatów rekruterzy wykorzystują też serwis 

Facebook (43%), Twitter (22%), blogi (11%), Instagram (8%), YouTube (6%) oraz Snapchat 

(3%)
108

. W Polsce z mediów społecznościowych do poszukiwania kandydatów korzysta ok. 

80% pracowników działów HR. Około 60% pracodawców ma założony profil w serwisach 

LinkedIn i Facebook, 40% korzysta z GoldenLine, a 20% działa aktywnie w tym obszarze 

w serwisie Twitter
109

. Statystycznie 8 na 10 przedsiębiorstw zatrudniło kandydata dzięki 

wykorzystaniu mediów społecznościowych w procesie rekrutacji
110

. W serwisach 

społecznościowych potencjalni pracodawcy znajdują wiele cennych informacji 

o kandydatach, których nie pozyskaliby z innych źródeł. Mogą one dotyczyć m.in. demografii 

kandydata (np. rozmiaru gospodarstwa domowego, posiadanych dóbr, stanu cywilnego), jego 

zachowań (np. zachowań konsumenckich, form spędzania wolnego czasu), zainteresowań, 

postaw, przekonań i poglądów o charakterze religijnym, politycznym, itp. Dane te 

charakteryzują się dużą wiarygodnością, szczególnie w porównaniu z dokumentami 

                                                 

105
 Jobvite Recruiter Nation Report 2016, The Annual Social Recruiting Survey, 2016, s. 14, 

https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2016/09/RecruiterNation2016.pdf (10.06.2017). 
106

 Badania przeprowadzone metodą ankiety internetowej na 2287 pełnoletnich respondentach, z czego 66,9% 

stanowili pracownicy firm w Stanach Zjednoczonych. Zob. Job Seeker Nation Study. Finding the Fault Lines in 

the American Workforce, Jobvite, 2017, s. 21. 
107

 Job Seeker Nation Study. Finding the Fault…, op.cit., s. 21. 
108

 Badania przeprowadzone w lipcu 2016 r. metodą ankiety internetowej na 1600 rekruterach i specjalistach ds. 

HR z różnych branż. Zob. Jobvite Recruiter Nation Report 2016, op.cit., s. 31. 
109

Media społecznościowe w rekrutacji - raport 2017, LHH DBM za: Media społecznościowe w rekrutacji, 

http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/kariera/a/media-spolecznosciowe-w-rekrutacji,12103480/ 

(16.06.2017). 
110

Ibidem. 
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aplikacyjnymi, gdzie sylwetka kandydata może być przerysowana, dlatego też pracodawcy 

chętnie do nich sięgają. Należy jednak zauważyć, że weryfikowanie w ten sposób kandydata 

budzi wątpliwości natury etycznej i prawnej
111

. 

Kolejnym obszarem ZZL, gdzie media społecznościowe mogą znaleźć swoje 

zastosowanie, jest proces adaptacji nowych pracowników. Oczywiste jest, iż nawiązywanie 

kontaktów międzyludzkich w Internecie przychodzi dużo łatwiej niż poza światem 

wirtualnym. Dlatego też organizacje mogą wykorzystać do adaptacji nowozatrudnionych osób 

zarówno zewnętrzne (np. Facebook), jak i wewnętrzne media społecznościowe (np. Yammer). 

Media te ułatwiają komunikację, pozwalają na szybkie i wygodne zapoznanie się zarówno 

z innymi pracownikami firmy (ich zainteresowaniami, pochodzeniem, trybem życia), jak też 

z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Wewnątrzorganizacyjne media 

społecznościowe, takie jak np. wspomniany Yammer, nie tylko jednak wspierają wewnętrzną 

komunikację w przedsiębiorstwie, ale też umożliwiają
112

:  

 wymianę wiedzy, informacji i danych między pracownikami (np. przesyłanie 

prezentacji, wyników, itp.), 

 przesyłanie wiadomości grupowych (w formie czatu) i prywatnych w formie 

tekstowej, a także przesyłanie plików, dokumentów, itp.,  

 wykonywanie badań wewnętrznych dzięki funkcji tworzenia ankiet i wypełniania 

ich przez pracowników, 

 ocenianie w systemie 360º - pracownicy mogą oceniać kierownictwo i siebie 

nawzajem, podobnie jak kierownictwo może oceniać ich i swoich 

współpracowników, 

 stosowanie różnych form nagród (np. pochwały na forum publicznym) i kar (np. 

nagany na forum publicznym), 

 kontrolowanie pracowników dzięki funkcji śledzenia aktywności zespołów 

pracowniczych i poszczególnych pracowników z osobna, sprawdzanie ich 

obecności, itp. 

 motywowanie pracowników do pracy poprzez np. wysyłanie regularnych 

komunikatów, zamieszczaniu rankingów uwzględniających wyniki 

poszczególnych zespołów lub pracowników z osobna. 

                                                 

111
 Więcej na ten temat: zob. I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…., op.cit., s. 182-185. 

112
 Por. I. Lupa, Wybrane możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstwa 

[w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, red. M. Kuczera, Wyd. Creativetime, Kraków 

2014, s. 83-84.  



38 

 

Motywowanie pracowników z wykorzystaniem mediów społecznościowych może 

także przyjmować formę zachęcania ich do kształtowania swojej własnej marki w mediach 

społecznościowych (tzw. personal branding) jako specjalistów w określonej dziedzinie, co 

korzystnie wpłynie na ich wizerunek i wizerunek całego przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą 

udzielać się na blogu (firmowym lub własnym), wypowiadać się na forach internetowych 

i grupach dyskusyjnych w określonej tematyce, prezentować swoją osobę, swoje osiągnięcia, 

umiejętności itp. Jest to bardzo dobra forma rozwoju pracowników i zwiększania ich 

zaangażowania
113

.  

Media społecznościowe mają również potencjał w obszarze szkoleń pracowniczych. 

W tym zakresie mogą być wykorzystane na co najmniej trzy sposoby: jako źródło wiedzy, 

jako narzędzie do przeprowadzenia szkoleń oraz jako dodatek do e-learningu. Odnosząc się 

do pierwszego sposobu, w przedsiębiorstwach można wykorzystać m.in. serwis YouTube, 

gdzie znajduje się wiele filmów instruktażowych i wideo poradników odnośnie np. obsługi 

klienta, itp.
114

, albo serwis Slideshare
115

, w którym użytkownicy wymieniają się wiedzą 

w postaci prezentacji (slajdów) z określonej tematyki. Media społecznościowe mogą być też 

narzędziem służącym do przeprowadzenia szkoleń. Chodzi tu m.in. o serwis Google 

Hangouts, umożliwiający „wirtualne spotkania”. Funkcje tego serwisu sprowadzają się m.in. 

do: prowadzenia w czasie rzeczywistym grupowych rozmów wideo, przesyłania różnego 

rodzaju plików, prowadzenia dialogu w formie czatu, pracy synchronicznej np. w edytorze 

tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym oraz w innych programach
116

. Ponadto media 

społecznościowe mogą stanowić efektywny dodatek do e-learningu, dzięki czemu 

umożliwiają pracownikom wymianę poglądów, informacji i wiedzy
117

.  

Media społecznościowe są także wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 

w działalności handlowej. Zaobserwowano, iż odgrywają one ważną rolę w ewolucji handlu 

elektronicznego (e-commerce) do postaci tzw. handlu społecznościowego (s-commerce
118

) na 

                                                 

113
 Więcej na ten temat: I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…., op.cit., s. 196-200. 

114
 Zob. Using social media as a training resource, https://www.go2hr.ca/articles/using-social-media-training-

resource (10.06.2017). 
115

 Slideshare, https://www.slideshare.net/ (10.06.2017). 
116

M. Eichstaedt, Google Hangouts, czyli Spotkania – czy da się tu spotkać online? Web Comm, 

http://www.webcomm.eu/spotkania-online-w-google-hangouts-spotkania/ (20.03.2015). 
117

 Więcej na ten temat zob. J. Leino, E. Tanhua-Piiroinen, J. Sommers-Piiroinen, Adding Social Media to E-

Learning in the Workplace: Instilling Interactive Learning Culture, iJAC, Vol. 5, Issue 3, Sierpień 2012, s. 18-

25. 
118

 Jest to twór językowy od słowa e-commerce (handel elektroniczny), gdzie literę „e”, nawiązującą do wyrazu 

„elektroniczny”, zastąpiono literą „s”, odnoszącą się do wyrazu social, w znaczeniu „społecznościowy”. Czasem 

również w literaturze i praktyce funkcjonuje pojęcie f-commerce, gdzie litera „f” nawiązuje do portalu Facebook. 
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skutek wzrostu zaufania konsumentów do opinii społeczności internetowej
119

. Na chwilę 

obecną ewolucję tę można opisać w czterech krokach
120

: 

 I etap – udostępnienie w sklepach internetowych klientom możliwości oceniania 

produktów, zamieszczania komentarzy i rekomendacji (te opcje możliwe były 

tylko w obszarze zakupów internetowych); 

 II etap - rozpowszechnienie pierwszych prostych mediów społecznościowych, 

takich jak blogi, czy fora, na których użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię 

o danym produkcie lub marce i wymienić się poglądami; dostępne były też ogólne 

porównywarki cen produktów, dzięki którym można było ocenić dany produkt 

w określonych kategoriach; 

 III etap – rozwój bardziej złożonych mediów społecznościowych, takich jak 

serwis Facebook, gdzie nie tylko liczą się oceny konsumentów skupionych 

w obszarze danego produktu czy marki, ale też opinie i zachowania osób znanych 

użytkownikom również w świecie pozawirtualnym. Dzięki serwisowi Facebook 

poszczególne osoby mogą przykładowo eksponować swoją przynależność do 

grupy fanów określonej marki, produktu, idei, co w dalszej kolejności może być 

kopiowane przez ich obserwatorów.  

 IV etap – rozwój narzędzi w postaci aplikacji, umożliwiających prezentację oferty 

i kierujących bezpośrednio do strony, gdzie ma miejsce finalizacja transakcji lub 

też umożliwienie zawarcia transakcji bezpośrednio z serwisu Facebook; 

udostępnienie funkcji logowania się do sklepu przy pomocy profilu 

społecznościowego; dodanie przycisku „Kup” na stronie marki w serwisie 

Facebook. 

Jak wynika z badań Izby Gospodarki Elektronicznej, przeprowadzonych w kwietniu 

2016 r.
121

, ogółem 32% użytkowników mediów społecznościowych dokonało zakupu w tych 

                                                 

119
 Zob. np. Z. Huanga, M. Benyoucef, From e-commerce to social commerce: A close look at design features, 

“Electronic Commerce Research and Applications”, Vol. 12, Issue 4, July–August 2013, s. 246; R. Gonçalves 

Curty, P. Zhang, Social commerce: Looking back and forward, Proceedings of the American Society for 

Information Science and Technolog, Vol. 48, Issue 1, 2011, s. 1–10; W. Chingning, P. Zhang, The Evolution of 

Social Commerce: An Examination from the People, “Business, Technology, and Information Perspective”, 

Communications of the AIS (CAIS), Vol. 31, Article 5, 2012, s. 105-127 za: I. Lupa, Rola mediów 

społecznościowych w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych…, op.cit., s. 50. 
120

 Ewolucję w trzech krokach zob. S-commerce – nowy trend w handle elektronicznym, 

http://pozyskajklienta.pl/s-commerce-nowy-trend-w-handlu-elektronicznym/# (15.04.2015) za: Ibidem, s. 50. 

Obecnie można ją rozwinąć do czwartego poziomu.  
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 Badanie przeprowadzone na 1022 użytkownikach regularnie korzystających z mediów społecznościowych 

w Polsce. Zastosowano metodę responsywnych ankiet CAWI, emitowanych na stronach www i w wysyłce 
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mediach, przy czym zaobserwowano, że wpływ na to miał fakt, czy ci użytkownicy byli 

fanami marek w serwisach społecznościowych, czy też nie. W grupie użytkowników, którzy 

„polubili” strony różnych marek w tych serwisach, aż 60% przyznało się do dokonania 

zakupu w mediach społecznościowych, natomiast w grupie tych, którzy „nie polubili” 

żadnych marek – tylko 11% dokonało takiego zakupu
122

. Co istotne, 61% badanych dzieli się 

informacjami o markach, zakupach i produktach w mediach społecznościowych. Z kolei co 

drugi respondent przyznaje, że robią to także jego znajomi w tych mediach (53%)
123

. Media 

społecznościowe są ponadto jednym z głównych miejsc, gdzie konsumenci zamieszczają 

swoje opinie o e-usługach. Z badań R. Wolnego wynika, że na portalach społecznościowych 

23% konsumentów publikuje tego rodzaju opinie, na forach znajdujących się na portalach 

internetowych, np. gazeta.pl – ok. 20%, a na forach branżowych – ok. 19%
124

. W mediach 

społecznościowych konsumenci mogą korzystać z wielu kanałów informacyjnych 

i zakupowych równocześnie. Mogą tam odnaleźć różne informacje, opinie, a przy tym 

potwierdzenia swoich własnych decyzji i wyborów
125

. 

Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać wspomniane fakty na wiele sposobów. 

Z pewnością ważną rolę w tym zakresie odgrywa budowanie odpowiedniego zasięgu 

i zaangażowania w mediach społecznościowych
126

, gdyż to wpływa m.in. na liczbę fanów, 

a tym samym – jak można wnioskować z przedstawionych badań – na sprzedaż. 

Przedsiębiorstwo może też wykorzystać różnego rodzaju aplikacje i założyć bezpośrednio 

sklep w serwisie Facebook lub też za pomocą przycisku „Kup teraz”
127

 przekierowywać 

fanów do dokonania zakupów. Jak wynika z przytoczonego Raportu
128

, ważne jest też 

umożliwienie konsumentom logowania się do sklepu internetowego z wykorzystaniem profilu 

społecznościowego.  

Dzięki mediom społecznościowym przedsiębiorstwa mogą oddziaływać na swoich 

kontrahentów i tworzyć interaktywne dwukierunkowe kanały ze swoimi odbiorcami 

                                                                                                                                                         

mailowej. Badanie zostało wykonane w dniach 17-30 kwietnia 2016 r. Zob. Lubię to czy kupuję to? Jak media 

społecznościowe wspierają sprzedaż? Raport Izby Gospodarki Elektronicznej, E-commerce, Warszawa 2016. 
122

 Lubię to czy kupuję to? Jak media społecznościowe wspierają sprzedaż…, op.cit., s. 31. 
123

Ibidem. 
124

 Badania prowadzone z zastosowaniem ankiety on-line we wrześniu 2012 r. na ogólnopolskiej próbie 1200 

konsumentów. Zob. R. Wolny, Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1,  

s. 159; bogate studium na temat polskiego e-konsumenta można znaleźć w monografii: M. Jaciow, R. Wolny, 

Polski e-konsument – typologia, zachowania, Wyd. Helion, Gliwice 2011.  
125

 Por. A. Dejnaka, Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów 

społecznościowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, s. 16-17. 
126

Na temat zasięgu i zaangażowania będzie mowa w rozdziale trzecim i czwartym tej rozprawy.  
127

 Przycisk „Kup teraz” może dodać na swojej stronie w serwisie Facebook każde przedsiębiorstwo. 
128

 Lubię to czy kupuję to? Jak media społecznościowe wspierają sprzedaż…, op.cit., s. 62. 
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i dostawcami. Możliwa jest implementacja wirtualnej społeczności, gdzie przedsiębiorstwa, 

dostawcy oraz klienci komunikują się ze sobą, współpracują, co prowadzi do udoskonalenia 

produktów i usług. Klienci stają się „prosumentami”
129

, czyli konsumentami i producentami 

jednocześnie
130

.  

Prowadzi to do realizacji koncepcji crowdsourcingu w mediach społecznościowych, 

polegającej na pozyskiwaniu wiedzy z tych mediów niezbędnej do realizacji celów 

przedsiębiorstwa
131

.  

Niewątpliwie najważniejszym obecnie obszarem zastosowania mediów 

społecznościowych w działalności przedsiębiorstw jest marketing. Temu zagadnieniu zostały 

poświęcone kolejne rozdziały tej pracy.  

 

                                                 

129
 Więcej na temat prosumpcji i prosumentów zob. R. Wolny, Prosumpcja i prosument…, op.cit., s. 152. 

130
D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics. How mass collaboration change everything, Portfolio 2006, za: F.M. 

Cesaroni, D. Consoli, The Adoption and use of Social Media by Micro and Small Enterprises,, [w:] Proceedings 

of the 2
nd

 European Conference on Social Media ECSM 2015, red. A. Mesquita, P. Peres, 9-10 lipca 2015, s. 66. 
131

 Więcej na temat zob. I. Lupa, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych [w:] Współczesne trendy w zarządzaniu – wyzwania strategiczne, red. A. Jabłoński, 

M. Jabłoński, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 389-393. 
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ROZDZIAŁ II.  

 

TEORETYCZNY ZARYS KONCEPCJI SOCIAL MEDIA 

MARKETINGU 

2.1. Systematyka najważniejszych pojęć związanych z SMM 

Marketing to obszar działalności przedsiębiorstwa, w którym media społecznościowe 

znalazły szczególne zastosowanie. Zarówno w teorii, jak i w praktyce, w tym zakresie 

funkcjonuje pojęcie Social Media Marketingu (SMM), które w języku polskim może być 

tłumaczone jako „marketing mediów społecznościowych”, „marketing w mediach 

społecznościowych” lub „marketing z wykorzystaniem mediów społecznościowych”
132

. 

Nieścisłości związane z tą terminologią wynikają między innymi z faktu, iż Social Media 

Marketing bardzo rzadko jest definiowany w literaturze przedmiotu
133

, a jeśli już pojawia się 

jego definicja, to często jest zbyt wąska. W Tabela 2.1. przedstawiono wybrane objaśnienia 

terminu SMM w zagranicznej literaturze i jego odpowiednika w literaturze polskiej.  

Tabela 2.1. Wybrane objaśnienia pojęcia Social Media Marketing w literaturze 

zagranicznej i jego odpowiednika w literaturze polskiej  

 Autor/autorzy 

definicji 

 

Pojęcie SMM 

L
it

er
a

tu
ra

 z
a

g
ra

n
ic

zn
a

 T.L. Tuten, 2008 

SMM to forma reklamy internetowej (reklamy online), wykorzystującej kulturalny 

aspekt wspólnot społecznościowych (m.in. serwisów społecznościowych, takich jak 

np. YouTube czy Facebook) do wykreowania marki oraz do osiągnięcia celów 

komunikacyjnych. 

Internet 

Marketing 

Dictionary, 2009 

Social Media Marketing to proces promocji i sprzedaży produktów lub usług 

z wykorzystaniem informacji (głosu, danych lub video), które są konsumowane 

i produkowane przez powiązanych ze sobą użytkowników za pomocą mediów 

społecznościowych. 

M. Rouse, 2011 

SMM to forma marketingu internetowego, w której portale społecznościowe są 

wykorzystywane jako narzędzie marketingu. Celem SMM jest tworzenie zawartości 

(treści), które użytkownicy będą dzielić za pośrednictwem sieci społecznościowe po 

to, aby pomóc firmie w zwiększaniu zasięgu jej marki i dotarciu do większej liczby 

klientów. 

                                                 

132
 Zob. I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…, op.cit., s. 27. 

133
 Przykładowe publikacje o Social Media Marketingu, w których nie pojawia się definicja tego kluczowego 

pojęcia to: M. Saravanakumar, T. Sugantha Lakshimi, Social Media Marketing, Life Science Journal 2012, nr 

9(4); W. Flanagan, Social Media Marketing, Conference on Corporate Communication, Wroxton, June 4-7 2010; 

E. Wikström, J. Wigmo, Social Media Marketing. What role can social media play as a marketing tool, 

Linnaeus University, Gothenburg/Helsingborg, January 2010; D. Zarrella, The social media marketing book, 

O’Reilly, November 2009.  
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 Autor/autorzy 

definicji 

 

Pojęcie SMM 

T. Weinberg, 

C. Pahrmann i 

W. Ladwig,  

2012 

Social Media Marketing oznacza ogół wysiłków czynionych w celu 

rozpowszechniania produktów lub usług w sieciach społecznościowych, tworzonych 

m.in. przez (potencjalnych) klientów i kontrahentów, oraz w celu nawiązania 

kontaktu z tymi osobami. 

P.A. 

Rauschnabel,  

2014 

Wyróżnia się dwa rodzaje SMM: proaktywny i reaktywny (pasywny). Proaktywny 

polega na strategicznym zarządzaniu mediami społecznościowymi po to, by z ich 

samodzielnym wykorzystaniem lub w kombinacji z innymi narzędziami osiągnąć 

cele przedsiębiorstwa. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych treści 

i podjęcia dialogu z firmą albo innymi użytkownikami.  

SMM reaktywny oznacza wykorzystanie obcych treści zamieszczanych w mediach 

społecznościowych do osiągania celów biznesowych bez tworzenia swoich własnych. 

Polega zatem na gromadzeniu, analizowaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu treści 

użytkowników i/lub konkurencji w strategicznym i operacyjnym planowaniu.  

Investopedia, 

2015 

SMM oznacza wykorzystanie mediów społecznościowych i sieci społecznościowych 

do rozpowszechniania na rynku produktów i usług przedsiębiorstwa. Dzięki SMM 

możliwe jest dotarcie do nowych klientów i zwiększenie zaangażowania 

dotychczasowych klientów.  

L
it

er
a

tu
ra

 p
o

ls
k

a
 

A. Podlaski, 

2011 

Marketing społecznościowy to komunikowanie się przedsiębiorstwa ze swoimi 

aktualnymi i potencjalnymi klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych 

M. Dorenda-

Zaborowicz,  

2012 

Marketing w social media oznacza metodyczne wykorzystywanie mediów 

społecznościowych celem realizacji konkretnych zadań marketingowych. Marketing 

w social media to promocja prowadzona za pośrednictwem różnych środków 

przekazu, skutkująca uzyskaniem możliwie największej rozpoznawalności. 

Marketing w social media może również się odnosić do promowania danych celów 

społecznych, tj. działalność organizacji pozarządowych lub promocja działań 

obywatelskich. 

L. Bullock,  

O. Agbaimoni, 

2013 

SMM polega na budowaniu prawdziwych związków z docelowymi odbiorcami 

przedsiębiorstwa za pośrednictwem sieci internetowej w taki sposób, aby mogli oni 

poznać, polubić i zaufać firmie do tego stopnia, że pozwolą jej sprawdzić, czy może 

rozwiązać ich problemy.  

A. Szydłowska,  

2013 

Marketing społecznościowy (Social Media Marketing) jest stosunkowo młodą 

dziedziną marketingu internetowego, opierającą się na komunikacji z potencjalnymi 

klientami przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, przede wszystkim 

serwisów społecznościowych lub blogów. Owa metoda łączy w sobie elementy 

marketingu wirusowego oraz szeptanego, w którym społeczności internetowe 

przenoszą informację i przekaz reklamowy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Internet Marketing Dictionary, 

http://www.emarketingdictionary.com/Internet_Marketing_dictionary_Social_Media_Marketing_definition.html

(07.09.2015), M. Rouse, Social media marketing (SMM), http://whatis.techtarget.com/definition/social-media-

marketing-SMM (07.09.2015); T. Weinberg, C. Pahrmann, W. Ladwig, Social media marketing. Strategien fur 

Twitter, Facebook & Co, Wyd. O’Reilly, Juli 2012, s. 8-9; Social Media Marketing in der Froschung, 

https://www.uni-bamberg.de/?id=69890 (14.09.2015), Social Media Marketing (SMM), Investopedia, 

http://www.investopedia.com/terms/s/social-media-marketing-smm.asp (14.09.2015); M. Dorenda-Zaborowicz, 

Marketing w social media, Nowe media, Studia i Rozprawy, 2012, nr 3, s. 59; L. Bullock, O. Agbaimoni, 

Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać?, Marketing Instytucji 

Naukowych i Badawczych, Czerwiec 2013, s. 6; A. Szydłowska, Charakterystyka mediów społecznościowych..., 

op.cit., s. 45; A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social media, Wyd. 

Helion, Gliwice 2011, s. 8. 

 

Pierwsza ze wskazanych definicji autorstwa T.L. Tutena ogranicza SMM do formy 

reklamy internetowej, dzięki której możliwe jest wykreowanie marki i osiągnięcie celów 
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komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę znaczenie pojęcia reklama
134

, które oznacza tylko formę 

promocji (tj. komunikacji marketingowej, jednego z elementu marketingu-mix
135

), można 

z całą pewnością stwierdzić, iż definicja ta jest mocno zawężona. Być może wynika to 

z faktu, iż została ona opublikowana w 2008 roku, kiedy media społecznościowe zaczęły się 

dopiero rozwijać. Rok później powstała definicja w internetowym słowniku marketingu, którą 

poszerzona o funkcję promocji i sprzedaży produktów za pomocą mediów 

społecznościowych. Stworzony został model SMM (rys. 2.1.), gdzie zwrócono uwagę na to, 

iż treści są tworzone w mediach społecznościowych przez użytkowników i przekazywane 

dalej innym użytkownikom.  

 

Rys. 2.1. Elementy Social Media Marketingu 

Źródło: opracowanie na podstawie: Internet Marketing Dictionary, 

http://www.emarketingdictionary.com/Internet_Marketing_dictionary_Social_Media_Marketing_definition.html

(07.09.2015). 

                                                 

134
 Reklama to bezosobowa, odpłatna, adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji 

rynkowych, które zmierzają do prezentowania oraz popierania oferty sprzedaży przez określonego nadawcę. 

Zob. J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa [w:] Podstawy marketingu, red. A. Czubała, PWE, Warszawa 

2012, s. 206. 
135

 Marketing-mix w klasycznym ujęciu stanowią 4 elementy (tzw. 4P): produkt (product), cena (price), 

dystrybucja (placement) i promocja (promotion). Popularna jest też koncepcja 5P, gdzie dodatkowo uwzględnia 

się piąty element: personel (people). Zob. np. I. Kienzler, Leksykon marketingu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

2008, s. 125. 
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Ponadto zauważono, że w całym tym procesie bardzo ważną rolę ogrywa monitoring 

mediów społecznościowych, który można zdefiniować jako systematyczne, ciągłe 

i specyficzne poszukiwanie, gromadzenie, analizowanie, interpretowanie i archiwizowanie 

treści pojawiających się w mediach społecznościowych. Jego celem jest ciągła obserwacja 

trendów rynkowych
136

.  

W 2011 roku potraktowano SMM już znacznie szerzej – jako formę marketingu 

internetowego
137

. Interesujące ujęcie tego terminu przedstawił także P.A. Rauschnabel 

w 2014 roku. Wyróżnił on dwa rodzaje SMM: proaktywny i reaktywny (czyli pasywny). Ten 

pierwszy oznacza aktywną (twórczą) działalność przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych: tworzenie własnych treści, które by angażowały odpowiednio 

użytkowników, przez co możliwe jest osiągnięcie celów przedsiębiorstwa. Pasywna 

działalność w mediach społecznościowych polega z kolei na tym, iż przedsiębiorstwo bazuje 

na gotowych już treściach, publikowanych w mediach społecznościowych przez innych 

użytkowników, bądź konkurencję i stara się je wykorzystać do swoich celów. Przedstawione 

ujęcie nie wyjaśnia dokładnie, czym jest SMM, jednak określa dwie możliwe strategie, które 

dana organizacja może wykorzystać w swojej działalności marketingowej.  

Warto też porównać definicję M. Rouse (lub też np. Investopedii) z definicją 

sformułowaną przez T. Weinberga, C. Pahrmanna i W. Ludwiga. W tej pierwszej media 

społecznościowe są traktowane jako narzędzie marketingu, a w tej drugiej – jako miejsce 

prowadzenia działań marketingowych. Nic więc dziwnego, iż w polskiej nomenklaturze 

brakuje odpowiednika terminu SMM. Część autorów określa to pojęcie jako „marketing 

w mediach społecznościowych”
138

 (por. np. definicję M. Dorendy-Zaborowicz), a część 

traktuje SMM jako marketing z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Przykładem 

tego ostatniego jest definicja zaproponowana przez A. Szydłowską, przy czym należy 

podkreślić, iż autorka popełniła błąd polegający na przetłumaczeniu określenia Social Media 

Marketing jako „marketing społecznościowy”. Podobną pomyłkę można zaobserwować 

                                                 

136
P.A. Rauschnabel, Monitoring als Erfolgsfaktor im Social Media Marketing, [w:] Handbuch Web Monitoring 

1, red. N. Höchstötter, AKA Verlag, 2014, s. 7. 
137

 Marketing internetowy (e-marketing) obejmuje działalność marketingową prowadzoną przez 

przedsiębiorstwo w internecine lub z wykorzystaniem sieci internetowej. E-marketing jest zatem szerszym 

pojęciem niż SMM. 
138

Wydaje się, że tak właśnie w literaturze polskiej często tłumaczy się pojęcie SMM na język polski. Por. 

polską i angielską wersję opracowania (w tym ich tytuły): L. Bullock, O. Agbaimoni, Social media marketing – 

why businesses need to use it and how (includes a study of Facebook), Marketing of Scientific and Research 

Organizations, Research for Future, June 2013, s. 8 oraz L. Bullock, O. Agbaimoni, Marketing w mediach 

społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać?, Marketing Instytucji Naukowych 

i Badawczych, Czerwiec 2013, s. 6. 
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w publikacji A. Podlaskiego, który pod pojęciem „marketing społecznościowy” rozumie 

komunikowanie się przedsiębiorstwa ze swoimi aktualnymi i potencjalnymi klientami za 

pośrednictwem mediów społecznościowych
139

. W rzeczywistości tę definicję (mimo, iż jest 

ona wąskim ujęciem) należy odnieść do pojęcia „marketing z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych”. Natomiast „marketing społecznościowy” będzie koncepcją, która 

wykorzystuje społeczności (niekoniecznie internetowe) do realizacji celów marketingowych.  

Reasumując, w polskiej terminologii odnośnie SMM funkcjonują pojęcia: „marketing 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych” oraz „marketing w mediach 

społecznościowych”. Pierwszy z tych terminów oznacza działalność prowadzoną z użyciem 

mediów społecznościowych jako narzędzi (instrumentów) marketingowych, które 

wspomagają produkt/usługę organizacji (np. są jego dodatkowym atutem), wspierają 

promocję i dystrybucję (np. są dodatkowym kanałem), a także politykę cenową, celem 

osiągnięcia określonych celów. Z kolei „marketing w mediach społecznościowych” to 

działalność prowadzona przez organizację w mediach społecznościowych jako platformach 

interakcyjnych, służąca realizacji określonych celów. Działalność ta będzie polegać m.in. na 

kształtowaniu i promowaniu produktów i/lub usług organizacji w mediach 

społecznościowych, a także ustalaniu polityki cenowej i dystrybucyjnej tych produktów i/lub 

usług
140

.  

Social Media Marketing można także przetłumaczyć na język polski jako „marketing 

mediów społecznościowych”. To określenie sugeruje, iż media społecznościowe są 

podmiotem działań marketingowych: można je budować, utrzymywać, promować, traktować 

jako produkt, kształtować ich cenę, czy politykę dystrybucji, celem uzyskania określonych 

korzyści dla przedsiębiorstwa. Ta koncepcja wynika z faktu, iż media społecznościowe (np. 

profil przedsiębiorstwa lub jego marki w serwisie Facebook) mogą stanowić składnik majątku 

przedsiębiorstwa o określonej wartości, a co za tym idzie – mogą być przedmiotem obrotu 

handlowego
141

.  

Próbę systematyki objaśnionych powyżej odpowiedników polskich pojęcia Social 

Media Marketing zaprezentowano na rys. 2.2. 

 

                                                 

139
A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social media, Wyd. Helion, Gliwice 

2011, s. 8. 
140

 I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…., op.cit., s. 27. 
141

 Ibidem. 
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Rys. 2.2. Próba systematyki odpowiedników polskich pojęcia Social Media Marketing 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. 

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Wyd. Sophia, Katowice 2016, s. 28.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski należy stwierdzić, iż Social Media Marketing ma 

dużo szersze znaczenie niż to wynika z funkcjonujących w teorii i praktyce definicji. Można 

przyjąć, że oznacza on działalność marketingową
142

 (np. kształtowanie produktu, ustalanie 

polityki cenowej, promowanie produktu) prowadzoną w mediach społecznościowych jako 

platformach interakcyjnych i/lub z wykorzystaniem tych mediów jako narzędzi do realizacji 

określonych celów przedsiębiorstwa. Ponadto pojęcie to obejmuje również działania 

marketingowe, dotyczące samych mediów społecznościowych jako składników majątku 

przedsiębiorstwa (tj. budowanie, utrzymywanie i promowanie mediów społecznościowych, 

                                                 

142
 Należy podkreślić, że w niniejszej rozprawie przyjmuje się następującą definicję marketingu: „marketing jest 

działalnością, zbiorem instytucji oraz procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie 

ofert, które mają wartość dla klienta, kontrahentów, a także społeczeństwa w ogólności”. Zob. American 

Marketing Association, Definition of Marketing, https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-

Marketing.aspx (15.09.2015) za: P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012, s. 5. Za słuszną 

uważa się też najkrótszą definicję marketingu: „zaspakajać potrzeby, osiągając zysk”. Zob. P. Kotler, K.L. 

Keller, Marketing…, op.cit., s. 5. 
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kształtowanie ich polityki cenowej lub dystrybucyjnej), podejmowane celem uzyskania 

określonych korzyści
143

. 

Z dotychczasowych rozważań wynikają przynajmniej dwa podstawowe wnioski. Po 

pierwsze, przedstawiona systematyka obrazuje złożoność mediów społecznościowych oraz 

ich szerokie możliwości wykorzystania w działalności różnych organizacji. Po drugie, 

w niniejszej rozprawie słuszne wydaje się stosowanie wyłącznie angielskiego terminu Social 

Media Marketing lub akronimu SMM, w którym media społecznościowe mogą być 

rozumiane zarówno jako podmiot działań marketingowych, jako narzędzie oraz miejsce ich 

prowadzenia. 

Systematyzując pojęcia dotyczące terminu Social Media Marketing, warto również 

zwrócić uwagę na inne określenia, które są z nim powiązane, a często w teorii lub w praktyce 

wręcz z nim utożsamiane. Dwa z nich – marketing internetowy (e-marketing) i marketing 

społecznościowy – zostały już wyżej wyjaśnione. Pojęcia te charakteryzują działania, które 

mogą w pewnym stopniu wykorzystywać media społecznościowe do realizacji celów, jednak 

nie muszą. Pozostałe z kolei określenia to głównie: 

 marketing sieciowy (network marketing),  

 marketing wirusowy (viral marketing),  

 marketing szeptany (word-of-mouth marketing),  

 content marketing,  

 marketing cyfrowy (digital marketing),  

 marketing mobilny,  

 e-mail marketing. 

Marketing sieciowy (network marketing), choć w praktyce może kojarzyć się z siecią 

internetową lub siecią użytkowników w Internecie, w rzeczywistości oznacza marketing 

wielopoziomowy (multi-level marketing, MML) lub marketing bezpośredni (direct 

marketing). Jest on powiązany ze sprzedażą bezpośrednią i polega na budowaniu sieci 

współpracowników, odpowiedzialnych bezpośrednio za budowanie relacji z klientem, 

kształtowaniem produktu, tworzenie sieci dystrybucji, promowanie produktu, itp.
144

. Media 

                                                 

143
 I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…., op.cit., s. 28. 

144
 Por. P. Lenar, MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie, Wyd. One Press, 

Gliwice 2011, s. 14; B. Pawłowska, Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa 

organizacyjnego w Amway, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 74-77; M. Olejniczak, Marketing 

Sieciowy MLM Marketing Wielopoziomowy piramida, http://marketing-sieciowy.pl/ (27.01.2014)). 
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społecznościowe mogą być wykorzystywane w tego rodzaju działaniach do uzyskania 

założonych celów, jednak to nie na nich koncentruje się marketing sieciowy. 

W kontekście mediów społecznościowych często mowa jest o marketingu wirusowym. 

Zdaniem J. Tkaczyk marketing wirusowy „polega na tworzeniu atrakcyjnego komunikatu i na 

poinformowaniu o jego istnieniu. Resztą zajmują się konsumenci, którzy przekazują sobie 

informacje na temat tego komunikatu, przede wszystkim za pomocą różnych kanałów 

komunikacji on-line”
145

. W mediach społecznościowych takim atrakcyjnym komunikatem 

mogą być memy w postaci zdjęć lub filmów, które wywołują określone emocje. 

W marketingu wirusowym często wykorzystuje się real-time marketing, odwołując się do 

aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych lub okolicznościowych. Wtedy – jeśli np. 

marka odwoła się do takiego wydarzenia w postaci memu – użytkownicy mediów 

społecznościowych mogą chętnie go przesyłać dalej, manifestując tym samym swoje 

stanowisko wobec określonego problemu.  

Marketing wirusowy należy odróżnić od marketingu szeptanego, czyli poczty 

pantoflowej (ang. Word-of-mouth marketing, WOMM). Ten ostatni obejmuje działania 

polegające na inicjowaniu naturalnych rekomendacji produktów przez konsumentów. 

W języku angielskim WOMM odróżnia się jeszcze od buzzmarketingu (z ang. buzz – 

brzęczeć, buczeć), który oznacza celowe wywołanie szumu, rozgłosu, czy zainteresowania 

wokół marki, produktów, przedsiębiorstwa, itd.
146

. Media społecznościowe mogą być jednym 

z narzędzi zarówno marketingu wirusowego, jak i marketingu szeptanego
147

.   

Omawiając problematykę SMM bardzo istotne jest wyjaśnienie koncepcji content 

marketing, gdyż ma ona szczególne znaczenie w określaniu strategii SMM. Instytut Content 

Marketingu definiuje to pojęcie jako „strategiczne podejście marketingowe, koncentrujące się 

na tworzeniu i dystrybucji wartościowych, istotnych i spójnych treści, których celem jest 

skupienie i utrzymanie uwagi jasno określonych odbiorców i które ostatecznie doprowadzą do 

pożądanych zachowań konsumenckich”
148

. Należy tu zwrócić uwagę na subiektywność 

pojęcia treści „wartościowych i istotnych” treści. Dla każdego użytkownika mediów 

                                                 

145
 Zob. J. Tkaczyk, Word-of-mouth w służbie marketingu, „Innowacje w marketingu”, UG Wydział 

Ekonomiczny, Sopot 2007, s. 4; http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/01/word.pdf (17.06.2017). 
146

 Por. J. Petrykowska, Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Zarządzanie XXXVIII, Zeszyt 404, Toruń 2011, s. 118. 
147

 Więcej na temat marketingu wirusowego i szeptanego zob. M. Marczak, M. Boguszewicz-Kreft, Promocja 

usług, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, s. 71-76. 
148

 What Is Content Marketing?, http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/(17.06.2017). 
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społecznościowych będą one mieć różne znaczenie
149

. Problem ten będzie poruszany 

w dalszej części pracy.  

Marketing cyfrowy (digital marketing) i cyfrowe media (digital media) to pojęcia 

bardzo szerokie i związane z ogólnym rozwojem technologii. W marketingu cyfrowym dąży 

się do efektywnego wykorzystania mediów cyfrowych (Internetu, radia, telewizji, telefonii 

komórkowej), aby osiągnąć cele przedsiębiorstwa
150

. Jest to zatem termin dużo szerszy niż  

e-marketing, a tym bardziej Social Media Marketing. 

Pozostałe dwa pojęcia, które nie wzbudzają już większych kontrowersji w zakresie ich 

definiowania, to marketing mobilny oraz e-mail marketing. Marketing mobilny to marketing 

wykorzystujący urządzenia mobilne, np. telefon komórkowy lub tablet. „To wszystkie 

działania, które mają na celu identyfikowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów, 

a realizowane są za pośrednictwem urządzenia mobilnego”
151

. E-mail marketing z kolei 

oznacza wykorzystanie w działalności marketingowej poczty elektronicznej do realizacji 

celów organizacji.  

Analizując powyższą terminologię można dojść do wniosku, iż zarówno w teorii jak 

i w praktyce termin „marketing” jest często nadużywany w opisie różnych koncepcji. 

Przykładem są pojęcia: marketing wirusowy, marketing szeptany
152

, czy też e-mail marketing. 

Mowa jest tu o marketingu w bardzo wąskim znaczeniu tego słowa, często ograniczającym 

się jedynie do promocji. Tymczasem przy wykorzystaniu mediów społecznościowych 

przedsiębiorstwa mogą realizować koncepcję marketingu w szerokim ujęciu. W pełni zasadne 

jest więc użycie pojęcia „marketing” w przypadku terminu Social Media Marketing. Media 

społecznościowe mogą służyć nie tylko jako kanał komunikacji, ale również jako kanał 

dystrybucji. Dzięki niemu możliwe jest kształtowanie polityki produktowej, cenowej, a także 

realizowanie wielu innych funkcji marketingowych, o czym będzie mowa w dalszej części 

rozdziału. Możliwości te jednak otwierały się dopiero z czasem, na drodze ewolucji 

marketingu.  

                                                 

149
 Więcej na temat content marketingu zob. B. Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, 

PWN, Warszawa 2015. 
150

Zob. publikacje na temat digital marketingu, m.in.: D. Ryan, Understanding Digital Marketing: Marketing 

Strategies for Engaging the Digital Generation, New York 2014; G. Urban, Digital Marketing Strategy: Text 

and Cases, New York 2003; J.W. Yoram, M. Vijay, Digital Marketing: Global Strategies from the World’s 

Leading Experts, John Wiley&Sons, New York 2001. 
151

 M. Mikowska, A. Ogonowski i in., Marketing mobilny [w:] E-marketing…, red. J. Królewski, P. Sala, op.cit., 

s. 122. 
152

 Przykładowo J. Petrykowska definiuje marketing szeptany jako niestandardową formę promocji (Zob. Por. 

J. Petrykowska, Wybrane aspekty nowoczesnych…, op.cit., s. 118.). Tymczasem promocja jest formą 

marketingu. To jedna z wielu sytuacji, kiedy termin „marketing” jest niesłusznie wykorzystywany 

w nazewnictwie różnych form promocji.  
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2.2. Ewolucja marketingu poprzedzająca pojawienie się SMM 

Marketing ewaluował na przestrzeni dekad, co przejawiało się między innymi 

w zróżnicowanych poglądach na temat jego istoty, roli oraz miejsca w działalności 

przedsiębiorstw i innych organizacji. Zawsze jednak był on wiązany z „celowym sposobem 

postępowania na rynku opartym na orientacji rynkowej i wykorzystującym zintegrowany 

zbiór instrumentów działania”
153

.  

W literaturze przedmiotu proces ewolucji marketingu jest zwykle opisywany 

z podziałem na określone fazy, którym odpowiadają różne rodzaje orientacji przedsiębiorstw. 

Można wymienić cztery spośród nich
154

:  

 orientację produkcyjną, 

 orientację sprzedażową (dystrybucyjną), 

 orientację na klienta (marketingową), 

 orientację strategiczną
155

. 

Orientacja produkcyjna była charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających 

w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy miały miejsca liczne odkrycia i usprawnienia 

w zakresie technologii, transportu oraz organizacji pracy, umożliwiające produkcję masową, 

redukcję kosztów jednostkowych oraz cen, czy też poszerzanie rynków zbytu. Produkty były 

słabo zróżnicowane, cechowały się jednorodnością, niską jakością, przez co zdolne były do 

zaspakajania wyłącznie podstawowych potrzeb konsumentów
156

. Panował pogląd, iż 

konsumenci preferują produkty tanie i łatwo dostępne
157

. Tworzony był tzw. rynek 

sprzedawcy, gdzie przedsiębiorcy koncentrowali się na samym procesie produkcyjnym 

                                                 

153
 L. Garbarski, Istota marketingu [w:] Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. 

L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011, s. 21. 
154

R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu [w:] Podstawy marketingu…, red. A. Czubała, op.cit., s. 16. 
155

 Niektórzy autorzy wymieniają dodatkowo piątą orientację - społeczną (Zob. np. M. Sławińska, Istota 

i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. 

Koncepcje-strategie-trendy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012, s. 18-21). Inni wskazują 

natomiast: orientację produkcyjną, orientację produktową, orientację sprzedażową i orientację marketingową 

(Zob. H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji marketingu [w:] H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. 

Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 16-18). 

P. Waniowski, i D. Sobotkiewicz do tychże wyliczeń dodają jeszcze orientację marketingu społecznego (Zob. 

P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, Marketing. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Placet, Warszawa 2006, s. 25), 

a przykładowo P. Kotler i K.L. Keller - holistyczną. Ta opiera się na „takim rozwijaniu, projektowaniu 

i wdrażaniu programów marketingowych, procesów i działań, które uwzględnia szerokie ujęcie i wzajemne 

zależności. Marketingowcy holistyczni dostrzegają fakt, że w marketingu wszystko ma znaczenie – oraz że 

często niezbędne jest spojrzenie w szerokiej perspektywie” (Zob. P. Kotler, K.L. Keller, Marketing…, op.cit., 

s. 20). 
156

 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu…, op.cit., s. 16. 
157

 H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji…., op.cit., s. 17. 
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i masowym wytwarzaniu produktów dla przeciętnego nabywcy. Wciąż poszukiwano 

odpowiedzi na pytanie: „jak wytwarzać dużo i tanio, by uczynić wyrób dostępnym 

szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad konkurentami przy 

zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu?”
158

. Drugorzędną kwestią był 

z kolei ich zbyt. Jednak wzrost podaży przy jednoczesnym ignorowaniu standardów 

jakościowych doprowadził do problemów w tym zakresie, przez co zaczęto zwracać uwagę na 

produkt i jego jakość (orientacja produktowa
159

). Jak się szacuje, masowe bariery popytowe 

i trudności w zbycie pojawiły się w USA w latach 20. XX w., a w Europie – w pierwszej 

połowie lat 50. XX w.
160

. Stało się to bodźcem do zmiany orientacji przedsiębiorstw 

z produkcyjnej na sprzedażową (dystrybucyjną).  

Orientacja sprzedażowa przejawiała się wzrostem znaczenia promocji oraz rozwojem 

pierwszych form i systemów masowej dystrybucji produktów. Świadczyła o tym m.in. siła 

przetargowa wielkich sieci handlowych, które się wyspecjalizowały w tym zakresie
161

. Celem 

przedsiębiorstwa stało się sprzedawanie tego, co produkuje, bez poświęcenia uwagi 

potrzebom rynku
162

. Problemem, na którym koncentrowały się przedsiębiorstwa nie było już 

„jak produkować?”, ale „jak sprzedać to, co firma potrafi masowo i tanio wytwarzać?”
163

. 

Zwrócono w końcu uwagę na to, że odpowiedzią na to pytanie nie jest intensyfikowanie 

sprzedaży, gdyż możliwości w tym zakresie są ograniczone, lecz reakcja nabywcy na 

oferowany produkt. To oznaczało zmianę orientacji przedsiębiorstwa ze sprzedażowej na 

marketingową (orientację na klienta).  

Charakterystyczne dla orientacji marketingowej było całkowite przekształcenie się 

rynków w rynki konsumenta. Na skutek rozwoju gospodarczego po II wojnie światowej 

wzrosła produkcja i zarobki nabywców. Gospodarstwa domowe w coraz większym zakresie 

miały do dyspozycji tzw. fundusz swobodnej decyzji. Stał się on celem przedsiębiorstw 

z różnych branż, które zaczęły ze sobą konkurować nie tylko poprzez dostosowanie oferty do 

naturalnej hierarchii potrzeb konsumentów, ale też dzięki aktywnemu kształtowaniu struktury 

potrzeb oraz odpowiadających im pragnień. Rozwój transportu, Internetu i innych form 

łączności był ważnym przejawem procesów globalizacyjnych, które istotnie wpłynęły na 
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 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu…, op.cit., s. 16. 
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 Zob. H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji…, s. 16-18; P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, Marketing. 

Zagadnienia podstawowe, op.cit., s. 25; P. Kotler, K.L. Keller, Marketing…, op.cit., s. 20. 
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 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu [w:] Podstawy marketingu…, red. A. Czubała, op.cit., s. 16. 
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 Ibidem, s. 17. 
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 H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji…., op.cit., s. 17. 
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 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu…, op.cit., s. 17. 
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działalność przedsiębiorstw i ich procesy produkcyjne. Przeciętny cykl życia produktów 

zaczął się skracać, zwiększyła się kapitałochłonność prac badawczo-rozwojowych, produkcji, 

a także wprowadzania nowych produktów na rynek. Przedsiębiorstwa musiały zacząć 

przystosowywać się do zmiennych warunków panujących w otoczeniu, co wymagało 

prowadzenia badań rynkowych, a także dostosowywania ofert do wciąż zmieniających się 

potrzeb konsumenckich. Najważniejszy stał się klient, jego preferencje i pragnienia. Zaczął 

on być traktowany jako ważny składnik aktywów przedsiębiorstwa. Orientacja marketingowa 

oznaczała zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „jak wybrać (ewentualnie stworzyć) 

rynek zbytu, a następnie zdobyć i utrzymać w nim taki udział, który zapewniłby 

przedsiębiorstwu przychody odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji rozwojowych?”
164

. 

Przejawiała się m.in. w rozwoju badań marketingowych i środków oddziaływania na 

określone grupy nabywców (marketing-mix).  

Strategiczna orientacja marketingu z kolei oznacza potrzebę opracowywania 

długofalowych planów przez przedsiębiorstwa celem przystosowania się do turbulentnego 

otoczenia. Ma to związek zarówno z postępującą globalizacją
165

, jak też z pojawiającymi się 

w gospodarce zaburzeniami (np. kryzys finansowy, niekorzystne zmiany w stanie zasobów 

naturalnych, itp.), co stało się impulsem do rozwoju zarządzania strategicznego
166

. W kręgu 

zainteresowania marketingu zaczęły się zatem pojawiać „problemy związane z identyfikacją 

i odbiorem tzw. sygnałów wczesnego ostrzegania, długookresowym prognozowaniem zjawisk 

rynkowych oraz formułowaniem alternatywnych strategii marketingowych, dostosowanych 

do przewidywanych wariantów rozwoju rynkowej sytuacji przedsiębiorstwa”
167

. 

Doprowadziło to m.in. do rozwoju społecznej orientacji marketingowej, gdzie kluczowe stało 

się uwzględnienie w strategii przedsiębiorstwa zarówno interesów klientów, jak i całego 

społeczeństwa poprzez np. ochronę środowiska naturalnego
168

, walkę z nierównościami 
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 Ibidem, s. 18. 

165
 Globalizacja jest pojęciem złożonym i wielowymiarowym. Można ją określić jako „wielość powiązań 

i wzajemność oddziaływań państw i społeczeństw, tworzących obecny system światowy” (Zob. A. Zaorska, Ku 

globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002, 

s. 15, za: M. Micał, Proces globalizacji we współczesnym świecie, 

http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z08/7_Malgorzata_Mical_Proces.pdf (02.10.2015) s. 152). 
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 Zarządzanie strategiczne „jest procesem ukierunkowanym przede wszystkim na zmiany dokonujące się 

w otoczeniu przedsiębiorstwa. Jego istota odnosi się nie tylko do działań niezbędnych do osiągnięcia celów 

strategicznych, ale oznacza sposób myślenia o zarządzaniu w przekroju jego poszczególnych funkcji” (zob. 

J. Fudaliński, Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków 2002, 

s. 11). 
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 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu…, op.cit., s. 19. 
168

 Jest to obszarem zainteresowania tzw. zielonego marketingu (green marketing), który jest odmianą 

marketingu społecznego. Zob. np. E. Sieńkowska, Zielony marketing na zielonym świetle, „Marketing 

w Praktyce”, 2013, nr 2, s. 38-40.  
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społecznymi itp. W marketingu społecznym istotne jest określenie potrzeb, pragnień oraz 

interesów rynków docelowych i zaspakajanie je w skuteczniejszy sposób niż robią to 

konkurencyjne przedsiębiorstwa, zachowując równocześnie (lub zwiększając) dobrobyt 

klientów oraz całego społeczeństwa
169

. Celem przedsiębiorstw stało się więc budowanie 

długookresowych relacji, opartych na wartości oraz satysfakcji, dzięki czemu mogły one 

w sposób zyskowny zaspakajać potrzeby
170

.  

Z powyższych rozważań wynika, iż marketing ulega ewolucji wraz z ze zmieniającym 

się otoczeniem. Można zauważyć tendencje w kierunku
171

:  

 orientacji na rynek na coraz szerszą skalę, przejawiającej się intensyfikowaniem 

badań rynkowych celem m.in. gromadzenia informacji o konsumentach, ich 

potrzebach, stylu życia, itp.,  

 indywidualizowaniem działań marketingowych, nawiązywania bezpośrednich 

relacji z klientem (marketing relacji
172

), 

 przestrzeganiem w działaniach marketingowych zasad współżycia społecznego 

(m.in. zasad ekologii, etyki, zdrowego stylu życia, itp.). 

Obecnie we wszystkich tych działaniach mogą być wykorzystywane media 

społecznościowe w ramach realizacji koncepcji Social Media Marketingu.   

Inaczej również ewolucję marketingu można przedstawić, prezentując cztery 

koncepcje
173

: 

 klasyczną koncepcją marketingową, 

 koncepcją marketingu strategicznego, 

 koncepcją marketingu relacyjnego, 

 koncepcją marketingu wartości. 

Podstawowe różnice między tymi koncepcjami ukazano w Tabela 2.2.  

Wraz z rozwojem wskazanych czterech koncepcji, zachodziły zmiany 

w podstawowych celach przedsiębiorstwa, strategicznych celach marketingowych, a także 

w środkach (instrumentach) marketingowych. Do lat 80. XX w., a więc do czasu, gdy zaczęła 

rozwijać się koncepcja marketingu relacyjnego, podstawowym celem przedsiębiorstwa był 

zysk. W późniejszym czasie coraz większego znaczenia zaczęła nabierać wartość firmy. 
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 M. Sławińska, Istota i znaczenie marketingu…, op.cit., s. 20-21. 
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 H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji…., op.cit., s. 17. 
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 Por. Ibidem, s. 18. 
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 O marketingu relacji (marketingu relacyjnym, marketingu partnerski) będzie mowa w dalszej części 

podrozdziału.  
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L. Garbarski, Istota marketingu…, op.cit., s. 21.  
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W koncepcji marketingu wartości (przełom XX i XXI w.) to ona jest jedynym 

i podstawowym celem przedsiębiorstwa.  

Tabela 2.2. Ewolucja koncepcji marketingu 

Pierwotna koncepcja 

marketingowa (lata 

50. i 60. XX w.) 

Marketing strategiczny 

(lata 70. i 80. XX w.) 

Marketing relacyjny 

(lata 80. i 90. XX w.) 

Marketing wartości 

(przełom XX i XXI w.) 

 
 

Cel podstawowy przedsiębiorstwa 

 

Zysk 

 

Zysk 

Zysk (także wartość fir-

my) 

 

Wartość firmy 

Strategiczne cele marketingowe (cele marketingu jako funkcji) 

Zaspokajanie potrzeby 

nabywców 

Rynek docelowy (udział 

w rynku) 

Relacja z rynkiem (satys-

fakcja i lojalność klien-

tów) 

Aktywa marketingowe 

(wartość marki, satys-

fakcja klientów, lojal-

ność klientów) 

 
Środki (instrumenty) pod zarządem marketingu 

Instrumenty marketingu 

(koncepcja 4P) 

Instrumenty marketingu 

(koncepcja 4P) 

Poszerzony zakres instru-

mentów marketingowych 

Poszerzony zakres in-

strumentów marketin-

gowych 

Źródło: W. Kowal, Ocena koncepcji marketingowych z perspektywy prakseologii [w:] Marketing w realiach 

współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 42. Za: L. 

Garbarski, Istota marketingu…, op.cit., s. 21. 

 

W pierwotnej koncepcji marketingowej, popularnej w latach 50. i 60. XX w., za 

strategiczne cele marketingowe przyjmowano zaspokajanie potrzeb nabywców. W latach 70. 

i 80. XX w. (marketing strategiczny) zwracano uwagę na rynek docelowy (dla 

marketingowców liczył się udział w rynku), z kolei w przeciągu kolejnych dwóch dekad 

królowała koncepcja marketingu relacyjnego. Istotna była relacja z rynkiem, satysfakcja 

i lojalność klientów. W erze „marketingu wartości” strategiczne cele marketingowe dotyczą 

aktywów marketingowych, takich jak: wartość marki, satysfakcja klientów oraz ich lojalność. 

Na przestrzeni dekad zmieniały się też środki, dzięki którym realizowano cele 

marketingowe. W okresie rozwoju marketingu klasycznego i marketingu strategicznego 

wykorzystywano instrumenty marketingu-mix (4P). W późniejszych latach zakres tych 

instrumentów był wciąż poszerzany. Obecnie jednym z nich są media społecznościowe i tym 

samym realizowana jest koncepcja Social Media Marketingu. 
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Innym sposobem prezentacji ewolucji marketingu jest wskazanie trzech stadiów jego 

rozwoju, które określa się jako
174

: 

 marketing 1.0 – koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa są zorientowane na 

produkt, 

 marketing 2.0 – koncepcja przejawiająca się w orientacji przedsiębiorstwa na 

klienta, 

 marketing 3.0 – koncepcja, według której przedsiębiorstwo jest skoncentrowane 

na wartościach (potrzebach człowieka, potrzebach społeczeństwa).  

Wraz z rozwojem marketingu zmieniały się: cel przedsiębiorstwa (najpierw była nim 

sprzedaż produktów, później spełnienie oczekiwań konsumenta i zatrzymanie go, aż w końcu 

– sprawianie, by świat był lepszym miejscem), sprzyjające trendy (wpierw była to rewolucja 

przemysłowa, później technologia informacyjna, aż w końcu nadeszła technologia nowej fali), 

postrzeganie rynku rzez przedsiębiorstwo (początkowo rynek tworzyli masowi klienci, 

później konsumenci inteligentni, aż wreszcie zauważono, iż klienci są ludźmi posiadającymi 

umysł, serce i ducha), a także kluczowa koncepcja marketingowa (w marketingu 1.0 było nią 

opracowanie produktu, w marketingu 2.0 – wyróżnienie się na rynku, a w marketingu 3.0 - 

wartości). Ewolucja marketingu przejawiała się ponadto w zmianie wytycznych 

marketingowych (od specyfikacji produktowej, przez pozycjonowanie produktu i firmy, do 

określenia wizji i misji firmy), a także w ofercie wartości (początkowo była ona funkcjonalna, 

później zwrócono uwagę na kwestie emocjonalne, aż w końcu zaczęto brać pod uwagę także 

sprawy duchowe). Istotne były też zmiany w interakcjach z konsumentem. Najpierw miały 

one charakter transakcji jeden-z-wieloma, później relacji jeden-z-jednym, aż wreszcie 

przybrały postać współpracy wielu-z-wieloma. Taka współpraca jest właśnie 

charakterystyczna dla koncepcji Social Media Marketingu.  

W Polsce Social Media Marketing rozwinął się w ramach tzw. trzeciej fali 

marketingu
175

 na drodze ewolucji marketingu internetowego. Początków tej fali można się 
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 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, 

MT Biznes, Warszawa 2010, s. 17-18. 
175

 Według M. Dziekońskiego pierwsza fala marketingu w Polsce miała miejsce od przełomu lat 60. i 70. XX w. 

do czasu okresu transformacji (1989 r.). Charakteryzowała się stosowaniem bardzo prostych, pojedynczych 

narzędzi marketingowych (np. reklama), które nie pozwalały jednak na budowanie przewagi konkurencyjnej. 

Druga fala marketingu z kolei pojawiła się wraz ze zmianą gospodarki z centralnie planowanej w gospodarkę 

wolnorynkową (lata 90. XX w.). Wtedy pojawiły się pierwsze agencje marketingowe, firmy konsultingowe, 

hurtownie, sieci handlowe itp. W związku z rozwojem kierunków studiów z zakresu marketingu na rynku 

pojawili się specjaliści ds. marketingu. Charakterystyczne dla tej fali było wykorzystywanie w działaniach 

marketingowych mediów tradycyjnych (telewizja, radio, prasa). Zob. M. Dziekoński, Marketing 3.0 [w:] E-

marketing, red. J. Królewski, P. Sala, op.cit., s. 12-13. 
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dopatrywać w pierwszej dekadzie XXI w. Szczególnym przełomem był rok 2008, o czym 

świadczą poniższe symptomy
176

: 

 kryzys gospodarczy z 2008 r., który sprawił, iż przedsiębiorstwa zaczęły 

intensywniej poszukiwać tańszych kanałów dystrybucyjnych i promocyjnych 

(rozwój e-biznesu, w tym sklepów internetowych), 

 wejście na rynek nabywców z pokolenia Y, wśród których Internet stał się 

ważniejszym medium niż media tradycyjne, 

 rozpowszechnienie Internetu jako środka masowej komunikacji – większy zasięg 

oraz niższe koszty dostępu (m.in. darmowe punkty wi-fi w miejscach 

publicznych), rozwój mediów społecznościowych (YouTube, Nasza-Klasa, 

później także Facebook), popularyzacja urządzeń mobilnych (tablety, smartfony, 

laptopy). 

W ramach trzeciej fali marketingu, której specyfika wyraża się w intensyfikowaniu 

wykorzystania Internetu w działaniach marketingowych kosztem mediów tradycyjnych, 

można wyróżnić kilka etapów (rys. 2.3.). 

 

 

Rys. 2.3. Rozwój marketingu internetowego w Polsce  

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Dziekoński, Marketing 3.0 [w:] E-marketing, red. J. Królewski, P. Sala, 

op.cit., s. 14. 

 

                                                 

176
 Por. M. Dziekoński, Marketing 3.0…, op.cit., s. 13. 
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Pierwszym etapem rozwoju marketingu internetowego było usprawnienie komunikacji 

z klientami, kontrahentami i pracownikami dzięki wykorzystaniu poczty elektronicznej. 

Następnie stopniowo zastępowano katalogi, foldery i ulotki stronami internetowymi. W tym 

samym czasie rozpoczął się etap Web 2.0. Klienci zaczęli wyrażać swoje opinie odnośnie 

produktów i przedsiębiorstw w mediach społecznościowych. Trzeci etap to rozwój sklepów 

internetowych i porównywarek cenowych. Nabywcy na coraz szerszą skalę zaczęli 

poszukiwać informacji o produktach i markach w Internecie. To zwiększyło znaczenie 

Internetu jako miejsca poszukiwania informacji, w związku z czym przedsiębiorstwa zaczęły 

pozycjonować swoje marki i produkty w wyszukiwarkach. Czwarty etap to rozwój mediów 

społecznościowych. Przedsiębiorstwa zaczęły stosować koncepcję Social Media Marketingu 

w coraz szerszym zakresie, na co w szczególności wpływ miał serwis Facebook, który 

z biegiem czasu udostępniał coraz więcej narzędzi marketingowych (możliwość promocji 

poprzez np. organizację konkursów, kampanii reklamowych, możliwość założenia sklepu 

internetowego itp.). Jako piąty etap wskazuje się erę videocastów
177

, vlogów (wideoblogów), 

wideo e-maili i wideo MMS-ów, live streamingu
178

 oraz marketingu mobilnego. To jednak 

nie oznacza końca rozwoju Social Media Marketingu. Wręcz przeciwnie, media 

społecznościowe stanowią obecnie integralną część marketingu internetowego, a rozwój 

przykładowo mobilnych narzędzi marketingowych stał się wręcz katalizatorem rozwoju 

SMM.  

 

 

2.3. Funkcje SMM 

Social Media Marketing może pełnić wiele funkcji we współczesnym 

przedsiębiorstwie. Omawiając je, warto odnieść się do ogólnych, podstawowych funkcji 

marketingu. Są to
179

:  

                                                 

177
Videocasty (vodcast, Video On Demand – wideo do pobrania) to regularne audycje filmowe udostępniane za 

darmo. Warto wspomnieć też o podcastach, które również określają regularne audycje, ale tylko dźwiękowe. 

Zob. Co to jest Podcast i Videocast, http://sukcesstrony.pl/co-to-jest-podcast (02.10.2015). 
178

 Live streaming to transmisja online. Ta technologia umożliwia przykładowo organizację konferencji przez 

Internet w czasie rzeczywistym, spotkań biznesowych itp. Uważa się, iż obecnie ma ona duży potencjał 

biznesowy. Zob. Potencjał biznesowy drzemiący w live streamingu, http://nf.pl/manager/potencjal-biznesowy-

drzemiacy-w-live-streamingu,,47963,76 (02.10.2015).  
179

Por. J.R. Evans, B. Baron, Marketing, Macmillan Publishing Company, New York 1987 za: H. Szulce, Istota 

i ewolucja koncepcji…, op.cit., s. 13. 
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 analiza otoczenia i badania marketingowe, 

 analiza konsumentów, 

 kształtowanie produktu (produktów, usług i idei), 

 rozbudowa sieci dystrybucji, 

 planowanie i realizacja promocji, 

 kształtowanie cen,  

 społeczna odpowiedzialność, 

 marketingowe zarządzanie. 

Funkcje Social Media Marketingu wyszczególniono na rys. 2.4. 

Pierwsze dwie wskazane funkcje Social Media Marketingu łączą się ze sobą. Jest to 

analiza otoczenia i badania marketingowe wraz z analizą konsumentów. W literaturze 

zagranicznej
180

 w tym zakresie można znaleźć określenie Market Research and Intelligence. 

Oznacza ono badania rynku i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł informacji do stworzenia 

kompleksowego obrazu rynku, na którym działa przedsiębiorstwo (jego klientów, problemów, 

konkurencji, potencjału wzrostowego, nowych produktów, itp.). Do tego celu może 

wykorzystywać m.in. media społecznościowe
181

. Przedsiębiorstwo może tam poszukiwać 

odpowiedzi na pytania dotyczące na przykład zachowań konsumentów, ich preferencji, 

oczekiwań. Możliwe jest ustalenie, które produkty mogą być sprzedawane krzyżowo 

(w ramach cross-sellingu) obecnym klientom, albo też na jakie rynki w ujęciu 

demograficznym przedsiębiorstwo może wprowadzać nowe lub istniejące już produkty
182

. 

W tym zakresie można wykorzystać złożone narzędzia informatyczne Business 

Intelligence
183

, jak np. IBM Cognos Business Intelligence, Exago, SAP i wiele innych
184

.  

                                                 

180
 Np. zob. A.S. Ananda, Á. Hernandez-García, L. Lamberti, Fashion in Actions on Social Media – Spanish 

SME Fashion Brands Case Studiess [w:] Proceedings of the 2
nd

 European Conference on Social Media…, 

op.cit., s. 491. 
181

 Zob. K. Arline, What is Market Intelligence, http://www.businessnewsdaily.com/4697-market-

intelligence.html (13.10.2015). 
182

 Ibidem. 
183

 Business Intelligence „to zespół technologii do pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania i analizowania 

informacji o organizacji lub przedsiębiorstwie. (…) Celem zastosowania rozwiązań Business Intelligence jest 

wsparcie w efektywnym zarządzaniu organizacją lun przedsiębiorstwem. Rozwiązania Business Intelligence 

często są dzielone na obszar gromadzenia danych oraz obszar udostępniania danych użytkownikom końcowym. 

W wielu przypadkach rolę miejsca, w którym są przechowywane dane spełnia tzw. Hurtownia Danych – czyli 

dedykowana baza analityczna, której celem jest integracja danych z różnych źródeł oraz zapewnienie 

optymalnego wydajnościowo dostępu i przetwarzania tych danych”. Zob. A. Miler, Rozwiązania Business 

Intelligence w administracji publicznej, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały, 2010, 

nr 26, s. 94. 
184

 Porównanie tych narzędzi można znaleźć przykładowo tutaj: Compare Business Intelligence (BI) Software 

Tools, http://www.softwareadvice.com/bi/ (10.10.2015). 



 

60 

 

 

Rys. 2.4. Podstawowe funkcje Social Media Marketingu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.R. Evans, B. Baron, Marketing, Macmillan Publishing Company, 

New York 1987 za: H. Szulce, Istota i ewolucja koncepcji…, op.cit., s. 13. 
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Ponadto przedsiębiorstwa mają do dyspozycji także różne narzędzia służące do 

monitoringu stricte mediów społecznościowych. Pełnią one następujące funkcje
185

: 

 wykrywanie trendów, 

 analiza aktywności użytkowników w mediach społecznościowych wokół marki 

i ich zaangażowania, 

 analiza zmian nastrojów społecznych, 

 analiza zasięgu marki 

 monitoring działań konkurencji, 

 badanie postaw użytkowników względem marki i jej produktów, 

 pomiar efektywności działań marki w obszarze mediów społecznościowych. 

Przykładem polskich narzędzi spełniających powyższe funkcje są Brand24 lub 

Sotrender, które zostały wykorzystane w badaniach empirycznych dla celów tej pracy. Więcej 

na ich temat będzie mowa w kolejnym rozdziale.  

Trzecią wskazaną funkcją SMM jest kształtowanie produktu w mediach 

społecznościowych. Chodzi tu m.in. o wykorzystanie koncepcji crowdsourcingu, czyli 

pozyskania wiedzy od społeczności zgromadzonej w mediach społecznościowych odnośnie 

produktu i możliwości jego udoskonalenia. Dotyczy to także ich cen.  

Polityka cenowa w mediach społecznościowych może być kształtowana np. na 

podstawie zaangażowania użytkowników w działalność przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych. Przykładowo za udostępnianie treści zamieszczanych przez dane 

przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych, użytkownicy mogą być nagradzani 

zniżkami, czy upustami.  

Istotną funkcją SMM jest również rozbudowa dystrybucji. Media społecznościowe 

w swej istocie same mogą stanowić kanały dystrybucji. Była o tym mowa w poprzednim 

rozdziale.  

Planowanie i realizacja promocji to kolejna funkcja SMM. Chodzi tu m.in. o reklamę 

w mediach społecznościowych (np. zakup linków sponsorowanych w serwisie Facebook), 

promocję sprzedaży (oferowanie różnego rodzaju gratisów, bonusów, organizowanie 

konkursów, itp.), promocję bezpośrednią oraz działania z obszaru PR. Jeśli chodzi o promocję 

bezpośrednią, pracownicy przedsiębiorstwa za ich pośrednictwem mogą bezpośrednio dotrzeć 

do obecnych lub potencjalnych klientów w ramach komunikacji otwartej lub zamkniętej 

                                                 

185
Por. I. Lupa, Narzędzia analityczne w marketingu mediów społecznościowych [w:] Narzędzia analityczne 

w naukach ekonomicznych, red. S. Wawak, Wyd. Mfiles.pl, Kraków 2013, s. 98. 
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i oferować różne produkty. Po dokonanej sprzedaży możliwa jest także obsługa klienta 

w mediach społecznościowych, co literaturze przedmiotu określa się to terminem social 

media care
186

. Idea tej koncepcji wynika z faktu, iż często klienci w fazie przedtransakcyjnej 

poszukują w mediach społecznościowych określonych informacji o produktach, opinii o nich, 

itp. W fazie sprzedażowej i posprzedażowej oczekują z kolei stałego kontaktu 

z przedsiębiorstwem, aby móc rozwiać ewentualne wątpliwości, mieć na bieżąco informacje 

o zamówieniu, móc złożyć ewentualne reklamacje, itp. Media społecznościowe odgrywają też 

coraz większą rolę w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. Wynika to przede 

wszystkim z ich właściwości, dzięki którym firmy mają możliwość bezpośredniego kontaktu 

z całym otoczeniem. Kluczową rolę w tym zakresie mogą odgrywać adwokaci marki. 

Adwokat marki (brand advocate) to osoba (np. klient, pracownik, kontrahent), która mówi 

o danej marce, a w razie konieczności staje w jej obronie i rekomenduje ją, wykorzystując 

technikę „podszeptywania” (word-of-mouth)
187

. Oprócz adwokatów marki w mediach 

społecznościowych w zakresie kształtowania wizerunku ważną rolę mogą odgrywać też 

liderzy opinii (influencers). Są to na ogół celebryci, blogerzy lub eksperci w danej dziedzinie, 

którzy dzięki swojej popularności mogą zmieniać opinie i zachowania użytkowników mediów 

społecznościowych w stosunku do danej marki
188

.  

Kolejna funkcja SMM, która również odpowiada za kształtowanie pozytywnego 

wizerunku przedsiębiorstwa, to społeczna odpowiedzialność (CSR
189

). Jej realizacja oznacza 

prowadzenie biznesu tak, aby przy tym uwzględnić wartości etyczne oraz prawo i szacunek 

dla całego otoczenia przedsiębiorstwa (tj. pracowników, społeczeństwa, środowiska 

przyrodniczego, itp.)
190

. Realizacja polityki CSR w ramach SMM może się odbywać się 

dzięki
191

:  

 informowanie interesariuszy za pośrednictwem mediów społecznościowych 

o prowadzonych aktualnie inicjatywach społecznych przez dane przedsiębiorstwo, 

                                                 

186
 Zob. np. A. Dejnaka, Social Media Care jako nowy trend w obsłudze klienta [w:] Branżowe i menedżerskie 

aspekty rozwoju usług, red. B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 200-201. 
187

 Więcej na ten temat oraz odnośnie budowania programu adwokatury marki w mediach społecznościowych 

zob. I. Lupa, Rola adwokatów marki w procesie zarządzania wartością marki, Dokonania Młodych Naukowców, 

Wyd. Creativetime, Kraków 2014, Nr 3. 
188

 Por. I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…, op.cit., s. 120-121. 
189

 CSR to skrót od Corporate Social Responsibility. 
190

Por. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantorpii w Polsce, 

Warszawa 2004, s. 18 za: I. Lupa, Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością…, op.cit., s. 346. 
191

D. Martyniuk, K. Jar, E. Suszek, Biznes społecznościowy…, op.cit., s. 25 za: Ibidem, s. 347. 
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 zachęcanie interesariuszy za pośrednictwem mediów społecznościowych do 

dzielenia się opiniami odnośnie inicjatyw CSR, dzięki czemu można uzyskać 

natychmiastową informację zwrotnej na jej temat, 

 uzyskanie za pośrednictwem mediów społecznościowych informacji o działaniu 

innych podmiotów w ramach CSR, 

 wzmocnienie marki dzięki utrzymywaniu w mediach społecznościowych kanału 

CSR. 

Przy wykorzystaniu mediów społecznościowych przedsiębiorstwa mogą na bieżąco 

zachęcać swoich interesariuszy do tego, aby uczestniczyli w realizowanych aktualnie 

programach.  

Należy zauważyć, że wskazane powyżej sposoby zastosowania mediów 

społecznościowych w obszarze CSR przede wszystkim kładą nacisk na komunikacyjną rolę 

tych mediów (tj. przedsiębiorstwa wysyłają komunikaty do swoich interesariuszy za 

pośrednictwem mediów społecznościowych i otrzymują informacje zwrotne). Warto jednak 

podkreślić, iż na tym nie kończą się możliwości zastosowania mediów społecznościowych 

w obszarze CSR. Mogą być one bowiem także miejscem odbywania się określonych 

inicjatyw oraz programów
192

. Przykładowo w serwisie YouTube prowadzą edukacyjne 

kanały, mające duże społeczne znaczenie
193

. 

Ostatnią ze wskazanych funkcji SMM jest marketingowe zarządzanie. Obejmuje ono 

planowanie działań w mediach społecznościowych, organizację i kierowanie nimi, a także ich 

kontrolę i monitoring, w tym zapobieganie i zwalczanie kryzysów w mediach 

społecznościowych. O planowaniu działań była mowa powyżej. Planowanie obejmuje też 

opracowanie strategii, której poświęcono podrozdział 2.4. Jeśli z kolei chodzi o organizację 

marketingu w mediach społecznościowych, to oznacza ona „przedsięwzięcia zmierzające do 

ukształtowania takiego podziału pracy, uprawnień i odpowiedzialności, który sprzyjałby 

realizacji przyjętych celów i ustaleń strategicznych w warunkach działania określonego 

przedsiębiorstwa”
194

. Organizacja wymaga odpowiedniego przydziału obowiązków i zadań 

poszczególnym pracownikom odpowiedzialnych za zarządzanie marketingiem w mediach 

społecznościowych oraz ustalenia zasad ich wzajemnej współpracy
195

. W tym zakresie można 

zastosować tzw. model holistyczny organizacji, w którym każdy pracownik 

                                                 

192
 I. Lupa, Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością…, op.cit., s. 346-348. 

193
 Zob. Ibidem, s. 346-348. 

194
R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, op.cit., s. 268. 

195
 I. Lupa, Zarządzanie marketingiem…, op.cit., s. 204. 
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w przedsiębiorstwie jest zachęcany do aktywności w mediach społecznościowych. Oznacza 

to, że wszyscy w organizacji, bez względu na dział, którym się zajmują, są odpowiedzialni za 

wizerunek przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych
196

. Marketingowe zarządzanie 

obejmuje też kierowanie działaniami marketingowymi w mediach społecznościowych 

(realizacja zadań). Jest to proces, w czasie którego następuje realizacja planu marketingu 

w mediach społecznościowych przede wszystkim przez zastosowanie właściwych systemów 

motywacyjnych, zapewniających realizację zadań zgodnie z założeniami
197

. W tym zakresie 

warto zwrócić uwagę na personel (zespół), który będzie odpowiedzialny za zarządzanie 

marketingiem w mediach społecznościowych. Kierownictwo powinno rozważyć przede 

wszystkim, jakimi umiejętnościami muszą cechować się te osoby (m.in. technicznymi, 

marketingowymi, zarządczymi i społecznymi; ważna jest też ich twórczość, kreatywność 

i systematyczność)
198

. 

W zakresie monitoringu i kontroli działań marketingowych w mediach 

społecznościowych przedsiębiorstwo może wykorzystać narzędzia analityczne typu Sotrender 

lub Brand24, o których wspomniano wcześniej. Jak podaje M. Kotas, monitoring jest też 

kluczową kwestią w zarządzaniu kryzysem w mediach społecznościowych
199

. 

Przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych starają się kształtować swój wizerunek 

poprzez monitorowanie aktywności różnych użytkowników. Tymczasem – jak podaje 

M. Przybysz – w mediach społecznościowych chodzi przede wszystkim o dialog i słuchanie 

odbiorców. Aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym należy
200

: 

 bezzwłocznie, merytorycznie i konkretnie reagować na wszelkie pojawiające się 

w mediach społecznościowych komunikaty, 

 nie cenzurować wypowiedzi użytkowników (np. nie usuwać komentarzy), 

 zawsze podawać tylko prawdziwe informacje,  

 działać na partnerskich zasadach, nie dominować, 

 pozytywnie podchodzić do zjawiska kryzysu w mediach społecznościowych, tj. 

traktować go jako szansę na pokazanie profesjonalizmu przedsiębiorstwa, 

                                                 

196
 Więcej na temat modeli organizacji Zob. I. Lupa, Budowanie kapitału marki w mediach społecznościowych 

na przykładzie Virgin America [w:] Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, Wyd. 

AT, Kraków 2014. 
197

 Por. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem, op.cit., s. 268. 
198

 Zob. I. Lupa, Zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych…, op.cit., s. 207. 
199

 M. Kotas, Media społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na przykładzie firmy Wedel 

sp. z o.o. [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, 

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 83. 
200

 M. Przybysz, Zarządzanie komunikacją kryzysową w social mediach, cz. I, Instytut Edukacji Medialnej 

i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=131819 (27.06.2015) 
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 zachowywać dobre relacje również z pracownikami, którzy mogą wspierać 

wizerunek przedsiębiorstwa w czasie kryzysu w mediach społecznościowych, 

 odpowiadać odpowiednią procedurę postępowania w przypadku zajścia sytuacji 

kryzysowej. 

Podsumowując powyższe rozważania, SMM pełni bardzo wiele funkcji, 

wykraczających poza rolę promocyjną. 

 

 

2.4. Strategia SMM w przedsiębiorstwie  

Realizacja koncepcji SMM w przedsiębiorstwie wymaga opracowania odpowiedniej 

strategii. W związku z tym istotne jest przedstawienie modelu Strategii Social Media 

Marketingu (SSMM). Omówienie tej problematyki warto rozpocząć od zaprezentowania 

modelu RENL. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter głównych elementów taktyki SMM, 

nazwanych w języku angielskim: Reprezentacja (Representation), Zaangażowanie/ 

Proponowanie Wartości Dodanej (Engagement/Value-Added Proposition), Networking oraz 

Podsłuchiwanie (Listening-in). Zilustrowano go na rys. 2.5.  

Ogólnie model RENL zakłada wpierw stworzenie planów strategicznych 

i opracowanie celów strategicznych działalności przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych. Te ostatnie mogą być następujące
201

:  

 potrzeba kategorii produktu – chodzi o usunięcie lub naprawę postrzeganej 

niezgodności między obecnym stanem motywacyjnym a pożądanym stanem 

motywacyjnym (jeśli np. firma wprowadza zupełnie innowacyjny produkt, to 

musi w pierwszej kolejności ustanowić potrzebę kategorii produktu),  

 świadomość marki - szerzenie rozpoznawalności określonej marki w ramach 

kategorii na poziomie szczegółowości wystarczającym do dokonania zakupu lub 

też przypominanie o marce klientom, 

 nastawienie wobec marki - wspieranie klientów w ocenie spostrzeganej zdolności 

marki do zaspokajania potrzeb,  

                                                 

201
 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing…, op.cit., s. 517. 
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 zamiar zakupu marki – wpływanie na konsumentów odnośnie podjęcia decyzji 

o zakupie lub podjęcia działań związanych z zakupem poprzez zastosowanie 

różnego rodzaju promocji sprzedaży.  

 

 

Rys. 2.5. Strategia Social Media Marketingu – model RENL 

Źródło: A.S. Ananda, Á. Hernandez-García, L. Lamberti, Fashion in Actions on Social Media – Spanish SME 

Fashion Brands Case Studiess [w:] Proceedings of the 2
nd

 European Conference on Social Media…, op.cit.,  

s. 490 (tłumaczenie własne). 

 

Cele powinny być spójne z ogólnymi celami i strategią przedsiębiorstwa. Mogą one 

być zarówno ilościowe (np. zwiększenie zaangażowania użytkowników wokół marki 

w mediach społecznościowych o 20% w skali roku), jak i jakościowe (np. zwiększenie 

rozpoznawalności marki wśród młodzieży w wieku 16-20 lat).  

Działania strategiczne w ramach SMM w modelu RENL podzielono na te, które 

dotyczą treści (contentu) publikowanych w mediach społecznościowych oraz te, które 

koncentrują się na samych platformach (poszczególnych rodzajach mediów 

społecznościowych). Reprezentacja i Zaangażowanie/Proponowanie wartości dodanej to 
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taktyki odnoszące się do treści, a Networking oraz Podsłuchiwanie – do wspomnianych 

platform. Charakterystykę poszczególnych działań zaprezentowano w tabeli 2.3. 

Tabela 2.3. Charakterystyka działań strategicznych w ramach SMM – model RENL  

Działania w ramach SMM 

Kategorie Przykłady działań strategicznych 

Reprezentacja 

Public Relations 

 Prowadzić lub udostępniać w mediach 

społecznościowych firmową stronę internetową 

bądź też link do określonych treści 

 Publikować treści dotyczące firmy (konferencje, 

wyniki, innowacje, aktualności, historie o 

sukcesach firmy) 

 Publikować treści wyrażające uznanie dla klienta 

(np. podziękowania, pozdrowienia) 

 Integracja aplikacji lub publikowanie treści, które 

bezpośrednio dotyczą z obszaru branżowego, 

a przy tym są związane z wartością marki  

Proces promocji 

 Zakupy społecznościowe (social shopping): 

promocja produktu lub dostarczenie 

elektronicznego katalogu produktów  

 Ekskluzywny przegląd produktów kampanii 

promocyjnej 

 Zaoferować wyjątkowe okazje dla użytkowników, 

którzy mieszkają na określonym obszarze 

 Live-streaming i raportowanie  

 Nagradzanie użytkowników poprzez umożliwienie 

użytkownikom zobaczenia produktu jeszcze przed 

wprowadzeniem go na rynek lub też dzięki 

oferowaniu zniżek 

Zaangażowanie/ 

Propozycja wartości 

dodanej 

 

Angażowanie liderów opinii na 

forach i wpływowych 

osobistości do wypowiadania 

się o firmie w mediach 

społecznościowych jako 

główne narzędzie 

oddziaływania na klienta 

 Zachęcanie osób wpływowych do dzielenia się 

swoimi doświadczeniami związanymi z 

produktami firmy  

 Wykorzystanie adnotacji celebrytów jako 

narzędzia reklamy 

Wykorzystanie mediów 

społecznościowych do 

personalizowania 

doświadczenia klientów i 

produktów 

 

 Zachęcanie klientów do doświadczenia marki
202

 

 Udostępnienie klientom konfiguracji aplikacji 

celem umożliwienia masowej jej personalizacji 

                                                 

202
W oryginale: encourage customer's brand-experience. 
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Działania w ramach SMM 

Kategorie Przykłady działań strategicznych 

Angażowanie klienta do 

opiniowania produktów, 

przedstawiania koncepcji 

reklamowych, czy nawet do 

współpracy przy 

projektowaniu produktu 

 Wykorzystanie crowdsourcingu w gromadzeniu 

pomysłów odnośnie projektowania nowych 

produktów  

 Zachęcanie stałych klientów do wyrażania opinii  

o firmie i jej produktach oraz do udostępniania 

innym użytkownikom opinii pozytywnych  

 

Angażowanie klientów do 

udziału w promocji 

partycypującej 

 Organizowanie konkursów w mediach 

społecznościowych, gdzie przedsiębiorstwo jako 

nagrody oferowałoby swoje produkty lub ich 

próbki 

 Zapraszanie użytkowników, którzy pozytywnie 

wypowiadają się o marce w mediach 

społecznościowych, do tego aby byli adwokatami 

marki  

 Angażowanie klientów do uczestniczenia  

w kampaniach społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa poprzez np. konkursy 

Współdziałanie  

z konkurentami 

 Udostępnianie treści zamieszczanych przez 

konkurentów w mediach społecznościowych  

 Śledzenie profilów konkurencji w mediach 

społecznościowych 

Wsparcie klienta 

Wprowadzenie sekcji Q&A
203

 (np. przez stronę internetową 

lub przez założenie specjalnego konta (grupy) w mediach 

społecznościowych  

Networking
204

 

Social media mix
205

: 

administrowanie kontami w 

mediach społecznościowych 

 Wybór odpowiedniego języka  

 Stworzenie grupy skupiającej ludzi o podobnych 

zainteresowaniach w mediach społecznościowych 

Wsłuchiwanie się 

(bierny sposób 

działania) 

Market Research and 

Intelligence 

Monitorowanie opinii klientów w mediach 

społecznościowych  

 

Źródło: A.S. Ananda, Á. Hernandez-García, L. Lamberti, Fashion in Actions on Social Media – Spanish SME 

Fashion Brands Case Studiess [w:] Proceedings of the 2
nd

 European Conference on Social Media…, op.cit.,  

s. 490-491 (tłumaczenie własne). 

 

Strategia SMM powinna mieć obejmować określone elementy. Przede wszystkim 

należy w niej
206

: 

                                                 

203
 Q&A (Questions and Answers) – z ang. pytania i odpowiedzi.  

204
 Networking „to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz 

wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Networking to pielęgnacja znajomości, aby móc w razie potrzeby 

zwrócić się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce pomóc”. (Zob. Encyklopedia Zarządzania, 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Networking (13.10.2015)). 
205

 Social media mix oznacza konfigurację (portfel) platform (tj. mediów społecznościowych), na których działa 

przedsiębiorstwo. Dobór poszczególnych rodzajów tych mediów nie powinien być przypadkowy, lecz opierać 

się na określonych przesłankach. (Zob. np. Managing the Social Media Mix, Oracle, wrzesień 2012, 

http://www.oracle.com/us/products/social-media-mix-1896559.pdf (13.10.2015)). 
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 Przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa i zidentyfikować możliwości rozwoju 

w mediach społecznościowych; 

 Określić cele działalności przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych, 

 Zdefiniować grupę docelową użytkowników mediów społecznościowych, 

 Dobrać kanały społecznościowe (social media-mix), w których przedsiębiorstwo 

będzie podejmować działania,  

 Zaplanować content, tj. (treści, które będą publikowane w mediach 

społecznościowych przez przedsiębiorstwo); 

 Mierzyć efekty działań marketingowych w mediach społecznościowych. 

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa oraz identyfikacja możliwości jego rozwoju 

w mediach społecznościowych może być wykonana przy pomocy analizy SWOT
207

. Dzięki 

niej możliwe będzie zbadanie zarówno środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa (zasobów 

ludzkich, finansowych, technicznych, itp.), jak i środowiska zewnętrznego (konkurencji, 

partnerów). Analiza konkurencji powinna dać odpowiedź m.in. na pytania o to, z jakich 

kanałów społecznościowych korzystają konkurencyjne przedsiębiorstwa, w jaki sposób 

prezentują siebie w tych kanałach, w jakim stopniu są aktywni, a także kim są ich fani i w jaki 

sposób reagują na aktywność konkurencji.  

Odnośnie celów działalności przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych 

wspomniano przy okazji omawiania modelu RENL. W tym miejscu warto omówić kwestię 

definiowania grupy docelowej oraz doboru kanałów społecznościowych (social media-mix). 

Grupę docelową stanowi grupa odbiorców w mediach społecznościowych, do których 

przedsiębiorstwo chce trafić ze swoim przekazem. Można wymienić grupę strategiczną 

(bezpośrednią), którą na ogół stanowią klienci firmy (obecni lub potencjalni) oraz grupę 

taktyczną (pośrednią), tj. odbiorców, za pośrednictwem których przedsiębiorstwo chce 

wpłynąć na grupę strategiczną (będą to media, liderzy opinii, itd.). Grupę strategiczną należy 

dokładnie scharakteryzować np. ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, zainteresowania, 

itp.
208

.  

                                                                                                                                                         

206
 Por. T.L. Tuten, M.R. Solomon, Social Media Marketing, Sage, London 2015, s. 51; I. Lupa, Jakość 

komunikacji w mediach społecznościowych [w:] Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo, 

red. E. Skrzypek, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015, s. 56-57. 
207

 Dzięki analizie SWOT można zbadać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także jego szanse i zagrożenia. 

Więcej na ten temat zob. J. Beliczyński, Analiza SWOT jako narzędzie określenia strategii działania firmy, 

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1994, nr 430, s. 59-72. 
208

 Por. A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wyd. Helion, Gliwice 

2013, s. 88.  
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Określenie grupy docelowej determinuje dobór kanałów społecznościowych. Jeśli 

przykładowo grupę docelową marki napojów gazowanych stanowi młodzież, wówczas należy 

rozważyć działalność w tych mediach społecznościowych, które są dedykowane głównie 

wspomnianej grupie docelowej. W tym przypadku pod uwagę należy wziąć przede wszystkim 

Instagram i Snapchat, gdyż te platformy społecznościowe są obecnie najbardziej popularne 

wśród młodych ludzi. Jeśli natomiast mamy do czynienia z marką modową, której oferta 

skierowana jest głównie do kobiet, to warto rozważyć działalność w serwisach, w których 

treści udostępniane odbiorcom przyjmują formę zdjęć, jak Instagram i Pinterest. Obok grupy 

docelowej ważną determinantą wyboru platform społecznościowych jest też wobec tego 

specyfika działalności. Szerzej ten problem traktują autorzy T.L. Tuten i M.R. Solomon. 

Zgodnie z ich koncepcją, dokonując wyboru kanałów społecznościowych, przedsiębiorstwo 

powinno wziąć pod uwagę cztery strefy mediów społecznościowych
209

:  

 Społecznościową (Social Community) – koncentruje się na relacjach między 

użytkownikami i ich zwyczajnych aktywnościach, polegających na dzieleniu się 

zainteresowaniami, np. Facebook, LinkedIn, Google+; 

 Publikacyjną (Social Publishing) – umożliwia udostępnianie contentu (treści) 

odbiorcom, np. blogi, mikroblogi, serwisy do dzielenia się filmami (np. YouTube) 

lub zdjęciami (np. Instagram);  

 Rozrywkową (Social Entertainment) – zapewnia użytkownikom gry i zabawy (tzw. 

strony social gaming
210

), np. MySpace, Second Life, Come2Play, 

 Komercyjną (Social Commerce) – umożliwia kupowanie i sprzedawanie online 

produktów i usług; wpływa na fazy procesu podejmowania decyzji konsumenckich, 

np. Facebook, Groupon, TripAdvisor. 

Poniżej w tabeli 2.4. zestawiono pytania strategiczne, na które przedsiębiorstwo 

powinno odpowiedzieć, tworząc plan aktywności w powyższych czterech strefach mediów 

społecznościowych.  

Z badań M.A. Stelznera przeprowadzonych w styczniu 2016 r.
211

 wynika, że spośród 

przedsiębiorstw, 93% wykorzystuje w swojej działalności marketingowej serwis Facebook, 

                                                 

209
 T.L. Tuten, M.R. Solomon, Social Media Marketing…, op.cit., s. 8-12. 

210
 Social gaming to zjawisko polegające na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w obszarze gier (lub 

na odwrót). Więcej na ten temat: I. Lupa, Social gaming as a new marketing…, op.cit., s. 73-82. 
211

 Badania przeprowadzono metodą ankiety przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której 

wzięło udział 5086 specjalistów ds. marketingu, pracujących w firmach różnej wielkości (w tym 38% firm 

zatrudniających od 2 do 10 pracowników, a 23% - samozatrudniający się przedsiębiorcy), zróżnicowanych pod 

względem branżowym, z czego 52% pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, 8% z Wielkiej Brytanii, 6% 
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76% - serwis Twitter, 67% - LinkedIn, 53% - YouTube, 49% - Google+, 44% - Instagram, 

40% - Pinterest, 12% - fora internetowe, 12% - inne serwisy społecznościowe, 11% - 

SlideShare, a 5% Snapchat
212

. Wobec tego przeciętny social media-mix połowy badanych 

przedsiębiorstw to: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube. Warto zaznaczyć, że dla 

specjalistów ds. marketingu najważniejszymi platformami społecznościowymi są: Facebook 

(55%), LinkedIn (18%) i Twitter (12%). Inne media społecznościowe są mniej istotne 

(YouTube – 4%, Instagram – 4%, Google+ - 4%, Pinterest – 2%, inne – 2%)
213

.  

Tabela 2.4. Plan aktywności przedsiębiorstwa w czterech strefach mediów 

społecznościowych 

Strefa mediów 

społecznościowych 

Pytania strategiczne 

Społecznościowa  W jakich kanałach przedsiębiorstwo będzie nawiązywać relacje z użytkownikami 

mediów społecznościowych? 

 W jaki sposób/w jakiej formie przedsiębiorstwo będzie nawiązywać relacje 

z użytkownikami mediów społecznościowych? 

 Jak często przedsiębiorstwo będzie nawiązywać relacje z użytkownikami mediów 

społecznościowych? 

 W jaki sposób będzie nawiązywał współpracę z adwokatami marki?  

Publikacyjna  Jakiego rodzaju treści przedsiębiorstwo będzie dzielić z odbiorcami? 

 Jaką formę będzie przybierać blog firmowy?  

 W jakich kanałach społecznościowych przedsiębiorstwo będzie publikować 

content?  

Rozrywkowa   Jaką rolę powinna odgrywać rozrywka w SMM przedsiębiorstwa? 

 W jaki sposób można wykorzystać koncepcję grywalizacji w SMM? 

 Jakie są możliwości wdrożenia gier społecznościowych lub promowania marki  

w różnych grach społecznościowych?  

Komercyjna  W jaki sposób można rozwinąć możliwości w zakresie wydawania opinii 

o produktach przez klientów przedsiębiorstwa, które stanowiłyby wartość dla 

potencjalnych klientów?  

 Jakie istnieją możliwości w zakresie rozwoju przestrzeni sprzedażowej w mediach 

społecznościowych? Jakie aplikacje można w tym zakresie wykorzystać? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.L. Tuten, M.R. Solomon, Social Media Marketing, Sage, London 

2015, s. 48. 

 

Kolejnym istotnym krokiem w określeniu strategii działalności przedsiębiorstwa 

w mediach społecznościowych jest zaplanowanie contentu (tj. treści zamieszczanych 

w mediach społecznościowych). Warto tu przywołać koncepcję Content Marketingu, o której 

                                                                                                                                                         

z Kanady, 4% z Australii, 4% z Indii i 26% - z innych krajów. Ankietę przeprowadzono w styczniu 2016 r. 

i zamknięto ją w ciągu 5 dniu. Zob. M.A. Stelzner, Social Media Marketing Industry Report 2016. How 

Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses, Maj 2016. 
212

 Zob. M.A. Stelzner, Social Media Marketing Industry Report 2016. How Marketers Are Using Social Media 

to Grow Their Businesses, Maj 2016, s. 23. 
213

 Ibidem, s. 29.  
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była już mowa w tym rozdziale. Jej realizacja w praktyce może odnosić się do stosowania 

reguły 70/20/10, mówiącej o tym, iż
214

:  

 70% treści zamieszczanych w mediach społecznościowych powinny stanowić 

treści wartościowe dla użytkowników (powinny dostarczać odbiorcom tego, 

czego oczekują, tj. np. wiedzy, rozrywki, itd.),  

 20% powinny stanowić treści, które promują partnerów (chodzi o współpracę 

partnerską - wchodzenie w interakcje z innymi stronami w mediach 

społecznościowych, które mają podobną grupę docelową),  

 10% to treści stricte promujące działalność przedsiębiorstwa.  

Z badań wynika, że content przedsiębiorstw najczęściej przyjmuję formę: postów typu 

visual (zdjęć, filmów, innych wizualnych elementów) – 74%, postów na blogu (68%), postów 

typu video (60%), postów typu live video (14%) oraz podcastingów (10%)
215

. Dla 

specjalistów ds. marketingu najważniejszą formę treści stanowią: posty na blogu (38%), posty 

typu visual (37%) i posty video (21%)
216

.  

Strategia działalności przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych powinna 

uwzględniać sposoby pomiaru efektów podejmowanych działań. Do tego celu służą 

„kluczowe wskaźniki efektywności”, czyli Key Performance Indicators (KPI). Dzieli się je na 

trzy grupy
217

:  

 Wskaźniki KPI na poziomie firmy – obejmują wkład mediów społecznościowych 

w przychody ze sprzedaży bezpośredniej realizowanej w mediach 

społecznościowych; miękkie wskaźniki to np. zadowolenie klientów lub reputacja 

przedsiębiorstwa; 

 Wskaźniki KPI dotyczące zasięgu i wpływu – pozwalają na ocenę zasięgu, 

udziału w rynku oraz odczuć; pokazują porównanie zasięgu danej marki; 

 Wskaźniki KPI dotyczące zaangażowania – służą do zarządzania działaniami 

w mediach społecznościowych; są to np. liczba polubień, liczba wyświetleń, itp.  

Więcej na temat wskaźników KPI będzie mowa w dalszej części pracy. W tym 

miejscu warto zaakcentować trudności, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa w praktyce 

w obszarze pomiaru efektów swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych. 

                                                 

214
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Większość (tj. 68%) badanych przedsiębiorstw analizuje swoje aktywności w mediach 

społecznościowych, jednak tylko 41% potrafi je odpowiednio zmierzyć
218

. Co więcej, 54% 

przedsiębiorstw nie jest zadowolona z efektów swoich działań w serwisie Facebook (54%), 

postrzega się je jako nieefektywne
219

. To może świadczyć o braku wystarczającej wiedzy 

odnośnie planowania, realizacji i kontroli działań marketingowych w mediach 

społecznościowych.  

Zdaniem S. Neti na etapie planowania, a później realizacji strategii SMM, należy 

pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, każda działalność w mediach społecznościowych 

przedsiębiorstwa powinna być przemyślana. Nie może być próbą naśladowania konkurencji. 

Strategię należy dopasować do specyfiki działalności oraz do celów całego przedsiębiorstwa. 

Po drugie, strategia SMM jest zawsze strategią długofalową, co oznacza, że efekty pojawiają 

się dopiero z biegiem czasu. Po trzecie SMM nie jest samodzielnym obszarem działalności 

marketingowej, co oznacza, że należy go stosować razem z wszystkimi innymi 

konwencjonalnymi strategiami marketingu
220

. Pozytywnie należy więc ocenić fakt, iż 81% 

przedsiębiorstw zintegrowało SMM z tradycyjnymi działaniami marketingowymi
221

. 

Stosowanie SMM w praktyce przyniosło badanym organizacjom określone korzyści 

w postaci
222

: 

 zwiększonej rozpoznawalności marki (89%), 

 zwiększonego ruchu na stronie marki (75%), 

 zdobycia lojalnych fanów (68%), 

 pozyskania wiedzy na temat rynku (66%), 

 zdobycia nowych kontaktów (66%), 

 osiągnięcia lepszej pozycji w wyszukiwarkach internetowych (58%),  

 pozyskania nowych partnerów biznesowych (55%), 

 ugruntowania pozycji na rynku wśród konkurentów (54%), 

 zwiększenia sprzedaży (51%), 

 zmniejszenia wydatków na działalność marketingową (50%).  

Należy podkreślić, iż ponad połowa badanych przedsiębiorstw, które wykorzystują 

media społecznościowe co najmniej od dwóch lat, odnotowały dzięki nim większą 

                                                 

218
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219
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sprzedaż
223

. Ponad połowa przedsiębiorstw, które przeznaczają przynajmniej 11 godzin 

tygodniowo na działania w mediach społecznościowych, zmniejszyła wydatki na działalność 

marketingową
224

. Te dane świadczą o dużym potencjale marketingowym mediów 

społecznościowych, który jednak szczególnie w Polsce nie jest odpowiednio 

wykorzystywany, o czym traktują różne źródła
225

. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy 

wskazuje się – obok wspomnianym wcześniej braku wiedzy odnośnie planowania, realizacji 

i kontroli działań marketingowych w mediach społecznościowych – również obawy odnośnie 

niskiej efektywności tych mediów w działalności marketingowej, a także czasochłonność ich 

obsługi oraz brak zaufania do nich ze strony przedsiębiorców
226

. Problem ten został 

zgłębiony, dzięki badaniom empirycznym przeprowadzonym dla celów tej rozprawy. Ich 

wyniki zaprezentowano w dalszej części pracy.  
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 Zob. m.in. K. Surma, M. Krzycki, S. Prokurat, P. Kubisiak, Raport z badania…, op.cit.; D. Martyniuk, K. Jar, 

E. Suszek, Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej. Raport badania „Polskie firmy na 

Facebooku – portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw, Deloitte, 
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społecznościowych. A możliwości są ogromne, http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1612813,Male-i-
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(14.03.2017). 
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 J. Poczęsa, Dlaczego warto inwestować w firmie w social media?, 
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ROZDZIAŁ III.  

 

CELE, HIPOTEZY I METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

3.1. Zakres badań 

Cechy i elementy naukowe ma tylko praca, która posiada wyraźnie określony zakres 

badań, a w szczególności: przedmiot badań, cel badań oraz problem badawczy
227

. Jak podaje 

J. Apanowicz, przedmiotem badań może być wszystko, co stanowi o problemie badawczym, 

tj. o działalności społeczno-gospodarczej, kulturowej, bądź innej, a w niej podmioty, obiekty, 

zjawiska oraz procesy, kształtujące organizacje, osobowość, wiedzę, motywację, struktury, 

postawę oraz doświadczenia danych ludzi czy grup społecznych
228

.  

Przedmiotem badań w tej pracy jest potencjał marketingowy mediów 

społecznościowych. Wyraz „potencjał” pochodzi od starofrancuskiego słowa potencial lub od 

łacińskiego potentia, co oznacza moc (ang. power)
229

. W Słowniku Cambridge słowo 

„potencjał” (ang. potential) definiowane jest jako zdolność kogoś lub czegoś do rozwoju, czy 

też do uzyskiwania określonych osiągnięć lub sukcesów
230

. Z kolei w Słowniku Collinsa 

czytamy, że jeśli coś (lub ktoś) posiada potencjał, to oznacza, że ma określone zdolności lub 

cechy do tego, by móc odnieść sukces lub by być przydatnym w danym obszarze 

w przyszłości
231

. Słownik PWN określa potencjał jako „czyjąś możliwość w jakiejś 

dziedzinie” lub „sprawność i wydajność czegoś (…) w jakiejś dziedzinie”
232

. W naukach 

ekonomicznych pojęcie potencjału jest raczej powszechnie stosowane
233

. Potencjał 

przedsiębiorstwa jest rozumiany jako całość środków i możliwości, które ustalają 

perspektywę jego działalności w różnych warunkach. „Potencjał jest współzależną całością 

potencjału techniczno-technologicznego, majątkowego, finansowego, towarowego 
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J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 72. 

228
 Ibidem. 

229
 Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/potential (12.03.2017). 

230
 Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/potential (12.03.2017). 

231
 Collins Dictionary, op.cit. 

232
 Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/potencjal;2572226.html (12.03.2017). 
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i środkowo-rynkowego, naukowo-badawczego i innych rodzajów”
234

. Potencjał 

marketingowy będzie stanowił element potencjału przedsiębiorstwa, podobnie jak potencjał 

marketingowy mediów społecznościowych wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie.  

Na temat potencjału marketingowego mediów społecznościowych traktuje wiele prac, 

jednak w żadnej z nich nie zdefiniowano tego pojęcia
235

. Niemniej we wszystkich tych 

opracowaniach autorzy przedstawiają wybrane możliwości wykorzystania mediów 

społecznościowych w marketingu w różnym zakresie. Na podstawie powyższych rozważań 

można wysunąć wniosek, iż potencjał marketingowy mediów społecznościowych oznacza 

zdolność (predyspozycje) tych mediów do wykorzystywania ich w działalności 

marketingowej i osiągania z tego tytułu określonych korzyści przez przedsiębiorstwo 

w przyszłości. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach, ta zdolność predysponuje media 

społecznościowe do wykorzystania ich na bardzo szeroką skalę w marketingu
236

.  

Badanie potencjału marketingowego mediów społecznościowych powinno być 

wielowymiarowe i obejmować następujące kategorie: 

 Zasięg przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych: ilu użytkowników miało 

styczność z treściami dotyczącymi przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych w danej jednostce czasu?  

 Zaangażowanie użytkowników mediów społecznościowych wokół 

przedsiębiorstwa: ilu użytkowników mediów społecznościowych i jak często 

wchodziło w różnego rodzaju interakcje z przedsiębiorstwem (i/lub jego 

treściami) bądź też z innymi użytkownikami odnośnie do danego 

przedsiębiorstwa w danej jednostce czasu? Jaką formę miały te interakcje? Jaki 

był sentyment ich wypowiedzi o przedsiębiorstwie? Jaki zasięg miały te 

wypowiedzi? Jaki był wpływ ich autorów?  

                                                 

234
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mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe Akademii 
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 Świadczą o tym również liczne badania prowadzone zagranicą. Przykładowo z badań przeprowadzonych na 

3700 marketerach z różnych krajów świata (głównie USA) wynika, że aż 92% spośród nich przyznało, iż media 

społecznościowe są ważne dla ich firmy. Zob. M.A. Stelzner, 2015 Social Media Marketing Industry Report. 

How Marketers Are Using Social Media to Grow their Businesses, Social Media Examiner, May 2015, s. 7. 



 

77 

 

 Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych: 

jaka jest forma i częstotliwość aktywności przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych? Jaki jest wpływ przedsiębiorstwa na to, co się o nim mówi 

w mediach społecznościowych? W jaki sposób i jak szybko przedsiębiorstwo 

reaguje na to, co się o nim mówi w mediach społecznościowych?  

 Rola mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie: w jakich obszarach 

działalności marketingowej przedsiębiorstwa wykorzystywane są media 

społecznościowe? Jakie są efekty wykorzystania mediów społecznościowych 

w działalności przedsiębiorstwa w zestawieniu z nakładami? Jaki są korzyści 

i bariery stosowania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie?  

Obok przedmiotu badań ważne jest określenie celu, gdyż bez tego badanie naukowe 

jest nieracjonalne
237

. S. Stachak określa cel główny badań „jako dążenie do osiągania wiedzy 

prawdziwej i istotnej oraz wykorzystywanie wiedzy naukowej w praktyce”
238

. W nawiązaniu 

do sformułowanego we wstępie celu pracy, celem badań empirycznych jest identyfikacja 

obszarów marketingowych, w których media społecznościowe mogą być wykorzystywane, 

określenie stopnia wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w obszarze 

marketingu przez przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz zidentyfikowanie przyczyn 

niedostatecznego wykorzystania tego potencjału.  

Celowi badań jest podporządkowany wybór problemu badawczego
239

. Według 

J. Apanowicza problem badawczy to „stan naszej niewiedzy w obrębie danej wiedzy. 

Niewiedza ta musi mieć charakter obiektywny. Problemem badawczym (naukowym) jest, 

zatem stan subiektywnego odzwierciedlenia niedostatków w danej dyscyplinie (specjalności 

naukowej)”
240

. Główny problem badawczy w tej pracy można wyrazić pytaniem: w jakich 

obszarach działalności marketingowej można wykorzystać media społecznościowe do 

realizacji celów przedsiębiorstwa, aby maksymalnie spożytkować tkwiący w nich potencjał, 

oraz jakie są przyczyny niedostatecznego wykorzystania potencjału marketingowego mediów 

społecznościowych w przedsiębiorstwach?  

Realizacja celu badań wymaga w pierwszej kolejności identyfikacji obszarów 

marketingowych, w których media społecznościowe mogą być wykorzystywane, a tym 
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samym określenia ich potencjału marketingowego. Jak zaznacza G. Mazurek, identyfikacja 

potencjału marketingowego mediów społecznościowych wymaga wyodrębnienia co najmniej 

trzech następujących perspektyw
241

: 

 perspektywę operacyjną – jej istotą jest wykorzystanie mediów 

społecznościowych w celach marketingowych, które są związane z promocją 

marki, kreowaniem jej wizerunku, obsługą klienta, prowadzenia i utrzymywania 

dialogu między przedsiębiorstwem i jego odbiorcami, itp.;  

 perspektywę taktyczną – jej istotę stanowi wykorzystanie mediów 

społecznościowych oraz komunikatów promowanych za ich pomocą do 

generowania konwersji, tj. transformacji użytkownika – internauty w klienta, 

który dzięki treści, z którą miał styczność w mediach społecznościowych będzie 

zachęcony do wykonania określonego zachowania (np. kupna produktu),  

 perspektywę strategiczną – jej istotę stanowi wykorzystanie mediów 

społecznościowych do zmian sposobu działania organizacji – uwikłanej, 

o pewnych granicach, kreującej wartość ważną dla swojego wzrostu zarówno 

wykorzystując swoje własne zasoby, jak też zasoby zewnętrzne. Chodzi tu 

w szczególności o realizację koncepcji crowdsourcingu.  

Do zbadania tak złożonego problemu konieczne było przeprowadzenie zarówno 

badań jakościowych, jak i ilościowych. Badania jakościowe umożliwiają kompleksowe oraz 

wnikliwe opisy i analizy: przyczyn, przebiegu różnych uwarunkowań oraz wyników 

występowania bądź funkcjonowania danego obiektu czy też zjawiska w danych warunkach 

i w danym kontekście. Wpisują się one w nurt tzw. miękkiej metodyki
242

. Badania ilościowe 

z kolei, reprezentujące tzw. twarde podejście metodyczne, umożliwiają weryfikacje hipotez, 

zakładają istnienie reguł, dokonanie pomiaru i opisu relacji między zmiennymi oraz wykrycie 

zależności
243

. Za połączeniem badań jakościowych i ilościowych dla celów niniejszej 

rozprawy przemawia także fakt, iż badane zjawiska zachodzą w zorganizowanych zespołach 
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ludzkich i mają złożony charakter: łączą w sobie sferę ekonomiczną i społeczną
244

. Jak 

słusznie zauważa W. Pytkowski, zbytnie preferowanie przykładowo metod ilościowych może 

powodować jedynie pozorną precyzję, która „doprowadzić może do oderwania się od 

teoretycznego i praktycznego rozeznania”
245

. Zdaniem autora warto przyjąć następującą 

kolejność w badaniach: najpierw analizy typu jakościowego, a następnie ilościowego 

i w dalszej kolejności przeprowadzić dialektyczne dociekania
246

. Taką też kolejność przyjęto 

w niniejszej rozprawie. Dokładne informacje na temat zakresu podmiotowego, 

przedmiotowego, przestrzennego oraz czasowego badań empirycznych przeprowadzonych na 

potrzeby niniejszej rozprawy zestawiono w tabeli 3.1. Będą one omówione w dalszej części 

tego rozdziału. 

Badania jakościowe przeprowadzone dla potrzeb tej pracy polegały na wykorzystaniu 

koncepcji benchmarkingu. Pomimo różnic w definiowaniu tego pojęcia w literaturze 

przedmiotu
247

, benchmarking – za Z. Martyniakiem – można określić jako
248

:  

 uczenie się od najlepszych przez porównywanie się z najlepszymi,  

 poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających 

osiągnąć przewagę konkurencyjną,  

 porównywanie procesów, produktów i usług z ich odpowiednikami u najlepszych 

konkurentów,  

 ciągłą ocenę produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle 

osiągnięć konkurentów lub liderów w danej branży,  

 poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania poprzez uczenie się od 

innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. 

 

                                                 

244
Por. J. Majchrzak, Techniki badawcze w pracach doktorskich z zakresu zarządzania [w:] Podstawy 

metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, Akademia Ekonomiczna  

w Poznaniu, Poznań 2006, s. 72-73.  
245

 W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985, s. 206 za: J. Majchrzak, 

Techniki badawcze…, op.cit., s. 73. 
246

 Ibidem, s. 73. 
247

 Por. m.in. J. Colom, R. Smeds, S. Kleinhans, G. Doumeights, M. Bitton, The Role of Benchmarking In the 

Management of Change Process. Some Reflection from the Time Guide Project [w:] Benchmarking – Theory and 

Practice, red. A. Rolstadas, Chapman and Hall, London 1995 za: R. Kowalak, Benchmarking jako metoda 

zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 18; J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 226; 

A. Balcerek-Wieszala, Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu – próba syntezy, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, nr 839, s. 242-243. 
248

 Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 303. 
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Tabela 3.1. Zakres badań empirycznych prowadzonych na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej  

Typ 

Badań 

(cel 

szczegółowy) 

Badania jakościowe 

 (ocena potencjału marketingowego mediów społecznościowych) 

Badania ilościowe 

(ocena stopnia wykorzystania potencjału marketingowego 

mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa 

w Polsce i identyfikacja przyczyn takiego stanu rzeczy) 

Metoda 

badawcza 

Studium przypadku 

Ankieta Obserwacja 
Obserwacja 

Wywiad telefoniczny 

wsparty kwestionariuszem 

internetowym 

Badanie dokumentów 

Zakres 

podmiotowy 

wybrane marki 

benchmarkingowe kierujące 

swoje działania w mediach 

społecznościowych do polskich 

odbiorców 

wybrane marki 

benchmarkingowe 

kierujące swoje działania 

w mediach 

społecznościowych do 

polskich odbiorców 

wybrane marki 

benchmarkingowe 

kierujące swoje działania w 

mediach 

społecznościowych do 

polskich odbiorców 

przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność na 

terenie Polski 

ankietowane 

przedsiębiorstwa, działające 

w Polsce, które udostępniły 

w ankiecie adres swojego 

profilu w serwisie Facebook 

i wykazujące na nim 

aktywność co najmniej 

w jednym miesiącu 

kalendarzowym 

poprzedzającym miesiąc, 

w którym była wykonana 

obserwacja 

Zakres 

przedmiotowy 

- Zasięg badanych marek w 

mediach społecznościowych, 

- Zaangażowanie 

użytkowników wokół badanych 

marek w mediach 

społecznościowych, 

- Działania badanych marek 

w mediach społecznościowych 

Rola mediów 

społecznościowych w 

działalności badanych 

marek 

Rola mediów 

społecznościowych w 

działalności badanych 

marek 

- zakres wykorzystywania 

mediów 

społecznościowych przez 

badane przedsiębiorstwa  

- rola mediów 

społecznościowych w 

działalności marketingowej 

badanych przedsiębiorstw 

- bariery wykorzystywania 

mediów społecznościo-

wych w przedsiębior-

- zakres wykorzystywania 

mediów 

społecznościowych przez 

badane przedsiębiorstwa  

- skuteczność działań 

badanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook 
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Typ 

Badań 

(cel 

szczegółowy) 

Badania jakościowe 

 (ocena potencjału marketingowego mediów społecznościowych) 

Badania ilościowe 

(ocena stopnia wykorzystania potencjału marketingowego 

mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa 

w Polsce i identyfikacja przyczyn takiego stanu rzeczy) 

Metoda 

badawcza 

Studium przypadku 

Ankieta Obserwacja 
Obserwacja 

Wywiad telefoniczny 

wsparty kwestionariuszem 

internetowym 

Badanie dokumentów 

stwach w Polsce 

 

 

- skuteczność działań 

badanych przedsiębiorstw 

w mediach 

społecznościowych 

Zakres 

przestrzenny 
Polska Polska Polska Polska Polska 

Zakres 

czasowy 
07.04.2016-06.11.2016 stan na marzec 2016 lata 2012-2016 

stan na: 

listopad 2016-marzec 2017 

stan na marzec 2017 

i kwiecień 2017 (analiza 

obejmowała do 3 ostatnich 

miesięcy kalendarzowych, 

w których dane 

przedsiębiorstwo 

wykazywało aktywność na 

badanej stronie  

Źródło: opracowanie własne.  
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Benchmarking oznacza poszukiwanie „wzorców w postaci najbardziej efektywnych 

rozwiązań dla danej organizacji, pozwalających jej osiągnąć przewagę konkurencyjną 

poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Za najważniejszy 

element benchmarkingu można uznać uczenie się. Istotą benchmarkingu jest identyfikacja 

najlepszych praktyk i nie tyle ich kopiowanie, co twórcze wdrożenie do organizacji”
249

. 

W kontekście prowadzonych badań dla potrzeb niniejszej rozprawy, zastosowanie koncepcji 

benchmarkingu oznaczało identyfikację i analizę najlepszych praktyk w zakresie 

wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych. Na tym etapie 

zostały rozwiązane następujące problemy szczegółowe:  

 Jaki jest zasięg badanych marek w mediach społecznościowych? 

 Jakie jest zaangażowanie użytkowników wokół badanych marek w mediach 

społecznościowych?  

 Jakie działania podejmują badane marki w mediach społecznościowych?  

 Jaka jest rola mediów społecznościowych w działalności badanych marek?  

Natomiast celem badania ilościowego było określenie stopnia wykorzystania 

potencjału mediów społecznościowych w obszarze marketingu przez przedsiębiorstwa 

działające w Polsce oraz zidentyfikowanie przyczyn niedostatecznego wykorzystania tego 

potencjału. Dzięki nim możliwa była odpowiedź na poniższe pytania: 

 W jakim zakresie przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują media 

społecznościowe w swojej działalności marketingowej? 

 Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w działalności marketingowej 

przedsiębiorstw w Polsce? 

 Jakie są bariery wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności 

marketingowej przedsiębiorstw w Polsce? 

 Jaka jest skuteczność działań przedsiębiorstw w Polsce w mediach 

społecznościowych i jakie są dla nich rekomendacje? 

W związku z przedstawionymi powyżej pytaniami badawczymi w ramach badań 

ilościowych wysunięto hipotezę główną: Potencjał marketingowy tkwiący w mediach 

społecznościowych jest znacznie szerszy niż to wynika z ich obecnego zastosowania 

w przedsiębiorstwach w Polsce.  

                                                 

249
L. Płatkowska-Prokopczyk, Benchmarking jako metoda wzorowania się na innych [w:] S. Sokołowska,  

A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody 

zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Wyd Difin, Warszawa 2016, s. 208. 
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Dodatkowo wskazano hipotezy pomocnicze: 

H1: Właściwości mediów społecznościowych predysponują je do wykorzystania 

w całej działalności marketingowej, m.in. w zakresie kształtowania produktów 

i usług, ustalania polityki cenowej, dystrybucyjnej i promocyjnej, nawiązywania 

i utrzymywania trwałych relacji przedsiębiorstwa z odbiorcami, budowania 

odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją marketingu 

społecznie odpowiedzialnego, wykonywania badań marketingowych, czy też 

realizacji funkcji marketingu personalnego.  

H2: Obecne zastosowanie mediów społecznościowych w większości przedsiębiorstw 

w Polsce ogranicza się jedynie do realizacji celów promocyjnych. 

H3: Przypuszcza się, że przyczyny niedostatecznego wykorzystywania potencjału 

mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstw leżą 

zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i mediów społecznościowych. 

H4: Wśród przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych w działalności marketingowej leżących po stronie 

przedsiębiorstw wymienia się: brak wiedzy osób zarządzających odnośnie 

właściwości mediów społecznościowych, przekonanie o ich wyłącznie 

komunikacyjnej roli, nieelastyczna i zamknięta kultura organizacyjna, 

charakteryzująca się przestarzałymi modelami myślowymi oraz lękiem przed 

zmianami i innowacjami. 

H5: Do przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych w działalności marketingowej będących po stronie mediów 

społecznościowych zalicza się: czasochłonność związaną z aktywnością 

przedsiębiorstw w mediach społecznościowych, przekonanie o zbyt niskiej 

efektywności mediów społecznościowych w działalności marketingowej oraz 

brak zaufania do mediów społecznościowych. 

Realizacja przedstawionych celów badań, rozwiązania problemów badawczych 

i weryfikacja hipotez wymagała zastosowania odpowiednich metod badawczych. Będzie 

o tym mowa w dalszej części rozdziału.  
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3.2 . Metody i narzędzia badawcze  

Metoda badawcza stanowi konkretny sposób postępowania w określonej sytuacji 

problemowej w relacji do sformułowanego wcześniej problemu badawczego. To właśnie 

planowe i celowe sposoby postępowania badawczego wyróżnia poznanie naukowe od 

poznania potocznego
250

. W badaniach naukowych nie można posługiwać się dowolnymi 

i przypadkowymi metodami. Muszą one być dobrane w sposób celowy i zaplanowane, a przy 

tym świadomie zastosowane, uwzględniające przyjęte wcześniej założenia. Oznaczają one 

przyjęcie ściśle określonych czynności (procedury badawczej) oraz zastosowanie 

odpowiednich narzędzi badawczych
251

. Wśród najczęściej stosowanych metod badawczych  

J. Apanowicz wymienia m.in.: metody analizy indywidualnych przypadków, metody 

obserwacyjne, metody sondażu diagnostycznego oraz metody badania dokumentów
252

. 

W badaniach jakościowych prowadzonych na potrzeby tej rozprawy zastosowano 

metodę analizy indywidualnych przypadków. Dzięki niej możliwe było skonfrontowanie 

rozumowania badacza z postępowaniem rzeczywistych uczestników zdarzeń i procesów
253

. 

Według R.K. Yina studium przypadku (ang. case study) ma charakter empiryczny, gdyż 

polega na analizie oraz ocenie zjawisk, jakie zachodzą w rzeczywistości. Jednocześnie 

stanowi ono rzetelne zbieranie i przetwarzanie danych, gdyż otwiera dostęp do wielu ich 

źródeł i jednocześnie pozwala je ze sobą porównywać
254

. Warto podkreślić, że stosowanie tej 

metody nie oznacza budowania wiedzy o rozwiązaniu jednostkowego problemu. Prowadzi 

raczej poprzez aktywne eksperymentowanie do formułowania bardziej ogólnych zasad 

postępowania. Studium przypadku stanowi swoisty eksperyment, pozwalający przejść przez 

cały proces podejmowania decyzji. Istotą tej metody jest analiza, dyskusja oraz budowanie 

umiejętności
255

. Studium przypadku na ogół powinno być realizowane w trybie doboru 

celowego, który może się wyrażać w pięciu przypadkach
256

: 

 pragmatyczne kryterium dostępności danych, 

                                                 

250
 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania…, op. cit., s. 55. 

251
 Ibidem, s. 56. 

252
 Ibidem, s. 57; J. Apanowicz, Metodologia nauk, op.cit., s. 72. 

253
 P. Banaszyk, Studium przypadku jako metoda badawcza [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich  

w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2012, s. 126. 
254

 R.K. Yin, Case Study Research, Design and Methods, Sage Publication, Newbury Park 1994, s. 23 za:  

P. Banaszyk, Studium przypadku…, op.cit., s. 126. 
255

 The Case MethodofLearning, „Management for Science and Engineering” 2003, Fall. za: P. Banaszyk, 

Studium przypadku…, op.cit., s. 126. 
256

W. Czakon, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu [w:] Podstawy metodologii 

badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,  

s. 55-56. 
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 jaskrawość przypadku obrazująca w sposób skrajny – a przez to jednoznaczny 

w interpretacji – badane prawidłowości, 

 różnorodność dobranych przypadków, przedstawiających co najmniej różne 

okoliczności bądź przypadki przeciwstawne oraz wielokrotne studia przypadku, 

mieszczące się w przedziale 4-10 przypadków, najczęściej porównywanych 

parami, 

 krytyczne zjawisko, którego skrajny bądź też odbiegający od powszechnie 

przyjętych poglądów przebieg pozwala na sformułowanie uogólnień, 

 metafora kierująca uwagę badacza na określony przebieg badanego zjawiska lub 

też pozwalająca przyjąć określoną pozycję badawczą.  

Studium przypadku w tej pracy zostało przeprowadzone na benchmarkingowych 

przypadkach marek, wykorzystujących potencjał marketingowy mediów społecznościowych 

w swojej działalności. Zagadnienia obejmujące dobór i charakterystykę tych marek 

przedstawiono w kolejnym podrozdziale.   

Do badań cząstkowych w ramach metody studium przypadku zastosowano techniki 

badawcze
257

, pozwalające na zgromadzenie, uporządkowanie i przechowanie potrzebnych 

danych. Do technik badawczych J. Apanowicz zalicza m.in. obserwację oraz badanie 

dokumentów
258

, które to zastosowano w badaniach jakościowych dla celów niniejszej 

rozprawy.  

Obserwacja oznacza proces spostrzegania celowego i uważnego. Jest ona sposobem 

prowadzenia badań, w którym czynność obserwacyjna odgrywa rolę istotną oraz specyficzną, 

a przy tym jej stosowanie nie pociąga za sobą zmian w badanym zjawisku
259

. Celem 

obserwacji przeprowadzonej w ramach badań jakościowych była analiza działań 

podejmowanych przez badane marki w mediach społecznościowych oraz analiza odbioru tych 

działań przez społeczność zgromadzoną w mediach społecznościowych. W tym zakresie 

wykorzystano określone narzędzia badawcze, służące do zbierania, rejestrowania 

i przechowywania badanych faktów, informacji i zjawisk
260

. Jako narzędzia badawcze do 

obserwacji badanych marek zastosowano: Sotrender i Brand24. 

                                                 

257
 „Techniki badań naukowych wynikają z rodzaju problemu badawczego i przyjętej hipotezy. W sensie 

logicznym techniki badań naukowych są pojęciami podrzędnymi w stosunku do metody, a w sensie rzeczowym 

o znacznie węższym zakresie niż metoda. Techniki badawcze ograniczają się do czynności pojedynczych lub 

pojedynczo jednorodnych” Zob. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania…, op. cit., s. 57. 
258

 Ibidem, s. 58. 
259

 J. Pieter, Praca naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, Katowice 1957, s. 84-85. 
260

 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania…, op. cit., s. 58-59. 
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Sotrender to polskie narzędzie, które pozwala obserwować dowolne strony (profile) 

znajdujące się na czterech platformach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram 

oraz YouTube. Obserwacja z jego wykorzystaniem pozwala m.in. na monitorowanie 

aktywności administratorów
261

 na stronach badanych marek w tych mediach 

społecznościowych, a także określenie zaangażowania odbiorców na tych stronach i ocenę 

skuteczności podejmowanych przez administratorów działań marketingowych w obszarze 

tych stron
262

. Sotrender jest narzędziem płatnym. Zakres danych udostępnianych przez 

Sotrender obejmuje:  

 zasięg – liczba użytkowników, którzy mieli styczność z treściami na temat 

badanej marki w mediach społecznościowych; 

 zaangażowanie użytkowników – oznacza wchodzenie w różnego rodzaju 

interakcje z marką lub z innymi użytkownikami odnośnie marki;  

 liczba zaangażowanych użytkowników na profilu danej marki w serwisie 

społecznościowym – to liczba użytkowników, którzy weszli w interakcję 

z profilem danej marki wykonując aktywności widoczne dla innych (np. polubili, 

skomentowali lub umieścili własne posty); 

 Interactivity Index (InI) – jest to wskaźnik zliczający wszystkie aktywności 

dziejące się w obrębie fanpage’a. Każda z aktywności użytkowników posiada 

inną wagę: like - 1, komentarz = 4, status tekstowy = 8, status multimedialny 

(zdjęcie, link do YouTube itp.) = 12, udostępnienie = 16. Różne wagi 

odzwierciedlają różne znaczenie poszczególnych rodzajów interakcji z treścią. 

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy znacznie częściej i chętniej „lajkują” czy 

głosują niż np. wrzucają własne multimedia
263

. Jednak przykładowo 

udostępnienie ma większą wagę dla marki, gdyż m.in. zwiększa jej zasięg; 

 Activity Index - zbiorczy wskaźnik zliczający wszystkie aktywności mające 

miejsce w obrębie danego profilu w serwisie Instagram, Twitter i YouTube; 

przykładowo na Twitterze tweety adminów mają wagę 8, reetweety adminów 

                                                 

261
 Administrator to użytkownik zarządzający stroną badanej marki w mediach społecznościowych.  

262
 Dowiedz się, jak Twój biznes może skorzystać z Sotrendera, https://www.sotrender.pl/features (06.07.2016). 

263
 H. Tworkowski, https://www.sotrender.com/blog/pl/2012/10/interactivity-index-czyli-nasz-wskaznik-

aktywnosci/ (14.05.2017) 
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i odpowiedzi – 5, ulubione – 1, odpowiedzi – 4, podania dalej – 2
264

; jest to 

odpowiednik InI w serwisie Facebook; 

 Mediana czasu reakcji – to przeciętny czas reakcji strony na posty użytkowników 

w danym okresie, obliczany tylko dla postów z reakcją; na 50% postów 

zareagowano właśnie w takim czasie lub szybciej. 

Funkcje Sotrender sprowadzają się m.in. do: analizy aktywności marki (np. 

dostarczaniu informacji o jej najpopularniejszych postach, informacji o aktywności 

administratorów), przedstawiania charakterystyki odbiorców i udostępniania statystyk 

branżowe (np. liczba fanów innych marek w danej branży). Ponadto narzędzie to służy do: 

udostępniania danych historycznych, udzielaniu wskazówek, czyli automatycznej interpretacji 

danych, dzięki czemu można szybko poprawić swoje działania marketingowe w serwisach 

Facebook, Twitter, Instagram i YouTube oraz do przygotowania automatycznych raportów. 

Niezwykle istotnych danych dostarcza funkcja Sotrender, polegająca na segmentacji 

użytkowników zaangażowanych na stronie. Użytkownicy ci są dzieleni na następujące 

grupy
265

:  

 Debaters – są to użytkownicy lubiący daną stronę, którzy jedynie komentowali 

albo też publikowali posty w danym okresie, ale przy tym nigdy nie kliknęli 

przycisku „lubię to” pod postem, który został opublikowany przez markę. 

Oznacza to, że wśród tego typu użytkowników mogą się znajdować tzw. trolle 

(czyli użytkownicy, którzy działają w sposób celowy i zwykle szkodliwy dla 

marki),  

 Activists – to grupa użytkowników, którzy są najbardziej zaangażowani na stronie 

marki w danym okresie; ów segment zwykle jest najmniej liczny i mogą się 

w nim znajdować adwokaci marki, 

 Writers – to są użytkownicy, którzy zwykle komentowali albo zamieszczali wpisy 

na stronie marki, lecz czasem także lubili jakieś treści, które są publikowane przez 

markę, 

 Likers – to użytkownicy, których interakcje na stronie marki ograniczały się 

wyłącznie do polubień,  

                                                 

264
 Więcej na ten temat: M. Bandurski, Activity Index for Twitter and YouTube in Sotrender, 

https://www.sotrender.com/blog/2014/08/activity-index/ (14.05.2017) 
265

 I. Lupa, Customer engagement management in social media using „Sotrender” tool [w:] Management and 

algorithms, red. R. Czahajda, Z. Hazubska, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław 2016, s. 

11. 
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 Occasional – to użytkownicy, którzy w danym przedziale czasowym tylko raz 

polubili treść opublikowaną na stronie marki; zwykle jest to najliczniejszy 

segment.  

Dzięki Sotrender oprócz ogólnych danych o strukturze użytkowników możliwe jest 

zgromadzenie też danych odnośnie każdego z tych użytkowników z osobna – ich imiona 

i nazwiska (o ile zostały podane na ich prywatnych profilach w danym serwisie 

społecznościowym), klasyfikację do danego segmentu odbiorców, liczbę dni aktywności 

w danym okresie czasu, liczbę jego polubień, liczbę jego komentarzy, postów, czy 

multimediów.  

Drugim narzędziem wykorzystywanym do obserwacji badanych marek w mediach 

społecznościowych jest Brand24. Jego twórcą jest Michał Sadowski, polski przedsiębiorca. 

Podstawowe funkcje tego narzędzia sprowadzają się do
266

:  

 informowania odnośnie wszelkich wzmianek, jakie się pojawiają w mediach 

społecznościowych na temat marki, jej produktów, itp.), 

 ilustrowania w formie graficznej natężenia dyskusji – prezentowania różnych 

zmian w natężeniu ilości wzmianek oraz zasięgu, dzięki czemu istnieje możliwość 

sprawdzenia, jak często się mówi o danej marce w mediach społecznościowych, 

ile interakcji wywołują wpisy na jej temat, czy też jak duży zasięg w tych 

mediach generuje marka; wyniki można porównać w czasie i przedstawiać je 

w ujęciu dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym,  

 przedstawiania danych na temat monitorowanej marki w formie różnych 

wskaźników, wykresów i rankingów; dostępny jest tu m.in. wskaźnik wpływu 

(Influence Score), dzięki czemu można dokonywać klasyfikacji źródeł wyników. 

Decyduje o nim m.in. popularność, zasięg, aktywność oraz interaktywność źródła, 

 analizy sentymentu – możliwe jest określenie sentymentu wypowiedzi 

użytkowników na temat monitorowanej marki, który może być pozytywny, 

neutralny lub negatywny; dzięki temu można odpowiednio wcześnie reagować.  

Dzięki Brand24 w pewnym zakresie możliwa była analiza aktywności badanej marki 

we wszystkich mediach społecznościowych. Przede wszystkim jednak narzędzie to posłużyło 

do analizy odbioru badanej marki w mediach społecznościowych przez społeczność tych 

mediów. Umożliwiło pozyskanie następujących danych: 

                                                 

266
 Por. Funkcje Brand24, https://brand24.pl/funkcje/ (06.07.2016) oraz Dowiedz się, jak Twój biznes może 

skorzystać z Sotrendera, op.cit. 
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 liczba wyników – to całkowita liczba znalezionych wyników (tj. wątków) na 

temat monitorowanej marki; 

 liczba wyników w serwisach społecznościowych – liczba wyników (tj. wątków) 

odnalezionych w serwisach społecznościowych odnośnie danej marki; 

 liczba wyników poza serwisami społecznościowymi – liczba wyników (tj. 

wątków) odnalezionych poza serwisami społecznościowymi (m.in. na forach 

dyskusyjnych, czy serwisach informacyjnych) odnośnie danej marki; 

 zasięg w serwisach społecznościowych – to szacowana ilość użytkowników, które 

miały styczność z wypowiedziami w serwisach społecznościowych i przy tym 

zawierały monitorowane zwroty (tj. nazwy badanych marek); zasięg ten szacuje 

się na podstawie liczby autorów, którzy wypowiadają się w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki, a także liczby ich znajomych bądź 

użytkowników śledzących i współczynnika widzialności treści typowych dla 

danych serwisów społecznościowych;  

 liczba pozytywów – stanowi ją liczba wyników odnośnie danej marki, które 

zostały rozpoznane jako te o potencjalnie pozytywnym zabarwieniu;  

 liczba negatywów – to liczba wyników odnośnie danej marki, które zostały 

rozpoznane jako te o potencjalnie negatywnym zabarwieniu; 

 Influence Score (inaczej wskaźnik wpływu) – został stworzony z myślą 

o automatycznej klasyfikacji źródeł wyników; na jego wartość wpływają m.in. 

zasięg, aktywność, popularność oraz interaktywność źródła; 

 Szacowany Wpływ (SW) – to wewnętrzny wskaźnik Brand24, który jest 

stosowany do porównania wpływu różnych profilów marek w serwisach 

społecznościowych w danym okresie czasu; SW jest szacowany na podstawie 

liczby wpisów autora odnośnie marki w serwisach społecznościowych, a także 

liczby jego znajomych bądź użytkowników śledzących;  

 Share of voice (SoV) – stanowi procentowy udział wybranego autora we wpływie 

na dyskusję odnośnie marki w serwisach społecznościowych. Wynik ten jest 

kalkulowany jako stosunek procentowy liczby wypowiedzi danego autora, liczby 

jego znajomych oraz użytkowników śledzących, a także współczynnika 

widzialności treści typowych dla danych serwisów społecznościowych do 

wszystkich wypowiedzi odnośnie marki w serwisach społecznościowych; 
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 wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych – wyniki 

od autorów, którzy mają największy zasięg w serwisach społecznościowych; 

 dotarcie – jest równe liczbie fanów lub osób śledzących dany profil marki 

w serwisie społecznościowym. 

Reasumując, Brand24 i Sotrender są to najpopularniejsze w Polsce narzędzia do 

monitorowania mediów społecznościowych. Ich funkcje się uzupełniają. Brand24 odpowiada 

za monitorowanie określonych słów kluczowych we wszystkich mediach społecznościowych 

(tj. serwisach społecznościowych, blogach oraz mikroblogach, a także forach dyskusyjnych, 

itd.)
267

. Dzięki Sotrender z kolei możliwe jest monitorowanie określonych stron 

przedsiębiorstwa (lub też np. jego konkurencji) na czterech popularnych platformach 

społecznościowych, tj.: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Możliwe jest pozyskanie 

danych odnośnie zaangażowania użytkowników na danych stronach oraz możliwości 

optymalizacji działań marketingowych w obszarze tych stron
268

. Tym samym Brand24 

i Sotrender różnią się przedmiotem monitoringu (obserwacji), jak też zakresem. Jednoczesne 

wykorzystanie ich obu w badaniach pozwoliło na uzyskanie rzetelnych i obiektywnych 

wyników odnośnie aktywności badanych marek w mediach społecznościowych oraz ich 

odbioru przez społeczność mediów społecznościowych.  

W ramach metody studium przypadku zastosowano także wywiad telefoniczny 

wsparty kwestionariuszem internetowym
269

, przeprowadzony z przedstawicielami 

wybranych marek benchmarkingowych. Do badań dla potrzeby niniejszej pracy zastosowano 

technikę wywiadu kwestionariuszowego. W kwestionariuszu internetowym stworzonym 

i zamieszczonym na platformie Google Docs, zamieszczono 22 pytania: 6 pytań zamkniętych, 

4 pytań półotwartych i 13 otwartych, skierowane do pracownika działu ds. mediów 

społecznościowych przedsiębiorstwa, będącego właścicielem badanej marki 

benchmarkingowej (Załącznik 1A). Pytania te dotyczyły działań badanych marek w mediach 

                                                 

267
 Brand24 monitoruje słowa kluczowe we wszystkich mediach społecznościowych pod warunkiem, iż wpisy,  

w jakich się one pojawiły, mają status publiczny. Jeśli dany użytkownik w ustawieniach ograniczył widoczność 

danego wpisu (np. do określonej grupy użytkowników), nie jest to rejestrowane przez Brand24. Zakłada się 

jednak, iż użytkownicy w większości wypadków wyrażają opinie o danej marce publicznie (często na profilach 

danych marek, które mają status publiczny), chcąc tym samym np. wyrazić swoje zadowolenie lub frustrację.  
268

 Por. Funkcje Brand24, op.cit. 
269

Jak podają F. Chybalski i M. Matejun, „metoda wywiadu opiera się na dialogu międzyludzkim i polega na 

pozyskaniu informacji źródłowych poprzez bezpośrednią i interaktywną rozmowę badacza lub ankietera  

z respondentem (lub grupą respondentów) na temat prowadzonych badań naukowych”. W trakcie wywiadu 

można zadawać mniej lub bardziej sformalizowane pytania. Po udzieleniu odpowiedzi badacz może inicjować 

dalsze interakcje, które mają służyć pogłębieniu wiedzy bądź też uzyskaniu dodatkowych informacji. Rozmowa 

może być przeprowadzona z wykorzystaniem łącza telefonicznego. Wówczas jest to wywiad telefoniczny. Zob. 

F. Chybalski, M. Matejun, Organizacja jako przedmiot…, op.cit., s. 129. 
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społecznościowych, funkcji tych mediów w przedsiębiorstwach jako właścicielach badanych 

marek, strategii SMM badanych marek, a także oceny skuteczności działań marketingowych 

badanych marek w mediach społecznościowych w opinii respondentów. Odpowiedzi 

respondentów udzielone w kwestionariuszu internetowym były następnie konsultowane, 

precyzowane i rozwijane w rozmowie telefonicznej.  

W ramach badań jakościowych wykorzystano również metodę badania 

dokumentów
270

. Oznacza ona proces zbierania informacji wtórnych (tj. tych, które wcześniej 

już zostały zgromadzone i przetworzone), jakie są zawarte w dokumentach
271

. W badaniach 

dla celów niniejszej rozprawy metoda ta ma charakter pomocniczy oraz uzupełniający 

względem innych. Wykorzystano dokumenty elektroniczne dotyczące działalności i strategii 

badanych marek benchmarkingowych w mediach społecznościowych, znajdujące się w sieci 

internetowej. Szczególnie zwrócono uwagę na źródło pochodzenia tych dokumentów, ich 

wiarygodność i dokładność
272

. 

Dane na temat wskaźników wykorzystanych w ramach metody studium przypadku 

zestawiono w tabeli 3.2. Analizę na podstawie tych wskaźników przeprowadzono w kolejnym 

rozdziale niniejszej rozprawy.  

Obok badań jakościowych dla celów tej pracy przeprowadzono też badania ilościowe. 

W ramach nich zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankietę) oraz metodę 

obserwacji. Metoda sondażu diagnostycznego stanowi przedsięwzięcie naukowe, które 

polega na statystycznym gromadzeniu danych o zjawiskach strukturalnych, funkcjonalnych 

oraz o dynamice ich rozwoju. Zgromadzone i uporządkowane dane odnośnie badanego 

zjawiska społecznego pozwalają na ustalenie ich zasięgu, zakresu, poziomu i intensywności. 

Dzięki temu możliwe jest ustalenie ich przyczyn i skutków, a w rezultacie określić inne 

(nowe) rozwiązanie. Zastosowanie omawianej metody umożliwia statystyczny opis oraz 

sprzyja wyjaśnieniu określonych zjawisk masowych, jak też ważniejszych procesów, które 

występujących w dużych zbiorowościach na podstawie reprezentatywnych prób 

statystycznych
273

. 

                                                 

270
 Jak podaje J. Apanowicz, „dokumentem podlegającym badaniu może być każdy wytwór ludzki (przedmiot 

materialny) który wyraża myśl, wizję, misję, osiągnięcie, propozycję i służy do odtworzenia rzeczywistej 

działalności lub stanu badanej struktury organizacyjnej w formie prawnie, a nawet zwyczajowo sporządzonego 

dokumentu”. Zob. J. Apanowicz, Metodologia nauk, op.cit., s. 107. 
271

 Metody sprawnego zarządzania, red. H. Bieniok, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 159 za:  

K. Gadomska-Lila, Metodologia badań kultury organizacyjnej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: 

problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 20. 
272

 K. Gadomska-Lila, Metodologia badań kultury…, op.cit., s. 20. 
273

 J. Apanowicz, Metodologia nauk, op.cit., s. 84-85. 
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Tabela 3.2. Wskaźniki wykorzystane w ramach metody studium przypadku  

Badany obszar Rodzaj analizy 

Metoda 

badawcza / 

narzędzie  

badawcze 

Wskaźniki 

Zasięg badanych 

marek w mediach 

społecznościowych 

 

Analiza 

ilościowa 

Obserwacja / 

Brand24 

 

- Liczba wyników ogółem,  

- Liczba wyników w serwisach 

społecznościowych, 

- Liczba wyników w innych mediach 

społecznościowych, 

- Liczba wyników dodanych przez 

użytkowników ze względu na płeć, 

- Zasięg w serwisach społecznościowych,  

- Wyniki na temat danej marki w mediach 

społecznościowych wg rodzaju tych mediów,  

 

Obserwacja / 

Sotrender 

 

- Liczba fanów lub obserwujących, największy 

dzienny przyrost i najmniejszy dzienny przyrost 

tej liczby w serwisach Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, 

- Miejsce w branży wg liczby fanów,  

- Liczba wyświetleń i subskrypcji na kanałach 

badanych marek w serwisie YouTube, 

- Średni przyrost liczby subskrypcji w 

poszczególnych dniach tygodnia w badanym 

okresie, 

Zaangażowanie 

użytkowników 

wokół badanych 

marek w mediach 

społecznościowych 

Analiza 

ilościowa 

Obserwacja / 

Brand24 

Sentyment wyników odnośnie badanych marek, 

Obserwacja / 

Sotrender 

 

- Liczba zaangażowanych, największa liczba 

zaangażowanych (data), najmniejsza liczba 

zaangażowanych, odsetek zaangażowanych, 

średni odsetek zaangażowanych dla branży, 

- Interactivity index (InI) – InI użytkowników, 

InI marki, średnie dzienne ini, najwyższa 

wartość ini, najniższa wartość ini), 

- Activity Index, 

- Średnie zaangażowanie na tle branży (średnie 

zaangażowanie na 1000 fanów, średnie 

zaangażowanie na 1 post), 

- Struktura form zaangażowania użytkowników, 

Analiza 

jakościowa 

Obserwacja / 

Brand24 

- Analiza wpisów użytkowników o sentymencie 

rozpoznanym jako pozytywny i negatywny 

odnośnie badanych marek 

- ranking najpopularniejszych autorów – ich 

wpływ, dotarcie i Influence Score 

- analiza postów najpopularniejszych autorów 

 

Obserwacja /  

Sotrender 

 Segmentacja użytkowników 

Działania 

podejmowane przez 

badane marki w 

mediach 

społecznościowych 

Analiza 

ilościowa 

Obserwacja / 

Brand24 

- Ranking autorów wg wpływu w serwisach 

społecznościowych, 

- Ranking autorów wg aktywności w serwisach 

społecznościowych, 

Obserwacja /  

Sotrender 

- Odsetek postów z reakcją marki,  

- Szybkość reakcji marki (mediana) na tle 

branży, 
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Badany obszar Rodzaj analizy 

Metoda 

badawcza / 

narzędzie  

badawcze 

Wskaźniki 

- Liczba aktywności administratorów stron 

badanych marek ogółem lub w poszczególnych 

dniach, 

- Rodzaje aktywności administratorów stron 

badanych marek (struktura), 

- Rodzaje postów (struktura),   

- Najczęściej używane hashtagi,  

- Liczba dodanych filmów przez 

administratorów badanych marek na ich 

kanałach w serwisie YouTube, 

Analiza 

jakościowa 

Obserwacja /  

Sotrender 

 

 

- Kategoryzacja postów marki,  

- Skuteczność kategorii wg zaangażowania  

i InI, 

- Najlepsze posty/tweeety badanych marek wg 

InI, 

- Najlepsze filmy badanych marek wg liczby 

wyświetleń, 

Rola mediów 

społecznościowych 

w działalności 

badanych marek 

Analiza 

jakościowa 

Wywiad, analiza 

dokumentów 

- Marketingowe i pozamarketingowe obszary 

wykorzystania mediów społecznościowych,  

- Wpływ mediów społecznościowych na: 

sprzedaż, wizerunek marki, świadomość 

i rozpoznawalność marki, 

- Efekty kampanii reklamowych w relacji do 

budżetów na nie przeznaczonych 

(rozpoznawalność kampanii, itp.) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Celem ankiety wykorzystanej w ramach sondażu diagnostycznego było zbadanie 

stopnia wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz zidentyfikowanie przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Do tego celu użyto narzędzie badawcze w formie kwestionariusza ankiety, skonstruowanego 

na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej i skierowanego do przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w Polsce (Załącznik 2). Składał się on z 15 pytań dotyczących 

badanego problemu oraz 8 pytań metryczkowych odnośnie: 

 stanowiska ankietowanego w badanym przedsiębiorstwie,  

 wielkości badanego przedsiębiorstwa, 

 branży wiodącej badanego przedsiębiorstwa, 

 zasięgu działania badanego przedsiębiorstwa, 

 pochodzenia kapitału badanego przedsiębiorstwa,  

 rodzaju klientów przedsiębiorstwa,  

 stopnia zróżnicowania potrzeb badanych klientów przedsiębiorstwa,  

 sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.  
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W ankiecie respondenci byli również proszeni o podanie adresu profilu badanego 

przedsiębiorstwa lub jego marki w serwisie Facebook (o ile taki profil istniał).  

 Kwestionariusz został stworzony na platformie Formularze Google
274

, która 

umożliwia tworzenie złożonych ankiet, zamieszczenie ich na serwerze Google i zbieranie 

wyników. Platforma ta jest darmowa. Link z adresem do formularza ankiety był przesyłany za 

pośrednictwem maili na adresy firmowe dostępne w ogólnodostępnej bazie adresowej. 

Masowa wysyłka wiadomości elektronicznych była możliwa dzięki wykorzystaniu narzędzia 

Freshmail. Posiada ono m.in. następujące funkcje
275

: 

 szybkie importowanie kontaktów, automatyczne sprawdzanie poprawności 

adresów i usuwanie duplikatów, 

 szczegółową analizę odbiorcy – podgląd historii działań odbiorcy (np. które 

wiadomości otwierał, w jaki link kliknął, gdzie przebywał, z jakiej aplikacji 

pocztowej korzystał, itp.), 

 wysyłanie autoresponderów (tj. automatycznych odpowiedzi), np. w formie maili 

powitalnych, 

 darmowy inbox inspektor – możliwość sprawdzenia, jak wiadomość wyświetla 

się w ponad 24 programach pocztowych bez konieczności wysyłania kampanii 

testowych, 

 darmowy spam test – możliwość sprawdzenia w 10 programach pocztowych 

jeszcze przed wysyłką, które z użytych w emailu słów może zwiększać ryzyko, iż 

wiadomość zostanie potraktowana jako spam, 

 automatyczne testy A/B – możliwość sprawdzenia dwóch wariantów kampanii 

i automatyczne wysyłanie tej, która osiągnęła więcej otwarć maili lub większą 

liczbę kliknięć w link ankiety zamieszczonej w mailu; testy mogą obejmować 

różne tematy wiadomości, różnego nadawcę, czy też różne treści i szaty graficzne 

wiadomości, 

 optymalizator czasu wysyłki – możliwość testowania różnego dnia tygodnia lub 

różnej godziny, w których najchętniej są otwierane wysyłane maile, po czym 

wysyłanie ich w najbardziej optymalnym czasie, 

                                                 

274
 Formularze Google, https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/ (20.02.2017). 

275
 Freshmail funkcjonalności, https://freshmail.pl/funkcjonalnosci/zdobywaj-odbiorcow/ (20.02.2017). 
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 inspektor kodu – możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów w wiadomości, 

np. czy został umieszczony link rezygnacji, czy został dodany tekst bez 

formatowania MS Word, itp., 

 pomiar efektów kampanii – dostęp do pełnych statystyk obrazujących efekty 

kampanii, m.in. liczba wysłanych wiadomości, liczba dostarczonych, liczba odbić 

twardych i miękkich
276

, liczba wiadomości otwartych, liczba wypisów (liczba 

odbiorców, którzy kliknęli w link wypisujący ich z listy adresowej), CTR 

(stosunek liczby kliknięć w link podany w mailu do liczby wiadomości 

wysłanych). 

W mailach wysyłanych za pośrednictwem Freshmail znajdowała się informacja na 

temat:  

 badacza (jego afiliacji, danych kontaktowych), 

 celu badań, 

 czasu, jaki zajmie wypełnienie ankiety, 

 gratyfikacji za wypełnienie ankiety (możliwość zdobycia rekomendacji odnośnie 

rozwoju firmy w mediach społecznościowych, zamieszczenie podziękowań  

w rozprawie doktorskiej), 

 wymagań odnośnie badanego przedsiębiorstwa - pouczenie, iż każde 

przedsiębiorstwo może wziąć udział w badaniu, bez względu na branżę, czy 

wielkość oraz informacja o tym, iż wykorzystywanie mediów społecznościowych 

w firmie nie jest warunkiem wzięcia udziału w ankiecie (wiele firm mogło nie 

decydować się na udział w ankiecie, gdyż nie wykorzystuje mediów 

społecznościowych w swojej działalności, więc sądzono, iż badanie ich nie 

dotyczy), 

 wymagań odnośnie respondenta – pouczono, iż osobami odpowiednimi do 

wypełnienia ankiety są w pierwszej kolejności osoby odpowiedzialne w firmie za 

marketing (szczególnie media społecznościowe), a w przypadku ich braku - kadra 

zarządzająca lub właściciele firmy. 

                                                 

276
 Odbicia obrazują liczbę wiadomości, które nie zostały dostarczone do adresata. Wyróżnia się odbicia twarde i 

miękkie. W przypadku tych pierwszych dana wiadomość nie będzie mogła być dostarczona na podany adres 

nawet w przyszłości. Przyczyną jest np. błąd w adresie mailowym. Odbicie miękkie z kolei to sytuacje, kiedy 

wiadomość nie mogła zostać dostarczona tymczasowo (np. z powodu przepełnionej skrzynki mailowej). Zob. P. 

Sala, Analiza odbijanych wiadomości, https://freshmail.pl/blog/analiza-odbijanych-wiadomosci/ (28.02.2017). 
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Pod wszystkimi informacjami zamieszczono link do ankiety w formie przycisku 

„Wypełniam”. Po kliknięciu w ten przycisk odbiorca był przekierowywany do formularza 

ankiety, a konkretnie do strony powitalnej. Na stronie tej ankietowany ponownie był 

informowany o celu badań i poinstruowany odnośnie najważniejszych kwestii (np. liczby 

pytań w ankiecie, czasu, ile zajmuje jej wypełnienie, czy też jej anonimowości). Naciśnięcie 

przycisku „dalej” powodowało przekierowanie badanego do poszczególnych pytań.  

Co istotne, w treści maila znajdował się także link umożliwiający wypisanie się z listy 

odbiorców. Jeśli adresat w niego kliknął, wówczas oznaczało to, iż nie chce brać udziału 

w badaniach i w przyszłości nie chce otrzymywać podobnych wiadomości.  

Jak wcześniej wspomniano, cały kwestionariusz składał się z 15 pytań dotyczących 

badanego problemu i 8 pytań metryczkowych. W praktyce jednak liczba pytań, jakie 

pojawiały się podczas wypełniania, zależały od udzielanych odpowiedzi przez danego 

respondenta. Przykładowo, jeśli na pytanie o to, czy jego firma wykorzystuje media 

społecznościowe w swojej działalności, odpowiedział „nie”, wówczas automatycznie 

kierowany był do pytania numer 13. Pomijane były pytania, które by mu były zadane, gdyby 

te media jego firma wykorzystywała w swej działalności. Co istotne, formularz był 

skonstruowany w taki sposób, aby nie było możliwe wysłanie go bez kompletnie i poprawnie 

wypełnionych pól. Istotnie zwiększyło to skuteczność badania.  

Drugą metodą zastosowaną w ramach badań ilościowych była – podobnie jak 

w badaniach jakościowych – obserwacja. Celem obserwacji w tym przypadku była jednak 

analiza i ocena zakresu aktywności ankietowanych przedsiębiorstw w serwisie Facebook, 

analiza ich strategii marketingowej w tym serwisie oraz ocena skuteczności podejmowanych 

w nim działań. Przedmiotem obserwacji była strona ankietowanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook, z kolei narzędziem – arkusz obserwacji. Arkusz obserwacji służy do 

rejestrowania różnych spostrzeżeń oraz informacji w toku badań w formie danych 

liczbowych bądź stwierdzeń opisowych. Konstrukcja tego narzędzia musi umożliwiać 

i ułatwiać gromadzenie, selekcję, a także kategoryzację oraz skalowanie uzyskanych 

i zarejestrowanych danych
277

. Arkusz obserwacji stworzony na potrzeby niniejszej rozprawy 

składał się z trzech części (Zob. Załącznik 3): 

 formalnej – obserwator wpisywał nazwę przedsiębiorstwa – właściciela badanej 

strony, adres badanej strony przedsiębiorstwa w serwisie Facebook oraz datę 

obserwacji, 

                                                 

277
 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania…, op. cit., s. 61. 
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 ogólnej – obserwator odnotowywał podstawowe dane o stronie przedsiębiorstwa 

w serwisie Facebook na podstawie danych udostępnianych przez ten serwis, tj.: 

liczba osób lubiących stronę, liczba osób, które mówią o badanej stronie, 

wskaźnik zaangażowania użytkowników na badanej stronie, informacje 

o przedsiębiorstwie zamieszczone na badanej stronie, organizacja wydarzeń na 

badanej stronie, odpowiadanie na wiadomości przez badaną stronę, aplikacje 

dostępne na badanej stronie,  

 właściwej – obserwator oceniał treści zamieszczane na badanej stronie 

i aktywność administratorów na tej stronie (m.in. szatę graficzną, częstotliwość 

i charakter zamieszczanych treści, interakcje odbiorców).  

Arkusz obserwacji został stworzony na platformie Google Docs i tam też był 

wypełniany osobno dla każdej badanej strony. Taka forma ułatwiła gromadzenie i analizę 

danych.  

 

3.3. Badania jakościowe: dobór i opis marek wybranych do 

analizy, przebieg badań 

3.3.1. Dobór marek benchmarkingowych 

Dobór próby do badań jakościowych odbył się w sposób celowy. Jak już wcześniej 

wspomniano, w tym zakresie posłużono się koncepcją benchmarkingu. W kontekście badań 

prowadzonych dla potrzeb niniejszej rozprawy, zastosowanie koncepcji benchmarkingu 

oznaczało poszukiwanie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych. Będzie tu w szczególności chodzić 

o przedsiębiorstwa, które zgromadziły wokół swojej marki największą społeczność 

w mediach społecznościowych i utrzymują ten trend od dłuższego czasu. Pod uwagę należy tu 

wziąć głównie aktywność tych przedsiębiorstw (a konkretnie ich marek
278

) w serwisie 

Facebook. Wynika to z uniwersalności tego serwisu, o czym była już mowa w rozdziale 

                                                 

278
 Duże przedsiębiorstwa (korporacje) często zakładają swoje strony w mediach społecznościowych nie tyle pod 

nazwą przedsiębiorstwa, ale pod nazwą swojej określonej marki. Przykładowo polskie przedsiębiorstwo LPP SA 

posiada w mediach społecznościowych strony poświęcone swoim popularnym markom odzieżowym, takich jak 

m.in. Reserved, Cropp, czy House. 
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pierwszym. Przedstawione tam aspekty uzasadniają podjęcie głębszej analizy działalności 

przedsiębiorstw w serwisie Facebook na tle innych mediów społecznościowych.  

Przy doborze marek benchmarkingowych wzięto pod uwagę następujące kryteria: 

 wielkość profilu marki w Polsce
279

 w serwisie Facebook – preferowane były 

marki, które zajmowały czołowe miejsca w rankingach pod względem wielkości 

profilu w serwisie Facebook w ciągu ostatnich czterech okresów
280

; 

 obecność badanych marek w innych mediach społecznościowych – wymogiem 

jest obecność w takich serwisach, jak: YouTube, Instagram, Twitter;  

 prowadzenie stron w mediach społecznościowych w języku polskim – 

wymaganym kryterium jest prowadzenie przez markę w tym języku co najmniej 

trzech kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube i/lub 

Twitter);  

 silne zróżnicowanie branżowe badanych marek – zdecydowano, iż marki nie 

mogą należeć do tych samych bądź pokrewnych branż. 

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się jako podstawowe kryterium 

zastosować „wielkość profilu marki” w serwisie Facebook, jest względna stałość tego 

wskaźnika na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Ranking 10 najlepszych marek pod 

względem wielkości ich profilu w serwisie Facebook nie zmienił się istotnie w ciągu 

ostatnich czterech lat (zob. tabela 3.3). Inne wskaźniki, jak np. zaangażowanie, czy 

interakcyjność, mają znaczne wahania roczne, miesięczne, a nawet dzienne. Wobec tego 

rankingi marek, które uwzględniają te kryteria cechują się bardzo dużą zmiennością. 

Podobnie zmiennością charakteryzuje się działalność marek w innych mediach 

społecznościowych (szczególnie Twitter, YouTube). Największą stabilność aktywności wśród 

większości badanych marek odnotowuje się właśnie w serwisie Facebook, co wynika ze 

wspomnianej w rozdziale pierwszym uniwersalności tego serwisu. Niemniej analiza 

aktywności marek benchmarkingowych w innych mediach społecznościowych stanowi 

również ważną część badań dla celów tej pracy. Dlatego bardzo istotne jest kryterium 

obecności marek w innych popularnych serwisach, takich jak Twitter, YouTube czy 

Instagram, szczególnie, że obserwację aktywności marek właśnie w tych mediach – obok 

                                                 

279
 Wielkość profilu mierzona jest liczbą użytkowników lubiących dany profil (stronę) w serwisie 

społecznościowym. Wielkość profilu marki w Polsce oznacza liczbę użytkowników z Polski lubiących dany 

profil w serwisie społecznościowym.  
280

 Założono, iż 1 okres = 1 rok kalendarzowy; poszczególnym okresom nadano wagi w taki sposób, by ostatni 

okres miał największą wagę, a okres pierwszy – najmniejszą. 
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serwisu Facebook – umożliwia Sotrender. Wymóg prowadzenia kont w mediach 

społecznościowych w języku polskim podyktowany jest z kolei zakresem geograficznym 

badań. Obejmuje on działania marek w tych mediach skierowane do polskich odbiorców. 

Ważne było też określenie kryterium silnego zróżnicowania branżowego. Wzięto je 

pod uwagę z dwóch powodów. Pierwszym było to, iż dzięki analizie marek z różnych branż, 

ich praktyki będzie można odnieść do większej liczby przedsiębiorstw. Drugim z kolei był 

fakt, iż zaobserwowano znaczne podobieństwa w działaniach prowadzonych przez marki 

należące do tej samej branży (zamieszczanie podobnych postów, stosowanie podobnych 

technik w zakresie budowania zaangażowania odbiorców, itp.)
281

.  

Zdecydowano, iż liczba dobranych marek będzie wynosić cztery. Mniejsza liczba 

spowodowałaby zbyt małe zróżnicowanie, a większa – uniemożliwiłaby głębszą analizę tych 

marek i sposobów wykorzystania przez nie potencjału marketingowego mediów 

społecznościowych. Doboru dokonano w lipcu 2016 roku na podstawie rankingu 

zamieszczonego w tabeli 3.3.  

Tabela 3.3. Ranking najpopularniejszych marek w serwisie Facebook wg wielkości ich 

profili w latach 2013-2016 

 Na dzień 30.06.2013 Na dzień 30.06.2014 Na dzień 30.06.2015 Na dzień 30.06.2016 
Lp. Nazwa 

marki 

Wielkość 

profilu  

(w tys.) 

Nazwa 

marki 

Wielkość 

profilu  

(w tys.) 

Nazwa 

marki 

Wielkość 

profilu  

(w tys.) 

Nazwa 

marki 

Wielkość 

profilu  

(w tys.) 

1 Play 1789,4 Play 2178,9 Play 2253,9 Play 2267,3 

2 Orange 

Polska 

1555,4 Orange 

Polska 

1690,6 Orange 1670,7 Allegro 1731,2 

3 Plus 1240,8 Plus 1465,9 McDonald

’s 

1554,9 Orange 1601,2 

4 Allegro 1212,6 Allegro 1401,4 Tymbark 1544,0 McDonald

’s 

1555,8 

5 Reserved 1045,2 Tymbark 1397,9 Plus 1542,7 Tymbark 1530,2 

6 Tymbark 1042,6 McDonal

d’s Polska 

1317,1 Allegro 1530,6 Plus 1486,0 

7 McDonald

’s Polska 

1000,6 Cropp 1306,8 Cropp 1522,1 Reserved 

Polska 

1444,8 

8 Samsung 

Polska 

981,0 Samsung 

Polska 

1300,3 Samsung 

Polska 

1393,4 Samsung 

Polska 

1394,5 

9 Cropp 949,7 Reserved 1186,8 Reserved 

Polska 

1388,7 House 1385,7 

10 House 936,6 House 1156,9 House 1330,0 Cropp 1358,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fanpage Trends, Sotrender, 06.2013, s. 20; Fanpage Trends, 

Sotrender, 06.2014, s. 21; Fanpage Trends, Sotrender, 06.2015, s. 23; Fanpage Trends, Sotrender, 06.2016, s. 24. 

 

                                                 

281
 Na podstawie obserwacji własnej poszczególnych par marek z tych samych lub pokrewnych branż (np. marka 

Orange i marka Play, marka McDonald’s i marka Tymbark, marka Reserved i marka H&M) z wykorzystaniem 

narzędzia Sotrender za okres 07.04.2016-06.11.2016. 
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Na podstawie rankingu najpopularniejszych marek w serwisie Facebook pod 

względem wielkości ich profili w latach 2013-2016, dokonano punktacji poszczególnych 

marek. Ponieważ ranking obejmuje 10 pozycji, maksymalną liczbę punktów określono na 10. 

Otrzymała ją marka, która w danym okresie zajmowała pierwszą pozycję w rankingu. Marce, 

która zajęła drugą pozycję, nadano 9 punktów, a tej, która trzecią – 8 punktów, itd. 

Najmniejszą możliwą liczbą punktów do zdobycia w danym okresie była liczba 1. 

Wyniki zestawiono w tabeli 3.4.  

Tabela 3.4. Proces doboru marek - punktacja 

Marka Na dzień 

30.06.2013 

Na dzień 

30.06.2014 

Na dzień 

30.06.2015 

Na dzień 

30.06.2016 

Suma 

punktów 

Play 10 10 10 10 40 

Orange Polska 9 9 9 8 35 

Plus 8 8 6 5 27 

Allegro 7 7 5 9 28 

Reserved 6 2 2 4 14 

Tymbark 5 6 7 6 24 

McDonald’s 4 5 8 7 24 

Samsung 

Polska 
3 3 3 3 12 

Cropp 2 4 4 1 11 

House 1 1 1 2 5 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Poszczególnym okresom nadano wagi, w taki sposób, by okres 1 (30.06.2013) miał 

najmniejszą wagę (0,1), a okres 4 (30.06.2016) – największą (0,4). Suma wag wynosi 1
282

. 

Wynika to z faktu, iż aktywność marek w mediach społecznościowych dla celów tej pracy 

była obserwowana w okresie 7 miesięcy: od 07.04.2016 r. do 06.11.2016 r.
283

. W związku 

z tym ranking w okresie, w którym marki były obserwowane, ma największe znaczenie w ich 

doborze. W obszarze mediów społecznościowych zmiany zachodzą bardzo szybko, wobec 

tego, to, które miejsce marka zajmowała 3 lata temu ma mniejsze znaczenie niż to, jakie 

zajmowała rok później. W tabeli 3.5. przedstawiono wyniki doboru marek: nadane im punkty 

przemnożono przez wagi dla poszczególnych okresów, a następnie zsumowano wyniki 

z wszystkich okresów dla danej marki.  

 

                                                 

282
 Wagi dla poszczególnych okresów: okres 1 (30.06.2013) – 0,1, okres 2 (30.06.2014) – 0,2, okres 3 

(30.06.2015) – 0,3 i okres 4 (30.06.2016) – 0,4; wobec tego 0,1+0,2+0,3+0,4=1 
283

 Doboru marek dokonano w pierwszych dniach lipca 2016 r., po czym w dniu 07.07.2016 r. rozpoczęto ich 

obserwację przy pomocy narzędzia Sotrender. Narzędzie to umożliwia wgląd w dane do trzech miesięcy wstecz, 

czyli na ów dzień – od 07.04.2016 r.  
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Tabela 3.5. Wyniki doboru marek benchmarkingowych  

Marka Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4 
Suma 

punktów 

Play 1 2 3 4 10 

Orange Polska 0,9 1,8 2,7 3,2 8,6 

Plus 0,8 1,6 1,8 2 6,2 

Allegro 0,7 1,4 1,5 3,6 7,2 

Reserved 0,6 0,4 0,6 1,6 3,2 

Tymbark 0,5 1,2 2,1 2,4 6,2 

McDonald’s 0,4 1 2,4 2,8 6,6 

Samsung Polska 0,3 0,6 0,9 1,2 3 

Cropp 0,2 0,8 1,2 0,4 2,6 

House 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Najwyższą liczbę punktów otrzymała marka Play (10). We wszystkich badanych 

okresach była na pierwszym miejscu w rankingu. Na drugim miejscu znalazła się marka 

Orange Polska (8,6). Biorąc jednak pod uwagę kryterium silnego zróżnicowania branżowego, 

ta marka, podobnie jak Plus (6,2), musi zostać odrzucona, gdyż razem z Play należą do 

branży telekomunikacyjnej. Trzecie miejsce zajęła marka Allegro (7,2), a czwarte – 

McDonald’s (6,6). Na kolejnym miejscu uplasowała się marka Tymbark (6,2). Jednak marka 

ta również została odrzucona ze względu na kryterium silnego zróżnicowania branżowego. 

Tak jak McDonald’s należy ona do szeroko pojętej branży spożywczej. Ich działania  

w mediach społecznościowych są porównywalne
284

. Wobec tego ostatnią dobraną marką była 

marka Reserved (3,2), należąca do branży odzieżowej.  

Ostatecznie do szczegółowej analizy odnośnie wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych w działalności marketingowej wybrano następujące marki 

benchmarkingowe:  

 Play (branża telekomunikacyjna), 

 Allegro (branża e-commerce), 

 McDonald’s (branża spożywcza), 

 Reserved (branża odzieżowa). 

 

3.3.2. Charakterystyka badanych marek 

Pierwszą wybraną marką benchmarkingową jest Play - marka sieci telefonii 

komórkowej w Polsce. Należy ona do spółki P4 sp. z o.o. (do 2005 r. – Netia Mobile), której 

                                                 

284
 Na podstawie obserwacji z wykorzystaniem Sotrender za okres 07.04.2016-06.11.2016. 
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kapitał zakładowy wynosi 48,9 mln zł, a udziałowcami są: Tollerton Investment Limited 

50,3% oraz Telco Holdings S.a.r.l. – 49,7%
285

. Sama marka Play powstała 2 lutego 2007 

roku, a miesiąc później rozpoczęła działalność komercyjną. W ciągu pierwszego roku 

działalności zdobyła ok. 1 mln klientów. Z biegiem czasu stopniowo powiększała swój udział 

w rynku, który obecnie wynosi 27%. Ten wynik plasuje Play na drugim miejscu w Polsce po 

Orange Polska (30%) (rys. 3.1.).  

 

 

Rys. 3.1. Rynek telefonii mobilnej w Polsce w II kw. 2016 r.  

Źródło: Polski rynek komórkowy po II kw. 2016 r., http://www.telix.pl/artykul/polski-rynek-komorkowy-po-ii-

kw--2016-r-3,75425.html (15.03.2017) 

 

Marka Play jest oligopolistą, gdyż działa w branży telekomunikacyjnej, która ma 

charakter oligopolu. Polega on na tym, iż funkcjonuje niewielu producentów, którzy 

opanowali rynek określonego produktu
286

. Oligopol cechuje się głównie współzależnością 

podmiotów występujących na rynku. „Popyt na wyroby oligopolisty maleje w miarę wzrostu 

ceny, jednak cena osiągana przez każdą z firm działających na takim rynku zależy nie tylko 

od ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów, lecz także od działań konkurentów. 

W sytuacji, gdy na rynku działa tylko kilka firm, jakiekolwiek decyzje jednego z podmiotów 

wywierają wpływ na obecną i przyszłą sytuację pozostałych. Każda z firm, podejmując 

decyzje o cenach i produkcji, musi brać pod uwagę potencjalne decyzje rywali”
287

. Siły na 

polskim rynku usług telekomunikacyjnych, jak można zauważyć z wykresu na rys. 3.2, są 

w miarę wyrównane: brak jest marki dominującej, która narzucałaby reguły swoim 

                                                 

285
 Dane firmy – Play, www.p4.play.pl/pl/mobilne/dane-firmy.html (12.03.2017). 

286
 Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, PWN, Warszawa 1999, s. 220 za: E. Moroz, Podstawy mikroekonomii, 

PWE, Warszawa 2005, s. 184. 
287

E. Moroz, Podstawy mikroekonomii, op.cit., s. 184. 
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konkurentom. Mimo to na rynku tym może dochodzić np. do zmowy cenowej. Tak było 

w przypadku wejścia na rynek marki Play jako czwartego operatora sieci komórkowej 

w Polsce. Między Polkomtel (właścicielem m.in. marki Plus), Polską Telefonią Cyfrową 

(m.in. T-Mobile) oraz Polską Telefonią Komórkową Centertel (m.in. Orange) doszło do 

porozumienia polegającego na tym, iż cena za minutę połączenia z sieci tych operatorów do 

sieci Play była nawet o kilkadziesiąt groszy większa niż za połączenia pomiędzy sieciami tych 

trzech operatorów
288

. Tego rodzaju praktyki są prawnie zakazane. Mimo to zdarzają się często 

na rynku oligopolistycznym, gdyż kary mogą być niższe niż potencjalne korzyści wynikające 

z eliminacji konkurenta i braku dalszej konieczności dzielenia się z nim rynkiem. To 

pokazuje, jak duże są bariery wejścia na tego rodzaju rynek. Ponadto warto zaznaczyć, że 

branża telekomunikacyjna w Polsce jako rynek oligopolu cechuje się bardzo dużą liczbą 

kupujących (w styczniu 2016 r. w Polsce statystycznie na jednego Polaka przypadało 1,5 

aktywnego numeru telefonii mobilnej
289

). Wartość rynku szacuje się na ok. 42,3 mld zł
290

.  

Zmowa cenowa konkurentów nie przeszkodziła marce Play rozwijać się na polskim 

rynku i wzmacniać swojej pozycji. W 2016 roku znalazła się ona na czwartym miejscu 

według rankingu najcenniejszych polskich marek „Rzeczpospolitej”. Jej wartość oszacowano 

na 2,68 mld zł
291

. Od kilku lat marka Play pozostaje liderem wśród klientów przenoszących 

swój numer do innej sieci. Jej udział w tym rynku (MNP, ang. mobile number portability) 

wynosi powyżej 50%. W ofercie Play można znaleźć m.in. abonament telefoniczny za jedną 

kartę sim (tzw. „Formuła Solo”) oraz za dwie karty sim („Formuła Duet”)
292

. W listopadzie 

2013 roku w ofercie tej marki znalazł się 4G LTE (szybki Internet czwartej generacji
293

), 

obecnie obejmujący swoim zasięgiem ok. 88,4% populacji kraju Polski
294

. Natomiast 

w marcu 2014 r. marka Play zaoferowała pierwszą na polskim rynku ofertę przeznaczoną dla 

                                                 

288
 UOKiK staje w obronie Play. Była zmowa Orange, Plus i T-Mobile?, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/UOKiK-staje-w-obronie-Play-Byla-zmowa-Orange-Plus-i-T-Mobile-

2783009.html (12.03.2017). 
289

 Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r., https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-

swiecie-2016/ (12.03.2017). 
290

 Szacunki na styczeń 2016, Zob. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2016 r. wzrósł do 42,3 mld zł, 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rynek-telekomunikacyjny-w-polsce-w-2016-r-wzrosl-do-42-3-mld-zl 

(12.03.2017). 
291

 Play wyprzedził Plusa, TVN przed Polsatem, mocno w dół TVP, Kolporter i „Fakt” (najcenniejsze polskie 

marki), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najcenniejsze-polskie-marki-2016-ranking-play-plus-tvn-polsat-

tvp-kolporeter-fakt (12.03.2017). 
292

 Abonament, https://www.play.pl/oferta/przejdz-do-play/play-abonament/oferta-z-telefonem.html#solo /  

(12.03.2017). 
293

 Zob. http://4glte.play.pl/  (12.03.2017). 
294

 Dane za IIQ 2016. Zob. Play ma 14,6 mln klientów i wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego, 

http://www.telix.pl/artykul/play-ma-14-6-mln-klientow-i-wzrost-przychodow-oraz-zysku-operacyjnego-

3,75424.html (12.03.2017). 
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rodzin – (tzw. „Formuła Rodzinna”). W sierpniu tego samego roku Play zaprezentował ofertę 

„Play Internet”, tj. nielimitowany dostęp do Internetu w technologii 4G LTE. Dla 

przedsiębiorstw marka oferuje tzw. „Formułę komfort dla Firm”
295

. Obiorcami usług tej 

marki są zatem zarówno klienci indywidualni (młodzież i osoby starsze), jak i klienci 

biznesowi. Dokładne dane na temat bazy abonenckiej oraz wyników finansowych spółki P4 

sp. z o.o. jako operatora Play za lata 2014-2016 zestawiono na rys. 3.2.  

 

 

Rys. 3.2. Dane odnośnie przychodów operacyjnych i bazy abonenckiej operatora Play  

Źródło: Play chwali się wynikami finansowymi. „To był dobry rok”, 

http://businessinsider.com.pl/finanse/firmy/play-wyniki-finansowe-za-2016-rok/ywvkrev; Śmierć „wielkiej 

trójki”. Play ma 14,15 mln klientów i mówi wprost: „jest czterech porównywalnych graczy”, 

http://www.spidersweb.pl/2016/02/play-wyniki-2015.html (12.03.2017). 

 

Baza abonencka operatora Play w analizowanym okresie zwiększyła się z ok. 12,3 mln 

do ok. 14,4 mln. Z kolei przychody operacyjne zwiększyły się z poziomu 4,4 mld zł do 6,1 

mld zł.  

Badany operator rozwija również swoją załogę pracowniczą. Obecnie zatrudnia on ok. 

2600 osób
296

, co stanowi wzrost od 2012 roku z poziomu 2366
297

). Wewnętrzna struktura 

organizacyjna została podzielona na 6 jednostek: pion CEO, pion finansów, pion marketingu, 

pion sprzedaży i obsługi klienta, pion strategii oraz pion techniczny (rys. 3.3.).  

                                                 

295
 O firmie, http://p4.play.pl/pl/#!/o-firmie/o-firmie (12.03.2017). 

296
 Play (P4 Sp. z o. o.), http://www.goldenline.pl/firma/play/ (12.03.2017).  

297
 P4 Sp. z o.o. (Play), http://www.lista500.polityka.pl/companies/show/1534 (12.03.2017). 
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Rys. 3.3. Struktura organizacyjna Play z wyszczególnieniem komórek Pionu CEO oraz 

Pionu Marketingu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czym zajmują się poszczególne działy?, http://p4.play.pl/pl/#!/o-

firmie/dane-firmy  (13.03.2017). 

 

Dla celów niniejszej rozprawy szczególne znaczenie ma Pion Marketingu. W ramach 

niego wyróżniono następujące podjednostki
298

: 

 Oferty dla Klientów Indywidualnych - komórka odpowiedzialna za tworzenie 

ofert dla klientów indywidualnych, 

 Marketing Rynku Biznesowego – komórka odpowiedzialna za oferty dla 

przedsiębiorstw oraz wizerunek i promocję firmy na rynku biznesowym,  

 Analiza – jednostka dokonująca segmentacji klientów, analizy ofert pod kątem 

opłacalności dla firmy oraz dla klienta, 

 Marketing Internetowy – dział odpowiedzialny za działania podejmowane przez 

firmę w Internecie, tj. na stronie firmowej www.play.pl i w mediach 

                                                 

298
 Czym zajmują się poszczególne działy?, http://p4.play.pl/pl/#!/o-firmie/dane-firmy (13.03.2017). 
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społecznościowych; komórka odpowiada za kampanie online, aplikację play24, 

a także pomiar efektów i testy,  

 CRM – Zarządzanie Relacjami z Klientem – komórka zajmująca się kampaniami 

dosprzedażowymi, edukacyjnymi i utrzymaniowymi, 

 Komunikacja i Badania – ten dział stworzył markę Play i odpowiedzialny jest za 

jej wzrost i siłę; opracowuje strategie oraz techniki dotarcia do klienta 

z produktem (kampanie reklamowe w telewizji, radiu, prasie, Internecie i na 

ulicy), 

 Rozwój Produktu i Terminali – komórka odpowiedzialna za dodatki do ofert (np. 

nowoczesne telefony i tablety), oferuje rozrywkę, informację oraz pomoc 

w codziennym życiu pod postacią innowacyjnych usług oraz aplikacji.  

Dział PR, odpowiedzialny za kontakt z mediami, znajduje się w oddzielnej sekcji – 

w Pionie CEO, razem z działem HR i PMO (Zarządzanie Programami).  

Drugą badaną marką jest marka serwisu aukcyjnego Allegro, której twórcą był 

holenderski przedsiębiorca Arjan Bakker
299

. Należy ona do polskiej Grupy Allegro, 

właściciela również popularnej internetowej porównywarki cen – Ceneo.pl, której siedziba 

znajduje się w Poznaniu. Oddziały Allegro zlokalizowane są także w Warszawie, Toruniu, 

Wrocławiu oraz w Krakowie
300

. Działalność Grupy Allegro wykracza również poza nasz kraj. 

W jej skład wchodzi bowiem czeski serwis Aukro.cz, istniejący od 2003 r., oraz niemieckie 

Allegro.de, założone w 2016 r.
301

.  

Narodziny polskiego serwisu Allegro w 1999 roku wiążą się z powstaniem i rozwojem 

w Polsce branży e-commerce
302

. Pierwsza aukcja pojawiła się 12 grudnia 1999 roku, a jej 

przedmiotem była kamera USB. W ciągu następnych trzech miesięcy wystawiono 500 aukcji. 

Milionowa aukcja pojawiła się już na początku kwietnia 2001 roku. W kolejnym roku 

wprowadzono system płatności PayU, umożliwiający m.in. dokonywanie i odbieranie 

płatności przez Internet między użytkownikami o określonych adresach e-mail. 

W październiku 2004 roku Allegro wprowadziło Program Ochrony Kupujących, 

przewidujący m.in. rekompensaty w przypadku, gdy osoba kupująca stała się ofiarą 

                                                 

299
 Zob. T. Cisek, Bakker o Allegro.pl: Cel był jasny. W e-commerce mógł być tylko jeden gracz, 

http://www.polskatimes.pl/artykul/664791,bakker-o-allegropl-cel-byl-jasny-w-ecommerce-mogl-byc-tylko-

jeden-gracz,2,id,t,sa.html (13.03.2017). 
300

 O nas, Allegro, https://magazyn.allegro.pl/3333-serwis-allegro-to-nasz-sposob-na-wasze-szybkie-i-wygodne-

zakupy-przez-internet (13.03.2017). 
301

M. Sikorski, Allegro wkracza do Niemiec – mają na tym skorzystać nasi sprzedawcy, 

http://antyweb.pl/allegro-wkracza-do-niemiec-maja-na-tym-skorzystac-nasi-sprzedawcy/ (13.03.2017). 
302

 O nas, Allegro, op.cit. 



 

107 

 

oszustwa
303

. Na skutek rozwoju Internetu mobilnego w lipcu 2008 roku uruchomiono mobilną 

wersję serwisu m.allegro.pl, ułatwiającą korzystanie z niego przez telefony komórkowe. 

W marcu 2009 r. powstała z kolei pierwsza aplikacja mobilna Allegro. W październiku 2009 

wprowadzono konta firmowe dla sprzedających, a od połowy 2012 roku umożliwiono zakupy 

w systemie ratalnym
304

. W ostatnich kilku latach wdrożono również inne inicjatywy 

skierowane na klientów biznesowych marki, których celem było ułatwienie handlu na 

platformie Allegro.pl. Przykładowo udostępniono nowe sposoby promowania ofert, dzięki 

czemu są one lepiej dopasowane do odbiorców
305

 – użytkowników odwiedzających serwis, 

których liczba w kwietniu 2017 roku wyniosła blisko 16 mln, co uplasowało go na szóstym 

miejscu największych serwisów internetowych w Polsce (por. tabela 1.3.).  

Liczba odsłon serwisu Allegro.pl w tym okresie wyniosła ok. 1,44 mld. Jego zasięg 

wśród polskich internautów wyniósł blisko 57%. Drugi serwis należący do Grupy Allegro – 

ceneo.pl – w kwietniu 2017 r. odwiedziło ok. 10 mld internautów, miał on ok. 90 mln odsłon 

i spotkał się z nim co trzeci polski internauta (34%). Dla porównania serwis Facebook 

w badanym okresie odwiedziło 22,7 mld internautów i miał on ok. 5,7 mld odsłon. Jego 

zasięg wśród polskich użytkowników sieci internetowej wyniósł blisko 82%.  

Allegro od początku istnienia zachowuje pozycję lidera w Polsce na rynku  

e-commerce. W pierwszym półroczu 2014 roku na Allegro zawarto 125 mln transakcji 

sprzedaży. W tym czasie wystawiono 290 mln ofert
306

. Na tej podstawie można stwierdzić, iż 

średnio blisko co druga oferta wystawiona w badanym serwisie aukcyjnym kończy się 

sprzedażą. Zdecydowana większość ofert jest zamieszczanych z opcją „kup teraz” (90%), 

pozostałe oferty to licytacje (10%). W analizowanym okresie 93% sprzedanych przedmiotów 

było nowych. Pozostałe przedmioty miały status używanych (7%).  

W ciągu miesiąca na Allegro pojawia się ok. 2,9 mln aktywnych kupujących. 

Przeciętny użytkownik w miesiącu odwiedzał serwis Allegro ok. 20 razy. Średnio w ciągu 

miesiąca zarejestrowało się ok. 1 mln nowych użytkowników
307

. Na dzień 20.03.2017 r. na 

Allegro było założonych 52,8 mln aukcji
308

. Wartość rynkowa marki Allegro wraz z Ceneo  

                                                 

303
 Więcej na temat tego programu zob. Program Ochrony Kupujących, 

http://faq.allegro.pl/24549/24499/program-ochrony-kupujacych (20.03.2017). 
304

 13 lat Allegro, https://allegro.pl/infografiki/13-lat-allegro (20.03.2017). 
305

 Allegro otwiera nowe biuro IT w Krakowie, https://magazyn.allegro.pl/2178-allegro-otwiera-nowe-biuro-it-

w-krakowie (20.03.2017). 
306

 Platforma Allegro w liczbach: pierwsze półrocze 2014, https://allegro.pl/infografiki/allegro-pierwsze-

polrocze-2014 (20.03.2017). 
307

 Ibidem.  
308

 Statystyki polskich serwisów aukcyjnych, http://aukcjostat.pl/ (20.03.2017). 
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w październiku 2016 r. wynosiła 3,25 mld USD. Za taką właśnie kwotę sprzedano wówczas 

te dwa serwisy londyńskim funduszom private equity: Cinven, Permira i Mid Europa 

Partners. Nowi nabywcy przewidują znaczny dalszy rozwój e-commerce w Polsce, gdyż jego 

obecny udział w handlu ogółem w naszym kraju wynosi obecnie zaledwie ok. 6-7%
309

.  

W 2016 roku udział serwisu Allegro w rynku handlu elektronicznego w Polsce wynosił 

40%
310

.  

Marka Allegro jest najsilniejszą i najlepiej rozpoznawalną marką serwisów  

e-commerce (rys. 3.4.).  

 

 

Rys. 3.4. Znajomość spontaniczna serwisów w e-handlu według respondentów 

Źródło: E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, 

https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf (06.04.2017), s. 14. 

 

Zgodnie z badaniami opublikowanymi w raporcie „E-commerce w Polsce 2016”, 

przeprowadzonymi przez Gemius, Allegro jest marką najsilniej kojarzoną z zakupami przez 

internet w Polsce. Posiada ona bardzo silną pozycję w świadomości wszystkich Polaków 

(69%). Drugą marką najczęściej wymienianą przez respondentów był kolejny serwis 

aukcyjny – OLX (28%). Ceneo wskazywał co dziesiąty badany (10%). Również w badaniach, 

w których respondenci byli proszeni o spontaniczne wskazanie serwisów, umożliwiających 

                                                 

309
 Nowi właściciele Allegro liczą na dwucyfrowe tempo wzrostu e-handlu, http://www.forbes.pl/nowi-

wlasciciele-allegro-licza-na-szybkie-tempo-wzrostu,artykuly,208443,1,1.html (20.03.2017). 
310

 Największe przejęcia na rynku e-commerce. Allegro wysoko na liście, http://www.forbes.pl/najwieksze-

przejecia-e-commerce-w-2016-roku-allegro-jet-com-avito,artykuly,209004,1,1.html (20.03.2017). 
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zakup produktów z konkretnych kategorii usług i produktów, dominowała marka Allegro 

(była wskazywana najczęściej w kategorii serwisów internetowych sprzedających sprzęt 

RTV/AGD (19%), czy artykułów do domu i ogrodu są najczęściej kupowane poprzez serwis 

Allegro (17%))
311

.  

To, że Allegro jest od lat najsilniejszą marką handlową w Polsce, potwierdza także 

m.in. ranking Superbrands 2015/2016. Marka ta została wyróżniona w nim przez 

konsumentów i ekspertów tytułami Superbrands, Business Superbrands oraz Created in 

Poland Superbrands
312

.  

Trzecią badaną marką jest McDonald’s. Jej historia sięga 1948 roku, kiedy to bracia 

Richard i Maurice McDonald otworzyli w San Bernardino w Kalifornii pierwszą przydrożną 

restaurację z hamburgerami, frytkami i koktajlami mlecznymi. W ciągu kolejnych dekad 

nastąpiła ekspansja marki na rynek międzynarodowy, również europejski. W Polsce pierwsza 

restauracja pod tą marką została otworzona w Warszawie 17 czerwca 1992 roku, a w ciągu 

kolejnych czterech lat powstało ich 50
313

. Obecnie w Polsce funkcjonuje 385 restauracji pod 

tą marką w ponad 150 miastach, które łącznie codziennie odwiedza ok. 500 tys. osób (dane na 

luty 2017 r.)
 314

. W Europie Polska jest jednym z najważniejszych rynków (por. rys. 3.5.). 

 

 

Rys. 3.5. Największa liczba otwartych restauracji McDonald’s w Europie według kraju 

w 2016 r.  

Źródło: Number of McDonald's restaurants in Europe in 2016 by country, Statistica, 

https://www.statista.com/statistics/256044/mcdonalds-restaurants-in-europe/ (20.03.2017). 
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 E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, s. 14. 

312
 Najlepsze marki wyróżnione, https://magazyn.allegro.pl/6245-najlepsze-marki-wyroznione (20.03.2017). 

313
 Historia, http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/#!historia (20.03.2017). 

314
 O firmie, http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/#!o-firmie (20.03.2017). 
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Na naszym kontynencie najwięcej restauracji pod marką McDonald’s otworzono 

w Niemczech (1470), Francji (1419) i Wielkiej Brytanii (1274). Polska jest pod tym 

względem na siódmym miejscu. W naszym kraju restauracje typu fast food, jak te pod marką 

McDonald’s, są nadal bardzo popularne. W 2015 roku tego rodzaju lokale były na trzecim 

miejscu pod względem najczęściej uczęszczanych lokali gastronomicznych. Preferowało je 

39% Polaków. Częściej odwiedzane były tylko zwykłe restauracje (np. polskie, europejskie, 

azjatyckie) (48%) oraz pizzerie (54%)
315

. Jednak według danych za 2016 rok, sieciowe fast 

foody znalazły się już na drugim miejscu pod względem lokali gastronomicznych 

odwiedzanych najczęściej przez Polaków (61%), tuż za pizzeriami (70%), lecz przed 

restauracjami (52%)
316

. 

Jednocześnie udział restauracji fast food (bary szybkiej obsługi) pod względem 

wartości sprzedaży w Polsce w 2015 roku wynosił najwięcej – aż 45% (rys. 3.6.).  

 

 

Rys. 3.6. Udział poszczególnych segmentów w rynku gastronomicznym pod względem 

wartości sprzedaży w Polsce w 2015 r.  

Źródło: Raport 2016. Rynek Gastronomiczny w Polsce, Wydanie specjalne czasopism Nowości Gastronomiczne 

i Sweets&Coffee, https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek_gastronomiczny_raport_2016, s. 14. 

 

Polski rynek barów szybkiej obsługi, na którym funkcjonuje McDonald’s, cechuje się 

relatywnie dużym nasyceniem konkurujących ze sobą marek. Wśród nich znajdują się 

zarówno międzynarodowe sieci restauracji, jak też niewielkie lokale, które specjalizują się 

w oferowaniu zróżnicowanych produktów. McDonald’s zajmuje na tym rynku pozycję lidera, 

którą uzyskał m.in. dzięki produktom dopasowanym do potrzeb odbiorców, szybkiej 

obsłudze, a także schludnym wnętrzom i dobrej lokalizacji lokali, znajdujących się w łatwo 

                                                 

315
 Polska na Talerzu 2015. Trendy w jadaniu „na mieście”, Raport firmy MAKRO Cash&Carry, s. 13. 

316
 Raport 2016. Rynek Gastronomiczny w Polsce, Wydanie specjalne czasopism Nowości Gastronomiczne 

i Sweets&Coffee, https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek_gastronomiczny_raport_2016/ (20.03.2017), s. 

14. 
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dostępnych miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dominująca pozycja na rynku dotyczy 

zarówno wspomnianej wcześniej liczby obiektów, jak też odsetka klientów wybierających 

usługi pod marką McDonald’s (56%)
317

. W 2011 roku udział McDonald’s w polskim rynku 

fast food wynosił ok. 10%
318

. Od lat do najistotniejszych graczy – oprócz badanej marki – 

należą KFC i Subway
319

. Najważniejszą grupą odbiorców fast foodów są osoby młode, 

w wieku 18-24 lat
320

.  

W ofercie McDonald’s znajdują się kanapki, napoje i desery, a także dodatki, tj. np. 

frytki czy sałatki. Produkty cechują się dużym zróżnicowaniem. Dla dzieci oferowane są tzw. 

zestawy Happy Meal. Umożliwiają one rodzicom wybór 156 możliwych kombinacji 

produktów spożywczych (np. frytki mogą zastąpić owocem, jogurtem bądź pomidorkami 

koktajlowymi, z kolei napoje gazowane – sokami lub wodą). W skład każdego zestawu dla 

dzieci wchodzi też jabłko lub napój owocowo-warzywny i zabawka w postaci dziecięcych 

bohaterów z bajek lub popularnych produkcji kinowych
321

. Niektóre restauracje McDonald’s 

są wyposażone w specjalne pomieszczenia do zabaw ruchowych Gym&Fun, gdzie dzieci 

mogą skorzystać z torów przeszkód czy miniboiska do koszykówki. Większość restauracji 

McDonald’s w Polsce oferuje możliwość zakupu produktów bezpośrednio z pozycji 

samochodu (tzw. McDrive) (70%). Ponadto oferta 364 restauracji McDonald’s została 

również poszerzona o kawę. Zaaranżowano samodzielną strefę kawiarnianą pod odrębną 

marką McCafé. W pozostałych lokalach dostępna jest pełna bądź też ograniczona oferta kaw 

McCafé w kubkach na wynos
322

. 

Surowce spożywcze, z których wykonywane są posiłki w restauracjach McDonald’s, 

pochodzą z krajowych upraw i hodowli (np. frytki podchodzą z zakładu Farm Frites 

w Lęborku). Jak zapewnia McDonald’s Polska sp. z o.o., szczególny nacisk położony jest na 

przestrzeganie procedur produkcji i na kontrolę jakości. Na wszystkich etapach 

przygotowywania produktów (w tym podczas dostawy, transportu i magazynowania 

surowców) marka gwarantuje zachowanie najwyższych standardów czyszczenia oraz 

dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń, a także higieny pracowników o procedur postępowania 

                                                 

317
 McDonald’s, http://www.superbrands.pl/images/arch_menu/2005/pdf/McDonalds.pdf  (20.03.2017). 

318
HoReCa in Poland, Flanders Investment & Trade Poznań, wrzesień 2013, 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/765130917104522/7651309

17104522_1.pdf, s. 8-9. 
319

 Ibidem, s. 9. 
320

 Raport 2016. Rynek Gastronomiczny w Polsce, Wydanie specjalne czasopism Nowości Gastronomiczne 

i Sweets&Coffee, https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek_gastronomiczny_raport_2016, s. 24. 
321

 O firmie, http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/#!o-firmie (22.03.2017). 
322
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z opakowaniami, zgodnie z normami HACCP i Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi 

przewidzianymi dla produkcji żywności (tzw. Good Manufacturing Practices)
323

. Marka 

stworzyła specjalną stronę internetową – www.twojepytaniado.mcdonalds.pl – gdzie w formie 

pytań i odpowiedzi zamieściła informacje na temat jakości produktów McDonald’s i ich 

pochodzenia. Tego rodzaju praktyki mają na celu ocieplenie wizerunku marki, pod adresem 

której szczególnie w mediach społecznościowych relatywnie często pojawiają się zarzuty 

odnośnie szkodliwości spożywania produktów tej marki
324

.  

Około 70% wszystkich restauracji McDonald’s w Polsce stanowią lokale prowadzone 

przez niezależnych przedsiębiorców w systemie franchisingowym. Korzystają oni z marki, 

a także z systemu stworzonego przez całą globalną korporację i jej doświadczenia. Obecnie 

na tej zasadzie działa 280 restauracji, prowadzonych przez 64 przedsiębiorców. Aby 

rozpocząć taką współpracę z marką, należy mieć wkład własny o wartości ok. 1,2 mln zł, 

z czego kredyty nie mogą stanowić więcej niż 60%. tej kwoty. To sprawia, iż McDonald’s 

jest najdroższą franczyzą spożywczą w Polsce. Przykładowo w innych sieciach na ogół 

potrzebny jest kapitał w wysokości ok. pół miliona złotych
325

. W przypadku rozpoczęcia 

współpracy pod marką McDonald’s, w pierwszej kolejności przedsiębiorca przechodzi 

szkolenie, trwające rok czasu. Zostaje na nim zapoznany z podstawowymi mechanizmami 

działania restauracji, zasadami zarządzania zasobami ludzkimi i zasadami współpracy 

z dostawcami, a także prowadzenia działalności marketingowej
326

.  

W Polsce McDonald’s sp. z o.o. zatrudnia ok. 19 000 pracowników
327

. W 2011 r. 

spółka ta miała 1 mld zł przychodów i 111,6 mln zł zysku
328

. W ujęciu globalnym w latach 

2010-2015 przychody spółki nieznacznie zwiększyły się z ok. 24 mld USD do ok. 25,2 mld 

                                                 

323
 Ibidem. 
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 Zob. np. Co tak naprawdę jest w jedzeniu z McDonaldsa? (Odpady rzeźnicze, koński tłuszcz & trociny!), 
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(22.03.2017). 
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 Polska 7. z najważniejszych rynków dla McDonalds w Europie, 

http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/polska-7-z-najwazniejszych-rynkow-dla-mcdonalds-w-

europie,101042.html (22.03.2017). 
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USD, lecz zysk netto się zmniejszył w tym okresie z ok. 5 mld USD do ok. 4,5 mld USD
329

. 

Marka McDonald’s należy do najcenniejszych marek na świecie. W 2016 roku zajęła ona 9. 

Miejsce w rankingu, a jej wartość oszacowano na 89 mld USD
330

.  

Czwartą i jednocześnie ostatnią badaną marką benchmarkingową jest Reserved, 

działająca w branży odzieżowej. Należy ona do polskiej Grupy Kapitałowej LPP SA, w skład 

której wchodzą: LPP SA jako jednostka dominująca, cztery spółki krajowe zależne, a także 

16 spółek zagranicznych zależnych. Względem LPP SA nie ma spółek dominujących
331

. 

Przedsiębiorstwo to zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce oraz 

w krajach Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, a także na Bałkanach i Bliskim 

Wschodzie. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej oraz podlegające konsolidacji to 

podmioty zajmujące się dystrybucją towarów głównie pod marką Reserved, ale także Cropp, 

House, Mohito i Sinsay poza granicami Polski. Początki działalności LPP sięgają 1991 roku. 

Wtedy właśnie Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec założyli spółkę Mistral sp. z o.o., którą 

cztery lata później przekształcili w spółkę LPP. Pierwsze sklepy marki Reserved w Polsce 

powstały w 1998 roku, a jej ekspansja na rynki estoński, czeski, rosyjski, węgierski i łotewski 

nastąpiła w 2002 roku. Rok później dystrybucja marki poszerzyła się o rynek litewski, 

ukraiński i słowacki, a w 2007 i 2008 roku – o rynek rumuński i bułgarski. Pierwsze salony 

Reserved w Niemczech i Chorwacji powstały z kolei stosunkowo niedawno, gdyż w 2014 

roku. W kolejnym roku miał miejsce debiut tej marki na Bliskim Wschodzie oraz nastąpiła 

dalsza ekspansja w Niemczech. W 2016 roku LPP otworzyło swój tysięczny salon pod marką 

Reserved w Polsce
332

. W okresie od 2006 do 2015 roku liczba sklepów LPP zwiększyła się z 

248 do 1627, a łączna ich powierzchnia – z 118 tys. m
2
 do 843 tys. m

2
. Wraz z rozwojem 

sieci dystrybucji nastąpił znaczny wzrost sprzedaży – z 209 mln EUR w 2006 r. do 1,23 mld 

EUR w 2015 r. Zysk netto LPP również się zwiększył w tym okresie – z 11 mln EUR do 84 

mln EUR. Obecnie spółka zatrudnia 22 000 pracowników i w skali roku sprzedaje 70 mln 

                                                 

329
 Więcej na temat sytuacji finansowej spółki McDonald’s w ujęciu globalnym zob. A. Borzęcki, McDonald’s 

(MCD): Podsumowanie wyników za 2015 rok, http://news.globtrex.com/wiadomosci/mcdonalds-mcd-

podsumowanie-wynikow-2015-rok/ (22.03.2017). 
330
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sztuk odzieży
333

. Działa już w 18 krajach w Europie, Afryce oraz Azji, a dystrybucja odbywa 

się zarówno za pomocą sklepów stacjonarnych, jak i sklepów on-line
334

. 

Zasadniczo podstawowym produktem spółki LPP jest odzież, sprzedawana przez 

spółki należące do Grupy Kapitałowej. Ofertę uzupełnia także obuwie, torby i akcesoria 

odzieżowe. Projekty odzieży są sporządzane w biurach projektowych zlokalizowanych 

w Gdańsku (w siedzibie LPP SA) i w Krakowie. W dalszym etapie są one przekazywane do 

działu zakupów, który zleca produkcję wyrobów dzięki współpracy z zakładami 

produkcyjnymi w Polsce i zagranicą, m.in. w Chinach. Produkcja w tym kraju przebiega za 

pośrednictwem biura handlowego LPP zlokalizowanego w Szanghaju
335

.  

Od 2009 roku LPP stało się największą siecią odzieżową w Polsce i jednocześnie 

znaczącym graczem na rynku międzynarodowym. Wciąż jednak nasz kraj stanowi największy 

rynek zbytu tego przedsiębiorstwa. Jego udział w sprzedaży ogółem w 2016 roku stanowił 

58% (rys. 3.7.).  

 

 

Rys. 3.7. Sprzedaż LPP wg regionów w 2016 r. 

Źródło: LPP. Prezentacja wyników za 4Q16. Globalne aspiracje, Warszawa, 23 luty 2017, s. 44. 

 

W 2016 roku sprzedaż na rynek polski wygenerowała 3511 mln zł przychodów. Na 

drugim miejscu pod tym względem był rynek rosyjski (1044 mln zł), a trzecim – rynek czeski 

– 280 mln zł
336

.  
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Sieci specjalistyczne, takie jak LPP SA, to największy kanał dystrybucji odzieży 

i obuwia w Polsce, a także drugi pod względem tempa wzrostu (po Internecie). Sklepy 

sieciowe powiększają swój udział w rynku głównie na rzecz bazarów i targowisk, a także 

niezależnych, niemarkowych sklepów odzieżowych. W marcu 2016 r. w Polsce łącznie było 

o 5% więcej sklepów sieci odzieżowych niż rok wcześniej
337

. Powodem tego stanu rzeczy jest 

ich popularność. Zgodnie z badaniami
338

 aż 60% Polaków dokonuje zakupu odzieży 

w markowych sklepach odzieżowych np. w centrach handlowych. Znacznie rzadziej preferują 

inne miejsca zakupu tego rodzaju produktów. Przykładowo na drugim miejscu znajdują się 

niemarkowe sklepy z odzieżą, gdzie zakupu dokonuje 26% Polaków (por. rys. 3.8.).  

 

 

Rys. 3.8. Miejsca zakupu odzieży w marcu 2016 r. według badanych Polaków (N=556) 

Źródło: Po odzież najczęściej wybieramy się do markowych sklepów – raport PMR, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=47364 (22.03.2017). 

 

W segmencie casual i młodzieżowym, w którym działa LPP, odnotowuje się 

największy przyrost sklepów. Na rynku tym panuje największa konkurencja dużych firm 

(obok LPP również m.in. Redan, H&M, Inditex). Są to też segmenty, które mają największą 

liczbę placówek. W marcu 2016 r. stanowiły one odpowiednio 23% oraz 15% 
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 Po odzież najczęściej wybieramy się do markowych sklepów – raport PMR, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=47364 (22.03.2017). 
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 Firma PMR przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 606 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie 

zrealizowano techniką wywiadów telefonicznych (CATI). Do rozmowy zostały zaproszone osoby, które 

zadeklarowały, że w 2015 r. co najmniej raz osobiście kupiły odzież lub obuwie. 
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specjalistycznych sklepów sieciowych w Polsce
339

. Jednocześnie marka Reserved jest 

najczęściej wybieraną marką odzieżową wśród Polaków (17%), zaraz po H&M (21%). Wśród 

najbardziej popularnych marek znajdują się też inne marki należące do LPP: House (9%), 

Cropp (7%) oraz Mohito (6%) (zob. rys. 3.9.). Jak wynika z badań, LPP z roku na rok coraz 

bardziej umacnia swoją pozycję lidera rynku odzieżowego w Polsce. W 2015 roku udział tego 

przedsiębiorstwa zbliżył się do 13%. W porównaniu z 2009 rokiem uległ on podwojeniu
340

.  

 

 

Rys. 3.9. Marki sklepów, w których respondenci najczęściej kupują odzież (marzec 

2016; N=464) 

Źródło: Po odzież najczęściej wybieramy się do markowych sklepów – raport PMR, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=47364 (22.03.2017). 

 

Obecnie spółka LPP zarządza pięcioma rozpoznawalnymi markami odzieżowymi. 

Obok Reserved, House, Cropp i Mohito, należy do niej także marka Sinsay
341

. Różnią się one 

między sobą przede wszystkim grupami docelowymi. Oferują ubrania dla dzieci (marka RE 

Kids, część marki Reserved), nastolatków (Cropp, House, Sinsay), a także dla osób dorosłych 

(Mohito, Reserved). Ich porównanie zestawiono w tabeli 3.6. 

Zgodnie z rankingiem dziesięciu najcenniejszych polskich marek z 2015 roku 

magazynu „Wprost”, marki LPP znajdują się w czołówce. Zgodnie z szacunkami, łączna 

                                                 

339
 Po odzież najczęściej wybieramy się do markowych sklepów – raport PMR, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=47364 (22.03.2017). 
340

 Najpopularniejsze sieciówki w Polsce, http://fashionbusiness.pl/najpopularniejsze-sieciowki-w-polsce/ 

(22.03.2017). 
341

 O nas, http://www.lppsa.com/o-nas (22.03.2017). 
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wartość Reserved, Cropp i House sięga 2,2 mld zł
342

. Strategia firmy zakłada jednak 

koncentrację na wiodącej dla niej marce – Reserved
343

. Udział Reserved w sprzedaży ogółem 

spółki LPP SA w 2016 r. wyniósł 45% (por. rys. 3.10.).  

 

 

Rys. 3.10. Udział sprzedaż produktów marki Reserved w sprzedaży ogółem spółki LPP 

SA w 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: LPP. Prezentacja wyników za 4Q16. Globalne aspiracje, Warszawa, 

23 luty 2017, s. s. 46. 

 

W 2016 r. sprzedaż produktów tej marki wyniosła 1,4 mld zł. Na drugim miejscu była 

marka House – 517 mln zł, a na trzecim marka Cropp – 497 mln zł
344

. Jest to marka 

odzieżowa, której produkty skierowane są zarówno dla kobiet, jak też dla mężczyzn i dzieci. 

W ofercie Reserved dostępne są kolekcje, w których można odnaleźć proste i klasyczne 

projekty, a także bardziej oryginalne wzory dla różnych odbiorców. Reserved jest tzw. marką 

typu fast fashion. Oznacza to, że najnowsze modele są dostarczane do salonów co trzy 

tygodnie. Swoją popularność marka zawdzięcza m.in. spójnemu przekazowi wizerunkowemu 

na poziomie produkcji oraz sklepu, a także koncentracji na on-line marketingu, szczególnie na 

mediach społecznościowych
345

.  

                                                 

342
 C. Adamczyk, Ranking „Wprost”: 10. najcenniejszych polskich marek, 

https://www.wprost.pl/510524/Ranking-Wprost-10-najcenniejszych-polskich-marek (22.03.2017). 
343

Strategia LPP, http://www.lppsa.com/o-nas/strategia (22.03.2017). 
344

 LPP. Prezentacja wyników za 4Q16. Globalne aspiracje, Warszawa, 23 luty 2017, s. s. 46. 
345

 Ibidem, s. 30. 

RESERVED; 44,6% 

Cropp; 14,5% 

House; 13,2% 
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SiNSAY; 7,3% 

E-commerce; 3,9% 
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Tabela 3.6. Marki należące do Grupy Kapitałowej LPP 

Marki LPP Reserved Cropp House Mohito Sinsay 

Charakterystyka Modowa marka dla 

szerokiego grona 

odbiorców; duża baza 

kolekcji. 

Marka o sportowym, 

luźnym charakterze 

Marka miejska, odważny 

styl, z akcentami folk  

i vintage. 

Marka o charakterze 

biznesowym oraz 

nieformalnym 

Codzienne stylizacje  

i zestawy imprezowe 

Odbiorcy kobiety, mężczyźni i dzieci nastolatki - dziewczyny i 

chłopcy 

nastolatki - dziewczyny  

i chłopcy, którzy lubią 

odważne stylizacje. 

młode kobiety nastolatki - dziewczyny 

Rok założenia 1998 2004 2001 rok (w Grupie LPP 

od 4Q08) 

2008 rok (w Grupie LPP od 

4Q08) 

2013 rok 

Promocja Reklamowana przez 

światowej sławy celebrytów 

(Georgia May Jagger, 

Brooklyn Beckham) 

Sponsoruje wydarzenia 

kulturalne związane ze 

sztuką uliczną 

Sponsoruje artystów 

muzyki alternatywnej, 

jest patronatem 

iFestival’u 

W sezonie AW14/15 

limitowaną kolekcję 

stworzyła Anja Rubik.  

W AW 15/16 reklamowana 

przez światowej sławy 

modelkę Zuzannę Bijoch,  

a w SS16 przez Annę 

Jagodzińską 

W sezonie AW15/16 

limitowaną kolekcję 

stworzyła piosenkarka 

Margaret. 

Koncept sklepu każdy sklep podzielony jest 

na trzy części - kobiecą, 

męską i dziecięcą, różniące 

się od siebie kolorami oraz 

wykończeniem.  

W częściach dla kobiet  

i mężczyzn wyróżnione są 

linie kolekcji 

sklep ma przypominać 

squat, garaż, halę 

przemysłową. Sklepy 

zawierają część 

odpoczynkową,  

z PlayStation oraz 

tabletami z WiFi. 

Witryny sklepu są 

multimedialne 

wnętrze jest inspirowane 

instrumentami i zawiera 

wiele detali związanych 

z muzyką. Wykończenie 

posiada drewniane 

elementy oraz szklane  

i metalowe lampy 

motyw przewodni to 

elegancja i piękno. 

Jaśniejsze centrum sklepu 

jest otoczone ciemniejszą 

przestrzenią 

świeży i monochromatyczny 

wygląd, odróżniający się od 

kolorowych ubrań. Sklepy 

podzielone są na część białą  

i czarną 

Dodatkowe info Pierwsza marka w Niem-

czech i Bliskim Wschodzie. 

W ofercie produkty 

światowych marek (np. 

New Balance, Converse) 

- - Znakiem rozpoznawczym 

brandu są T-shirty  

z odważnymi wzorami  

i nadrukami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: LPP. Prezentacja wyników za 4Q16. Globalne aspiracje, Warszawa, 23 luty 2017, s. 53-58. 
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Kończąc charakterystykę marek benchmarkingowych dobranych do analizy 

jakościowej dla celów tej rozprawy, w tabeli 3.11. zestawiono podsumowanie podstawowych 

danych na ich temat.  

Tabela 3.11. Podsumowanie wybranych danych na temat badanych marek (dane na 

grudzień 2016) 

Kryterium  Play Allegro McDonald’s Reserved 

Branża telekomunikacyjna e-commerce 

spożywcza 

(restauracje/ 

fast food) 

odzieżowa 

Właściciel 

marki w Polsce 
P4 sp. z o.o. 

Grupa Allegro sp.  

z o.o. 

McDonald's Polska 

sp. z o.o. 
LPP SA 

Wartość 

rynkowa marki 
2,68 mld PLN 3,25 mld USD* 89 mld USD 2,2 mld PLN** 

Zatrudnienie 

w Polsce 
3600 pracowników 

ok. 1300 

pracowników 
19000 pracowników 

22000 

pracowników 

Zasięg 

geograficzny 

marki  

rynek krajowy 

rynek polski  

(od 2016 r. również 

niemiecki) 

rynek globalny 
rynek 

międzynarodowy 

Udział w rynku 

w Polsce 
27% 40% ok. 10%*** 13%**** 

Kapitał zagraniczny zagraniczny 
zagraniczny 

/franczyza 
polski 

Główni 

odbiorcy 

klienci 

indywidualni, 

klienci biznesowi 

klienci indywidualni, 

klienci biznesowi, 

klienci indywidualni, 

osoby młode 18-24 

lat 

klienci 

indywidualni 

Stopień 

zróżnicowania 

potrzeb 

klientów 

średni wysoki średni średni 

Sytuacja 

finansowa 
Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra 

*Łączna wartość rynkowa serwisów Allegro i Ceneo w październiku 2016 r. 

**Łączna wartość rynkowa marek Reserved, Cropp i House, należących do LPP za 2015 r. 

***Dane za 2011 rok 

****Udział LPP SA w rynku odzieżowym w Polsce, dane za 2015 r. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Marki dobrane do analizy dla celów niniejszej pracy należą do dużych korporacji. Są 

one popularne, powszechnie znane i to z pewnością w dużej mierze wpłynęło na wielkość 

społeczności zgromadzonej wokół nich w mediach społecznościowych. Należy przy tym 

zaznaczyć, iż często rankingi popularności danych marek oparte są na opiniach konsumentów, 
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które pojawiają się w mediach społecznościowych
346

. Od działań marek m.in. w tych mediach 

zależy, jaki sentyment będą mieć te opinie (pozytywny, neutralny, czy negatywny). 

Obserwowanie tych działań i wyciąganie wniosków może umożliwić lepsze wykorzystanie 

potencjału marketingowego mediów społecznościowych. Dodatkowo marki posiadające 

największą liczbę fanów wyznaczają trendy w Social Media Marketingu. Ich praktyki można, 

a nawet trzeba odnieść do innych branż i do mniejszych przedsiębiorstw. Zgodnie z koncepcją 

benchmarkingu inne przedsiębiorstwa mogą się uczyć od nich wykorzystania potencjału 

marketingowego. 

 

 

3.3.3. Przebieg badań jakościowych 

Badania jakościowe zostały przeprowadzone przy zastosowaniu metody obserwacji, 

wywiadu oraz analizy dokumentów. Obserwacja badanych marek w mediach 

społecznościowych, jak już wcześniej wspomniano, miała miejsce przy wykorzystaniu 

narzędzi Sotrender i Brand24. Wariant obserwacji udostępniony przez Sotrender 

w niniejszym badaniu umożliwiał wgląd w dane historyczne do trzech miesięcy wstecz, 

z kolei w przypadku Brand24 – do 6 miesięcy wstecz. Obserwację rozpoczęto w dniu 7 lipca 

2016 r. i kontynuowano ją do 6 listopada 2016 r. Aby dane z Sotrender pokrywały się 

z danymi z Brand24 i możliwe było ich łączne interpretowanie, przyjęto wspólny okres dla 

obserwacji od 7 kwietnia 2016 r. do 6. listopada 2016 r. Po tym czasie nastąpiło zbieranie 

i opracowywanie wyników, co zostało zakończone w marcu 2017 roku. W przypadku, gdy 

wystąpiły problemy techniczne ze zbieraniem wyników, autorka miała do dyspozycji pomoc 

online w postaci czatu z pracownikami Sotrender i Brand24, którzy te problemy rozwiązywali 

na bieżąco
347

. Ponadto pracownicy pomagali w sprawach natury merytorycznej (np. 

w zakresie wyjaśnień niektórych problematycznych nazewnictw itp.). Przykładowe dialogi 

w formie czatów z pracownikami Sotrender i Brand24 zilustrowano na rys. 3.11. Opcja czatu 

była dostępna po zalogowaniu się do panelu danego narzędzia.  

                                                 

346
 Przykład rankingu najlepszych marek w Polsce, w którym pod uwagę bierze się m.in. wzmianki o tych 

markach w mediach społecznościowych zob. Najlepsze brandy w polskich mediach - Top Marka 2016, 

http://di.com.pl/najlepsze-brandy-w-polskich-mediach-top-marka-2016-55717 (24.02.2017).  
347

 Przykładowy problem pojawił się z marką Reserved, kiedy po upływie okresu obserwacji okazało się, iż jej 

przedmiotem była fałszywa strona tej marki w serwisie Instagram. Pracownik Sotrender na prośbę autorki 

zamienił wówczas przedmiot obserwacji na prawidłową stronę marki i przeciągnął dane historyczne do 7. 

kwietnia 2016 r., tak by ta sytuacja nie miała wpływu na wyniki badań.  



 

121 

 

 

Rys. 3.11. Przykładowe dialogi w formie czatów z pracownikami Sotrender i Brand24 

prowadzone w czasie badań dla potrzeb niniejszej rozprawy 

Źródło: materiały własne.  

 

W okresie zbierania wyników z narzędzia Sotrender – w grudniu 2016 roku – miała 

miejsce nowa odsłona tego narzędzia. Odświeżono wygląd i wprowadzono dodatkowe 

funkcje w tym narzędziu
348

. To nieco wydłużyło proces gromadzenia danych, niemniej 

odbyło się to na korzyść dla niniejszej rozprawy (zgromadzone dane bazowały już na nowej 

odsłonie)
349

.  

Niezwykle pomocne w opracowywaniu wyników z Sotrender były gotowe raporty, 

które można było wygenerować dla każdej marki za określony okres i oddzielnie dla ich 

platform w serwisie Facebook, Instagram, YouTube, a także Twitter. W raportach tych 

znajdowały się dane m.in. odnośnie zasięgu marek w danym okresie, zaangażowania 

użytkowników, najlepszych treści marki, odbiorców marki i aktywności administratorów. 

                                                 

348
 Zob. M. Kuchta, Sotrender ma już sześć lat! I nową odsłonę narzędzia, 

https://socialpress.pl/2016/12/sotrender-ma-juz-szesc-lat-i-nowa-odslone-narzedzia/ (16.03.2017). 
349

 Warto zaznaczyć, iż mimo wprowadzenia nowej odsłony, Sotrender wciąż umożliwiał powrót do starej 

wersji. 



 

122 

 

Oprócz tego jednak, aby dokładnie przeanalizować treści marek zamieszczanych w serwisie 

Facebook, autorka samodzielnie przy wykorzystaniu Sotrender, kategoryzowała je za badany 

okres dla potrzeb niniejszej rozprawy. Nadane kategorie były następujące:  

1. porady, inspiracje, informacje – treści stanowiące porady i informacje 

przydatne dla odbiorców (często bezpośrednio niezwiązane z działalnością 

marki),  

2. upusty, rabaty, gratisy, bonusy – treści, w których oferowane są odbiorcom te 

właśnie formy promocji sprzedaży za zakup produktów marki,  

3. stricte promujące – treści wprost promujący produkt danej marki, 

4. real-time marketing – treści, w których marki odnoszą się do aktualnych 

wydarzeń okolicznościowych,  

5. promocja własnych wydarzeń – gdy w swoich treściach marki promują 

wydarzenia, które organizują lub w których biorą udział, 

6. promocja partnerów – promowanie innych marek lub organizacji, bądź też 

celebrytów, osobistości medialnych,  

7. lokowanie produktu – treści, w których łączy się koncepcję treści 

wartościowych i treści stricte promujących,  

8. konkurs, quiz – treści dotyczące organizowanego przez markę w serwisie 

Facebook konkursu bądź quizu, 

9. gra, zabawa – posty, których treścią jest gra lub zabawa, mająca na celu 

angażowanie odbiorców,  

10. treści typu call-to-action – zagadywanie odbiorców przez markę (np. 

zapytanie: jak minął dzień?), 

11. treści typu employer branding – treści, w których marki promują siebie jako 

pracodawców (najczęściej są to ogłoszenia o pracę). 

Po nadaniu kategorii każdemu pojedynczemu postowi zamieszczonemu przez badane 

marki w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016 r. – 06.11.2016 r. możliwe było zbadanie 

skuteczności pracy ich administratorów oraz skuteczności samych kategorii. Wyniki 

przedstawiono w kolejnym rozdziale.  

O ile przedmiotem obserwacji Sotrender były strony badanych marek w serwisach 

Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, to Brand24 umożliwiał obserwację konkretnego 

słowa kluczowego we wszystkich mediach społecznościowych. Wśród nich znajdowały się: 

serwis Facebook (jako jedyny wyróżniony oddzielnie serwis), mikroblogi (głównie Twitter), 
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blogi, fora internetowe, serwisy video (głównie YouTube, ale też np. Vimeo) i serwisy foto 

(np. Instagram). Ponadto możliwe było monitorowanie wzmianek odnośnie danej marki 

w portalach typu wp.pl, onet.pl, interia.pl (w Brand24 tzw. „news”) oraz w innych serwisach 

(np. praca.pl, pracuj.pl, katalogseo.pl, itp.) – tzw. „inne”. Co prawda w ujęciu holistycznym 

tych serwisów czy portali nie można uznać za media społecznościowe, niemniej zawierają 

one funkcje umożliwiające komunikowanie się między użytkownikami. Co więcej, portale 

typu wp.pl czy onet.pl składają się z monotematycznych serwisów, a niektóre z nich stanowią 

serwisy społecznościowe (np. sympatia.pl na onet.pl lub czaty na wp.pl, onet.pl czy 

interia.pl)
350

. W związku z tym wzięto je pod uwagę w analizie dla potrzeb tej pracy, lecz 

wyraźnie je oddzielono od typowych mediów społecznościowych (tj. serwisów 

społecznościowych, blogów, mikroblogów, czatów, forów dyskusyjnych). 

Monitorowane słowa kluczowe przy pomocy Brand24 stanowiły wprost nazwę marki 

(Play, Allegro, McDonald’s, Reserved). W ustawieniach projektu dla danej marki można było 

wybrać określony filtr językowy. Wykluczał on obcojęzyczne wpisy. Możliwe było: 

wyłączyć filtr językowy lub ustawić delikatny filtr językowy, średni bądź ostry. Dla marki 

Allegro ustawiono średni (domyślny) filtr językowy ze względu na to, iż jest to polska nazwa 

własna, a dla pozostałych marek (Reserved, Play i McDonald’s) – ostry. Po tych ustawieniach 

w praktyce jedynym problematycznym zagadnieniem była obserwacja marki Play. Problem 

wynikał z wieloznaczności pojęcia play, które nawet w języku polskim używane jest 

w bardzo wielu kontekstach. Mimo, iż początkowo w ustawieniach projektu wykluczono 

niektóre frazy niezwiązane z marką Play, jak Nickelodeon, czy Google, po zakończeniu 

obserwacji otrzymano bardzo zniekształcone wyniki. Jednak dzięki pomocy eksperta 

z Brand24, wykluczono znaczną większość niepożądanych wyników
351

, projekt ustawiono 

ponownie i możliwe było zebranie wiarygodnych danych odnośnie wzmianek o marce Play 

w mediach społecznościowych
352

.  

                                                 

350
 Zob. I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu…, op.cit., s. 22. 

351
W ustawieniach wykluczono następujące frazy: Wanna play, Role Play, Let's Play, la playa, Racetrack Playa, 

hotel, isla, played, Press Play, power play, play me, lets play, play-off, play-offy, Play With, Play off, Play me, 

Gonna Play, GOOGLE Play, Playa 2, Play this, Player, Coldplay, Playa del, music, station, boy, off, durex, go 

play, gonna, stardoll, mario, Let's Play, gra, apps.facebook, don't, let's watch, movie, world, embedded, Play-

boys, Legends, To Play, Music, Plug&Play, Long Play, Stay & Play, tiesto, Play Dead, Play with, CASINO 

GAMES, click here, power-play, lectric, Playboy, fairplay, Sing & Play, Play City, Nickelodeon, Playstation, 

Playground, Playmobil, Player, TVN, game, Play-Doh, sleep & play, Open'er, Sklep Play, Play Now, Sklepu 

Play, Sklepie Play, Play Store, MTV Play, Ankieta Play, let's play, play lista, L.A. Play, PlayStation, play.st, 

play.google, Play song, Play hard, Kubuś Play, Fair Play, let s play, Xbox, Gameplay, Radio, tuba, spotify, 

Play&Go, MaryKateAnPLAY, Play Tunnel, play hard, LUNA play. 
352

 Na etapie gromadzenia i analizy danych w przypadku znalezienia fraz w badanym okresie, które nie 

dotyczyły marki Play, były one dodatkowo ręcznie usuwane.  
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W ramach poszczególnych projektów ustawionych celem monitorowania danej marki 

możliwe było również dodatnie konkretnego fanpage (strony marki w serwisie Facebook), 

z której pobierano wyniki. Wobec tego w poszczególnych projektach dodano odpowiednio po 

jednym adresie oficjalnej strony w serwisie Facebook danej marki.   

Inną metodą wykorzystaną w ramach badań jakościowych był wywiad telefoniczny 

wsparty kwestionariuszem internetowym. W wiadomościach mailowych wysłanych na 

oficjalne adresy przedsiębiorstw – właścicieli badanych marek (w przypadku marki Reserved 

do spółki LPP) – zwrócono się z prośbą o wzięcie udziały w badaniach dla celów niniejszej 

rozprawy. Miało to miejsce w okresie luty-marzec 2017. W wiadomościach tych 

poinformowano odbiorców o celu badań i ich zakresie, a także zwrócono się z prośbą 

o przekierowanie wiadomości do odpowiedniego działu w firmie, odpowiedzialnego za media 

społecznościowe. W ciągu kilku następnych dni otrzymano odpowiedzi pozytywne od marki 

Play, marki McDonald’s oraz od przedsiębiorstwa LPP. Kontakt z marką Allegro okazał się 

bezskuteczny mimo ponawiania prób (maile nie zostały odczytane, brak kontaktu 

telefonicznego). Szczegóły odnośnie czasu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań 

z przedstawicielem marki Play, Reserved oraz McDonald’s były ustalane już indywidualnie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej
353

. W pierwszym etapie respondentom zostały 

przesłane kwestionariusze wywiadu w formie elektronicznej. Po otrzymaniu wypełnionego 

formularza miało miejsce ustalenie terminu rozmowy telefonicznej, w czasie której były 

zadawane dodatkowe pytania uzupełniające i doprecyzowujące dane zamieszczone  

w wypełnionym kwestionariuszu. Ostatecznie kwestionariusz internetowy został wypełniony 

tylko przez przedstawiciela marki Play. Miało to miejsce 12.03.2017 r. Rozmowę 

telefoniczną przeprowadzono z nim w dniu 13.03.2017 r. (Załącznik 1B). Przedstawiciel 

marki Reserved ze względu na brak czasu nie wypełnił kwestionariusza internetowego, 

jednak 24.03.2017 r. odpowiedział na trzy zadane mu pytania (Załącznik 1C):  

1) Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w Państwa firmie? Czy są głównym 

kanałem komunikacyjnym z odbiorcami, czy tylko pomocniczym? Jaki jest udział 

tych mediów w rozwoju Państwa marki?  

2) Jakie korzyści lub wady wiążą się dla Państwa marki z działalnością  

w mediach społecznościowych?  

                                                 

353
 Odpowiedzi ze strony marki Play udzieliła Pani Małgorzata Chmiel-Chrołowska, kierownik Zespołu ds. 

Marketingu Internetowego, z kolei ze strony marki McDonald’s – Pan Dominik Szulowski, Corporate Relations 

Senior Manager. Reprezentantem marki Reserved była Pani Marta Chlewicka, rzecznik prasowy LPP. 
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3) Czy rekomendowaliby Państwo innym mniejszym firmom działalność w tych 

mediach?  

Przedstawiciel marki McDonald’s, mimo ponawiania próśb nie wypełnił 

kwestionariusza internetowego, ani nie wziął udziału w rozmowie telefonicznej. Kontakt  

z nim był bezskuteczny. Badania zakończono w kwietniu 2017 roku.  

Uzupełniająco w badaniach jakościowych zastosowano również analizę dokumentów. 

Szczególnie dotyczyło to marek Allegro i McDonald’s, które ostatecznie nie wzięły udziału 

w badaniach sondażowych (wywiadzie). Przedmiotem analizy były m.in. artykuły, raporty, 

czy wywiady przedstawicieli marki publikowane w sieci internetowej odnośnie aktywności 

tej marki w mediach społecznościowych, roli mediów społecznościowych w jej działalności 

oraz jej strategii w tych mediach oraz inne materiały w formie elektronicznej, które 

traktowały na ten temat. Pomocniczo analizę dokumentów wykorzystano także do badania 

pozostałych trzech marek. Gromadzenie materiałów miało miejsce w okresie od lipca 2016 do 

kwietnia 2017. Po tym czasie nastąpiła ich selekcja pod kątem wiarygodności i rzetelności, 

źródła pochodzenia i dokładności. W dalszej kolejności nastąpiło ich opracowanie w formie 

opisowej. Całość zakończono w kwietniu 2017 roku.  

Wyniki obserwacji badanych marek, wywiad oraz analiza dokumentów zostały 

opracowane graficznie i opisowo w kolejnym rozdziale.  

 

 

3.4. Badania ilościowe: dobór próby, przebieg badań i opis próby 

badawczej 

3.4.1. Dobór i wielkość próby  

Jak już wcześniej wspomniano, celem badań ilościowych prowadzonych na potrzeby 

tej rozprawy było określenie stopnia wykorzystania potencjału marketingowego mediów 

społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Przedsiębiorstwa
354

 mogą 

                                                 

354
 Pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumie się „jednostkę (podmiot) prowadzącą działalność gospodarczą, 

dążącą do zaspokojenia potrzeb innych podmiotów życia społecznego (osób i/lub instytucji) przez wytwarzanie 

produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta jest motywowana chęcią uzyskania korzyści 

majątkowych i prowadzona samodzielnie na ryzyko właściciela czy właścicieli”. Zob. S. Sudoł, 

Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006, 

s. 13. Cyt. za: M. Cielemęcki, Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego, [w:] Zarządzanie w 
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mieć różną formę organizacyjno-prawną (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka 

cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), różny charakter 

działalności (produkcyjna, handlowa, usługowa, mieszana), różny poziom 

umiędzynarodowienia działalności (przedsiębiorstwo krajowe, międzynarodowe, 

wielonarodowe, globalne) lub różne terytorialne rozczłonkowanie (jednozakładowe, 

wielozakładowe, sieciowe)
355

. Ważne jest też rozróżnienie przedsiębiorstw według kryterium 

wielkości na: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa i duże 

przedsiębiorstwa (tabela 3.8). Te trzy pierwsze tworzą razem sektor MŚP (małych i średnich 

przedsiębiorstw).  

Liczebność populacji badanej dla celów tej rozprawy to liczba wszystkich 

przedsiębiorstw
356

 prowadzących działalność na terenie Polski. Według danych GUS w 2015 

r. w Polsce działalność gospodarczą prowadziło 1 914 tys. przedsiębiorstw niefinansowych
357

.  

 

 

                                                                                                                                                         

przedsiębiorstwie, red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 22. 

Przedsiębiorstwo należy do sektora prywatnego, który stanowi „ogół podmiotów gospodarki narodowej 

grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność 

zagraniczną (osób zagranicznych) oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora 

prywatnego” (Zob. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-

pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2962,pojecie.html (22.03.2017)). Przedsiębiorstwo należy 

odróżnić od organizacji należących do sektora publicznego, który z kolei stanowi „ogół podmiotów gospodarki 

narodowej grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność 

jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz „własność mieszaną” z przewagą 

kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego”. (Zob. Pojęcia stosowane w statystyce…, op.cit.). Odrębną 

jednostką jest też sektor obywatelski, tworzony przez organizacje non-profit (pozarządowe), który jest jednak 

również zaliczany do sektora prywatnego (niepublicznego) (Zob. Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki 

badań statystycznych zrealizowanych prez GUS na formularzach SOF, GUS, Warszawa 2009, s. 3). 

Przedsiębiorstwo jest nastawione na zysk, z kolei organizacje rządowe i pozarządowe – na dobro wspólne (Por. 

D. Moroń, Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 14-15). Warto także wyróżnić Spółkę Skarbu Państwa, która jest 

szczególnego rodzaju spółką. Tworzona jest w wyniku procesu komercjalizacji, dokonywanego przez Ministra 

Skarbu Państwa w odpowiedzi na wniosek organu założycielskiego, a także dyrektora przedsiębiorstwa 

państwowego oraz rady pracowniczej bądź też z własnej inicjatywy. Zob. Spółka Skarbu Państwa – 

komercjalizacja, http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=502ED8C098B4F5D2C1257A680031E0F9

&litera=S (19.06.2017). 
355

 M. Cielemęcki, Przedsiębiorstwo jako podmiot życia…., op.cit., s. 31-36. 
356

 Podmiot gospodarki narodowej to „osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 

oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki 

narodowej jest tożsame z pojęciem jednostki prawnej. Posiadanie osobowości prawnej nie jest kryterium 

określenia podmiotu jako jednostki prawnej”. Zob. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON, 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s. 15. 
357

 Dane nie obejmują jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji A (czyli „Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo”), K (tj. „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”) oraz O (tj. „Administracja publiczna 

i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne”). Zob. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 24. 
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Tabela 3.8. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości 

 

 

 

Rodzaj 

przedsiębiorstwa  

Wymagane kryterium  

- w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

średnioroczne 

zatrudnienie 

roczny obrót netto ze 

sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych* 

suma aktywów bilansu 

sporządzonego na 

koniec jednego z tych 

dwóch ostatnich lat* 

Mikroprzedsiębiorstwa Mniej niż 10 

pracowników 

Nie przekracza 2 mln 

EUR  

Nie przekracza 2 mln 

EUR 

Małe przedsiębiorstwa Mniej niż 50 

pracowników 

Nie przekracza 10 mln 

EUR 

Nie przekracza 10 mln 

EUR 

Średnie przedsiębiorstwa Mniej niż 250 

pracowników 

Nie przekracza 50 mln 

EUR 

Nie przekracza 43 mln 

EUR 

Duże przedsiębiorstwa Więcej lub równo 250 

pracowników 

Równy lub większy 50 

mln EUR 

Równy bądź większy 

43 mln EUR 
*wymagane spełnienie jednego z tych dwóch kryteriów.  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. 

(Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807), art. 103-108.  

 

W tabeli 3.9. zestawiono dokładne dane odnośnie liczby i struktury przedsiębiorstw 

w Polsce według klas wielkości w 2015 r.  

 

Tabela 3.9. Liczba i struktura przedsiębiorstw w Polsce według klas wielkości i form 

prawnych w 2015 r. 

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba Odsetek (w %) 

Mikroprzedsiębiorstwa 1838365 96,04 

Małe przedsiębiorstwa 56713 2,96 

Średnie przedsiębiorstwa 15631 0,82 

Duże przedsiębiorstwa 3432 0,18 

Ogółem 1914141    100,0 

 

Źródło: opracowanie na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., GUS, Warszawa 

2016, s. 25. 

 

W strukturze podmiotów według zatrudnienia zdecydowanie dominują 

mikroprzedsiębiorstwa (ok. 96%). Ich liczba wyniosła 1,84 mln. Małe podmioty stanowią ok. 

3% (56,7 tys.), średnie – ok. 0,8% (15,6 tys.), a duże zaledwie 0,2% (3,4 tys.).  

Jeśli wziąć pod uwagę całkowitą liczbę przedsiębiorstw w Polsce według powyższych 

danych, mamy do czynienia z bardzo dużą populacją. Wzór na wielkość próby przy takiej 

populacji jest następujący
358

:  

𝑁 =
𝑍2[𝑃(1−𝑃)]

𝑒2
          (3.1), 

                                                 

358
 Wielkość próby, Instytut CEM, https://www.cem.pl/pl/analizy/wielkosc-proby (24.03.2017). 
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gdzie: 

N – wielkość próby, 

Z – wartość Z wynikająca z przyjętego poziomu ufności (dla 95% poziomu ufności 

Z=1,96), 

P – oszacowana proporcja w populacji, 

e – dopuszczalny błąd.  

 

Powyższy wzór miał kluczowe znaczenie w zakresie szacowania wielkości próby 

w prowadzonych badaniach ilościowych. Ważne jednak były też czynniki finansowe (koszt 

badań ankietowych prowadzonych na przedsiębiorstwach). W związku z tym, przystępując do 

badania zdecydowano, iż celem będzie zebranie co najmniej 260 wypełnionych ankiet, co 

miało dać błąd oszacowania na poziomie 6% i poziom ufności 95%, przy założeniu P=50%. 

Ostatecznie ankietę wypełniło 308 podmiotów. Wśród nich jednak znalazły się organizacje 

publiczne oraz pozarządowe (m.in. Gmina Włodawa, Muzeum Ziemi Rawickiej i Akademia 

Pomorska), mimo iż adresy mailowe zostały pobrane z ogólnodostępnej bazy adresowej 

przedsiębiorstw, a w zaproszeniu do badań podano informację, że badanie skierowane jest do 

przedsiębiorstw. Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, zostali 

zweryfikowani pod kątem przynależności do sektora prywatnego (przedsiębiorstw) na 

podstawie ich adresów mailowych i informacji, jakie znajdują się o nich w Internecie. 

W przypadku, gdy respondent nie spełniał tego kryterium, wypełniony przez niego 

kwestionariusz nie został uwzględniony w wynikach badań. Po takiej selekcji ostatecznie do 

badania zakwalifikowano 296 poprawnie wypełnionych ankiet, pochodzących 

z niepowtarzalnych adresów e-mail, każdy należący do innego przedsiębiorstwa 

prowadzącego działalność w Polsce. Liczebność próby wyniosła zatem 296. Przy poziomie 

ufności 95% i P=50% błąd oszacowania wyniósł 5,7%.  

Drugą część badań ilościowych stanowiła obserwacja, której celem – jak już wcześniej 

wspomniano – była analiza i ocena zakresu aktywności ankietowanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook, analiza ich strategii marketingowej w tym serwisie oraz ocena 

skuteczności podejmowanych w nim działań. Obserwacji poddawano stronę ankietowanych 

przedsiębiorstw w serwisie Facebook. W ankiecie badane przedsiębiorstwa były proszone 

o podanie adresu swojej oficjalnej strony w serwisie Facebook. Na tę prośbę pozytywnie 

odpowiedziało 109 spośród badanych przedsiębiorstw (37%). Pozostali nie posiadali takiej 

strony bądź odnalezienie jej było niemożliwe, albo też respondenci woleli pozostać 
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anonimowi, więc nie ujawniali adresu strony. W związku z tym obserwacji poddano 109 stron 

ankietowanych przedsiębiorstw w serwisie Facebook i wypełniono 106 arkuszy obserwacji. 

Dwie strony podane przez respondentów musiały zostać wyeliminowane z badań, gdyż nie 

stanowiły profilu przedsiębiorstwa (strony instytucjonalnej w serwisie Facebook), lecz 

prywatny profil użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą. Trzecia strona z kolei 

nie była profilem przedsiębiorstwa, lecz grupą dyskusyjną w serwisie Facebook. Te trzy 

strony nie mogły zostać poddane ocenie, gdyż niemożliwa była ich ocena zgodnie 

z przyjętymi kryteriami w arkuszu obserwacji (np. wielkość profilu, wskaźnik 

zaangażowania, organizacja wydarzeń, itp.). Ostatecznie wielkość próby w przypadku 

obserwacji wyniosła 106.  

 

 

3.4.2. Przebieg badań ilościowych 

Badania ilościowe przebiegały w kilku etapach. Pierwszym etapem było zgromadzenie 

odpowiedniej liczby adresów mailowych przedsiębiorstw z ogólnodostępnych baz 

adresowych. Etap ten trwał od września do listopada 2016 r., a liczba zgromadzonych 

adresów wyniosła 54107. W drugim etapie nastąpiła wysyłka maili, którą podzielono na trzy 

kampanie (zob. tabela 3.10.).  

Pierwsza z nich miała miejsce w okresie od 25.11.2016 r. do 21.12.2016 r. W tym 

czasie wysłano 15135 maili, z czego ok. 4,3% nie dotarło do adresatów. Co piąty odbiorca 

otworzył maila (20%), lecz tylko niecały 1% adresatów kliknął w link znajdujący się w mailu, 

kierujący do ankiety zamieszczonej na dysku w Formularzach Google. Spośród tych osób, 

które otworzyły ankietę, tylko co drugi odbiorca ją skutecznie wypełnił, co stanowiło 0,52% 

wysłanych maili. W tym etapie uzyskano 79 wypełnień kwestionariusza ankiety.  

Zwrócono uwagę na wskaźnik obrazujący stosunek liczny wypełnień do CTR 

(56,8%). W drugiej kampanii postanowiono wpłynąć na niego poprzez zmianę formy 

kwestionariusza ankiety. Do tej pory po kliknięciu w link, odbiorcy otwierał się od razu cały 

formularz. Widok wszystkich pytań naraz mógł go zniechęcić do wypełnienia ankiety. 

W związku z tym w drugiej kampanii podzielono kwestionariusz na sekcje. Po kliknięciu 

w link najpierw odbiorcy wyświetlała się strona powitalna z instrukcją, a następnie klikając 

przycisk „dalej” przechodził on do kolejnych pytań.  
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Tabela 3.10. Przebieg badań ankietowych  

 

 

Charakterystyka 

Pierwsza 

kampania 

mailowa (przed 

podziałem 

ankiety na 

sekcje) 

Druga 

kampania 

mailowa (po 

podziale 

ankiety na 

sekcje) 

Trzecia 

kampania 

mailowa – 

przypominając

a o badaniu 

 

 

Razem 

Zakres czasowy wysyłki maili 
25.11.2016-

21.12.2016 

04.01.2017-

21.02.2017 

28.02.2017-

01.03.2017 

25.11.2016-

01.03.2017 

Liczba wysłanych maili 15135 38972 6116  60223 

Odbicia 

Liczba 655 4293 56 5004 

Odsetek 

wysłanych 

4,33% 11,02% 0,92% 8,31% 

Otwarte 

maile 

Liczba 3030 4275 3457 10762 

Odsetek 

wysłanych 

20,02% 10,97% 56,52% 17,87% 

Odsetek 

dostarczonych 

20,93% 12,33% 57,05% 19,49% 

CTR 

Liczba 139 277 105 521 

Odsetek 

wysłanych 

0,92% 0,71% 1,72% 0,87% 

Wypełnienia 

ankiety 

Liczba 79 155 74 308 

Odsetek 

wysłanych 

0,52% 0,40% 1,21% 0,51% 

Stosunek liczby wypełnień do 

liczby otwartych maili 

2,61% 3,63% 2,14% 2,86% 

Stosunek liczby wypełnień do 

CTR 

56,83% 55,96% 70,48% 59,12% 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie, powodowało przekierowanie do pytania 

następnego. Taka zmiana nie spowodowała jednak większej różnicy w obserwowanym 

wskaźniku, a jak już to była to zmiana niekorzystna (-1 pp.). W drugiej kampanii ogółem 

osiągnięto gorsze wyniki niż w pierwszej. Należy zwrócić przede wszystkim na bardzo duży 

odsetek odbić (11%) oraz bardzo niski odsetek otwarć maili (12%). Ogółem wysłano 38972 

maile i uzyskano 155 wypełnień ankiety. Przyczyną małej skuteczności tej kampanii była 

prawdopodobnie gorsza jakość bazy adresowej, o czym świadczy wspomniany relatywnie 

duży wskaźnik odbić. Trzecia kampania miała charakter przypominający o badaniu. Została 

ona wysłana w dniach 28.02.2017-01.03.2017 na adresy mailowe odbiorców, którzy 

wcześniej otworzyli maila (czyli go przeczytali), lecz nie kliknęli w link ankiety, ale też nie 

oznaczyli wiadomości jako spam. Takich adresatów było 6116. Kampania ta cechowała się 

znacznie większą skutecznością w porównaniu do dwóch poprzednich. Odbicia stanowiły 

niecały 1% wysłanych maili. Co drugi odbiorca otworzył maila (57%). Niemal 2% odbiorców 

kliknęło w link ankiety, a spośród tej grupy adresatów aż 70% wypełniło skutecznie ankietę. 



 

131 

 

W wyniku kampanii przypominającej uzyskano 74 wypełnienia. Ostatnia ankieta została 

wypełniona w dniu 23.03.2017 r., po czym kwestionariusz został zamknięty (uniemożliwiono 

jego wypełnianie innym odbiorcom). W ramach poszczególnych kampanii mailowych 

wysyłki następowały seryjnie. Podejmowano próby optymalizacji wyników kampanii za 

pomocą testów A/B (zmiany tematów wiadomości i ich treści) oraz zmieniając czas i dzień 

tygodnia wysyłki. Łącznie w wyniku wysyłki 60223 maili uzyskano 308 wypełnień ankiety, 

które następnie poddano weryfikacji zgodnie z opisanym wcześniej schematem.  

Selekcja ankiet i weryfikacja przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, 

stanowiły trzeci etap badań ilościowych. W tym etapie miało miejsce również zbieranie 

adresów stron badanych przedsiębiorstw w serwisie Facebook i ich identyfikacja dla potrzeb 

badań obserwacyjnych. Wielu respondentów pozostawiało w ankiecie jedynie nazwę firmy, 

a adres jej strony w serwisie Facebook należało odnaleźć samodzielnie w Internecie. 

W dwóch przypadkach niemożliwe było odnalezienie takiej strony (podana nazwa była zbyt 

mało precyzyjna). Ten etap miał miejsce w okresie od 01.03.2017 r. do 23.03.2017 r.  

Ostatni etap badań ilościowych stanowiła obserwacja badanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook. W wyniku tego wypełniono 106 arkuszy obserwacyjnych. Zasadniczo 

obserwacja obejmowała trzy ostatnie pełne miesiące kalendarzowe, w których na badanej 

stronie była wykazywana aktywność w postaci publikacji treści przez administratora. Jeśli 

przykładowo obserwacja była wykonywana w marcu 2017 i na stronie była wykazywana 

aktywność w marcu 2017, lutym 2017, a następnie dopiero w lipcu 2016, kwietniu 2016 i 

marcu 2016 (w międzyczasie brak aktywności), wówczas obserwacja obejmowała okres: luty 

2017, lipiec 2016 i kwiecień 2016. Jeśli np. obserwację wykonano w marcu 2017 i na badanej 

stronie aktywność odnotowano dopiero w marcu 2017 (wcześniej wykazywano brak 

aktywności lub strona nie istniała), wówczas w arkuszu obserwacji w odpowiednim polu 

(pytanie 15) zaznaczono brak aktywności strony w badanym okresie. Na tym etapie 

obserwację zakańczano. Jeśli obserwacja miała miejsce w marcu 2017, a strona wykazywała 

aktywność jedynie w jednym miesiącu kalendarzowym wcześniej, wówczas w arkuszu 

obserwacji zaznaczono, iż obserwacja objęła 1 miesiąc kalendarzowy. Jeśli strona ogółem 

wykazywała aktywność jedynie w dwóch miesiącach, w arkuszu zaznaczono, że obserwacja 

objęła 2 miesiące kalendarzowe. W innych sytuacjach – jak już wcześniej wspomniano - 

obserwacja obejmowała trzy ostatnie pełne miesiące kalendarzowe, w których administrator 

wykazywał jakąkolwiek aktywność. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż obserwacja obejmowała 

jedną stronę w serwisie Facebook danego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy 
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przedsiębiorstwo posiadało więcej niż jedną stronę, wówczas jako kryterium doboru 

stosowano działalność główną (wiodącą) - pierwszeństwo miały strony, które dotyczyły 

głównego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Jeśli to kryterium nie rozstrzygało 

jednoznacznie doboru strony do analizy, wówczas jako kryterium stosowano liczbę 

użytkowników lubiących daną stronę (preferowano stronę z większą liczbą „fanów”). 

Obserwacja obejmowała tylko posty publikowane przez administratora strony. Nie brano pod 

uwagę postów automatycznie generowanych przez serwis Facebook, jak np. aktualizacja 

zdjęcia profilowego.  

Etap obserwacji rozpoczął się 10 marca 2017 r. i zakończył 20 kwietnia 2017 r. 

W dalszej części wyniki badań ilościowych zostały poddane opracowaniu graficznemu 

i opisowemu, co stanowi V rozdział niniejszej rozprawy.  

 

 

3.4.3. Opis próby badawczej  

W badaniach ilościowych wzięły udział przedsiębiorstwa, prowadzące działalność 

w Polsce. Było to jedyne kryterium doboru próby. Poniżej dokonano ich charakterystyki ze 

względu na: wielkość, branżę wiodącą, zasięg działania, źródło finansowania, głównych 

odbiorców i stopień zróżnicowania ich potrzeb, a także sytuację finansową. Wpierw jednak 

zaprezentowano dane na temat stanowiska w badanych przedsiębiorstwach osób, które 

wypełniły ankietę
359

 (rys. 3.12.).  

Zdecydowana większość osób, które wypełniły ankietę, to byli właściciele badanych 

przedsiębiorstw (84%). Wynika to z faktu, iż ten sam odsetek stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa, gdzie właściciele pełnią większość lub wszystkie funkcje 

w przedsiębiorstwie (por. rys. 3.13.). 

                                                 

359
 Wśród odpowiedzi na pytanie o stanowisko w przedsiębiorstwie znalazły się wybory wielokrotne, np. 

respondent zaznaczył, iż jest zarówno właścicielem, jak i osobą zarządzającą, albo też jest specjalistą ds. 

marketingu i specjalistą ds. mediów społecznościowych. W przypadku tego rodzaju odpowiedzi wyniki 

ograniczono jedynie do nadrzędnego stanowiska. Przykładowo, jeśli ankietowany zaznaczył, że jest 

właścicielem i należy do kadry zarządzającej, wówczas na wykresie przedstawiono go jako właściciela, a jeśli 

zaznaczył, iż jest specjalistą ds. marketingu i ds. mediów społecznościowych – uznano jedynie tę pierwszą 

odpowiedź. Pytanie to miało bowiem na celu wykazanie oficjalnego stanowiska danej osoby w badanym 

przedsiębiorstwie i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki odsetek stanowią osoby, które pełnią wyłączną 

funkcję specjalistów ds. mediów społecznościowych.  
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Rys. 3.12. Stanowisko osób wypełniających ankietę w badanych przedsiębiorstwach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Pozostali ankietowani należeli głównie do kadry zarządzającej (5,7%) lub zajmowali 

stanowisko specjalistów ds. marketingu (5%). Obserwacji z kolei zostały poddane strony 

w serwisie Facebook podane przez ankietowanych, wśród których również większość 

stanowili właściciele (76%), lecz więcej odnotowano osób należących do kadry zarządzającej 

(9,43%), czy obejmujących stanowisko specjalistów ds. marketingu. W ogóle wypełnionych 

ankiet specjaliści ds. mediów społecznościowych stanowili tylko 0,3%, z kolei wśród 

przedsiębiorstw, których strony były poddane obserwacji – 0,9%. Można to tłumaczyć 

faktem, iż strony w serwisie Facebook częściej są zakładane w przedsiębiorstwach, które 

mają silniej rozbudowaną strukturę organizacyjną, w szczególności jeśli chodzi o dział 

marketingu. Stanowiska takie, jak specjalista ds. marketingu, a szczególnie specjalista ds. 

mediów społecznościowych, są częściej wyodrębniane w średnich i dużych 

przedsiębiorstwach. Te pierwsze stanowią 4% badanych przedsiębiorstw, a te drugie 

(zatrudniające od 250 do 1000 pracowników) – 2%. Obserwacji zostały poddane strony 

przedsiębiorstw, wśród których nieco większy odsetek stanowiły małe przedsiębiorstwa (o ok. 

2 p.p) i duże przedsiębiorstwa (łącznie o ok. 4 p.p.). 
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Rys. 3.13. Wielkość badanych przedsiębiorstw wg zatrudnienia  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

 

Porównując strukturę badanych przedsiębiorstw pod względem wielkości do 

analogicznej struktury przedsiębiorstw niefinansowych wg GUS (zob. tabela 3.9), można 

zauważyć, iż w badaniu wzięło udział mniej mikroprzedsiębiorstw (w badaniu stanowiły one 

84%, a w statystykach GUS – ok. 96%). Wydaje się jednak, że jest to z korzyścią dla 

wyników badania, gdyż większe przedsiębiorstwa mogą w większym stopniu wykorzystywać 

potencjał mediów społecznościowych. Choć niewątpliwie zależne jest to także od branży 

wiodącej (rys. 3.14.). 

Wśród badanych przedsiębiorstw dominują przede wszystkim usługi, a w tym m.in.: 

prawo, księgowość i audyt (8,1%), ochrona zdrowia, farmacja i opieka socjalna, i medyczna 

(7,4%), a także edukacja, szkolenia i konsulting (5,7%) oraz transport, spedycja, logistyka 

i gospodarka magazynowa (4,4%). Przedsiębiorstwa, które trudnią się branżą budowniczą, 

przemysłem drzewnym i pokrewnym stanowiły ok. 14% badanych. Ogólnie można 

zaobserwować duże zróżnicowanie branżowe wśród ankietowanych przedsiębiorstw. 
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Rys. 3.14. Branża wiodąca badanych przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Do etapu obserwacji stron w serwisie Facebook zakwalifikowano nieco więcej 

przedsiębiorstw z branży prawo, księgowość i audyt (o ok. 2,5 p.p.), edukacji, szkoleń 

i konsultingu (o ok. 2 p.p.), turystyki, hoteli i restauracji (o ok. 2,1 p.p.), czy też zajmujących 

się działalnością artystyczną (o ok. 4 p.p.). W tym etapie mniej z kolei odnotowano 

przedsiębiorstw z branży budowniczej, przemysłu drzewnego i pokrewnych (o ok. 2 p.p.). 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

inna działalność usługowa

inna działalność handlowa

rolnictwo, rybołóstwo, leśnictwo

prawo, księgowość, audyt

budownicza, przemysł drzewny i pokrewne

inna działalność produkcyjna

usługi drobne, naprawy

odzież

działalność artystyczna

transport, spedycja, logistyka, gospodarka…

ochrona zdrowia, farmacja i opieka socjalna…

elektronika

edukacja, szkolenia, konsulting

telekomunikacja

wydawnictwo

marketing, promocja, reklama

turystyka, hotele i restauracje

energetyka, paliwa

spożywcza

motoryzacyjna

banki, ubezpieczenia, finanse

kosmetyczna, fryzjerska i pokrewna

31,42% 

2,70% 

1,35% 

8,11% 

13,85% 

3,72% 

2,70% 

2,03% 

3,72% 

4,39% 

7,43% 

2,03% 

5,74% 

1,35% 

0,34% 

1,01% 

2,70% 

1,69% 

0,68% 

0,68% 

1,35% 

1,01% 

15,40% 

3,80% 

1% 

10,60% 

11,50% 

7,70% 

6,70% 

7,70% 

3,80% 

5,80% 

7,70% 

1% 

1% 

2,90% 

4,80% 

1,90% 

1% 

1,90% 

1,90% 

2,90% 

Odsetek ankietowanych przedsiębiorstw, których strony w serwisie Facebook zostały poddane
obserwacji (N=106)

Odsetek ankietowanych przedsiębiorstw (N=296)



 

136 

 

Istotne są również dane odnośnie zasięgu badanych przedsiębiorstw (rys. 3.15.) oraz 

ich kapitału (rys. 3.16.). 

 

 

Rys. 3.15. Zasięg działania badanych przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Większość badanych przedsiębiorstw działa na rynku lokalnym (34%) lub 

regionalnym (29%). Działalność na skalę całej Polski prowadzi z kolei co czwarte 

ankietowane przedsiębiorstwo (26%). Wyłącznie działalność na rynku polskim prowadzi ok. 

89% badanych podmiotów. Ekspansję zagraniczną na rynek europejski prowadzi 7% 

badanych organizacji, a na rynek globalny – 4%. Porównując pod kątem zasięgu działania 

strukturę ogółu ankietowanych przedsiębiorstw do przedsiębiorstw, których strony w serwisie 

Facebook poddano obserwacji, nie zauważa się większych różnic.  

W strukturze badanych przedsiębiorstw zdecydowanie dominują te, które są 

finansowane wyłącznie kapitałem polskim. Tego rodzaju jednostki stanowią 97% wszystkich 

ankietowanych organizacji. Tylko 2% stanowią podmioty finansowane w mniejszości 

kapitałem zagranicznym, a 1% - wyłącznie zagranicznym. Wśród badanych przedsiębiorstw 

znalazły się również organizacje typu joint venture (0,3%).  
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Rys. 3.16. Kapitał badanych przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Nie poddano obserwacji stron tych ankietowanych przedsiębiorstw w serwisie 

Facebook, które miały w większości kapitał zagraniczny lub joint venture.  

Działalność w mediach społecznościowych przedsiębiorstw głównie skierowana jest 

do ich obecnych lub potencjalnych klientów. Istotne są informacje odnośnie rodzaju 

odbiorców badanych przedsiębiorstw oraz o stopniu zróżnicowania ich potrzeb. Stosowne 

dane z tego zakresu zaprezentowano na rys. 3.17. i 3.18.  

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw dominowały te, które swoje produkty oferują 

wyłącznie klientom indywidualnym (41%). Tego typu przedsiębiorstwa częściej też 

w ankiecie podawały adres strony w serwisie Facebook (dotyczyła ich średnio co druga 

obserwacja – 51%). Przedsiębiorstwa działające tylko w sektorze B2B stanowiły 27% 

(w przypadku obserwacji - 18%). Wśród badanych przedsiębiorstw relatywnie dużą grupę 

stanowiły też m.in. takie, które swoją ofertę kierują zarówno do klientów indywidualnych, jak 

i innych przedsiębiorstw (ok. 12%) czy też dodatkowo do jednostek budżetowych (ok. 11%).  
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Rys. 3.17. Klienci badanych przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wśród badanych przedsiębiorstw większość stanowią te, których klienci wykazują 

średni stopień zróżnicowania potrzeb. Oznacza to, że można wyróżnić kilka segmentów 

klientów o specyficznych potrzebach (40,54%). Niewiele mniejszy odsetek stanowią 

podmioty, których klienci mają wysoki stopień zróżnicowania potrzeb, wymagają 

indywidualnego podejścia i oferowania im zróżnicowanych produktów oraz form obsługi 

(34,12%). Relatywnie niskim stopniem zróżnicowania potrzeb cechują się z kolei klienci co 

czwartego badanego przedsiębiorstwa (23%). Ta grupa przedsiębiorstw stanowiła duży 

mniejszy odsetek w etapie obserwacji (o ok. 10 p.p.).  
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Rys. 3.18. Stopień zróżnicowania potrzeb klientów badanych przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych może być także 

determinowane sytuacją finansową badanych przedsiębiorstw (rys. 3.19.). 

 

 

Rys. 3.19. Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Połowa ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje średnią sytuację finansową (50%), 

a 38% - dobrą. Pozostałe podmioty cechują się aktualnie bardzo dobrą kondycją finansową 

(7%), złą (4%) lub bardzo złą (2%). W etapie obserwacji uczestniczyło stosunkowo więcej 

przedsiębiorstw odznaczających się średnią (o ok. 10 p.p.) i złą sytuacją finansową (o ok. 2 

p.p.), a mniej – dobrą (o ok. 10 p.p.).  

Reasumując, w badaniu ilościowym wzięły udział przedsiębiorstwa, które prowadzą 

działalność na terenie Polski. Ich zasięg geograficzny jest lokalny lub regionalny. Rzadko 

prowadzą ekspansję zagraniczną. Działalność tych przedsiębiorstw ma różny charakter 

(usługowy, przemysłowy, handlowy) i obejmuje bardzo różne branże. Wśród nich 

zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa, co wynika z ogólnej struktury podmiotów 

gospodarki narodowej w sektorze prywatnym. W gronie ich klientów zwykle znajdują się 

osoby indywidualne, ale także inne przedsiębiorstwa, a nawet jednostki budżetowe  

i organizacje non-profit. Na ogół klienci ci cechują się relatywnie dużym stopniem 

zróżnicowania potrzeb. Te wszystkie informacje mają ważne znaczenie dla realizacji celów 

tej pracy.  
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ROZDZIAŁ IV.  

 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA 

POTENCJAŁU MARKETINGOWEGO MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEZ WYBRANE MARKI – 

STUDIUM PRZYPADKU 

4.1. Zasięg badanych marek w mediach społecznościowych  

Do podstawowych kategorii, które wskazują potencjał marketingowy mediów 

społecznościowych, należą zasięg i zaangażowanie. Określają one skuteczność działań 

badanych marek w mediach społecznościowych, a także ich odbiór wśród społeczności 

mediów społecznościowych. Zasięg mówi o tym, ilu użytkowników miało styczność 

z treściami na temat badanych marek w mediach społecznościowych. Jest on efektem tego, 

jak często mówi się o danej marce w mediach społecznościowych, co z kolei wyraża się 

liczbą wyników (liczbą wpisów na temat badanych marek) w mediach społecznościowych. 

W tabeli 4.1. zestawiono wybrane dane z tego zakresu.  

Tabela 4.1. Wybrane dane na temat liczby wyników i zasięgu w mediach 

społecznościowych badanych marek za okres 07.04.- 06.11.2016 r.  

Kategorie 

Play Allegro McDonald’s Reserved 

L 
%  

 
L 

%  

 
L 

%  

 
L 

%  

 

Wyniki ogółem 220000 100 807197 100 21831 100 193418 100 

Wyniki w 

serwisach 

społecznościowych 

154559 70,3 625685 77,5 19643 90,0 139691 72,2 

Wyniki w innych 

mediach 

społecznościowych  

 

65441 29,7 181512 22,5 2188 10,0 53727 27,8 

Zasięg w serwisach 

społecznościowych 
1 819 626 168 509 349 249 1 207 645 805 204 150 229 

Oznaczenia: L – liczba wyników, % – odsetek wyników ogółem. 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24.  

 

Spośród badanych marek, w badanym okresie w mediach społecznościowych 

najwięcej wzmianek pojawiło się o marce Allegro (ok. 807 tys.). Blisko cztery razy mniej 
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było wzmianek o marce Play (220 tys.), czy Reserved (193 tys.). Najsłabiej pod tym 

względem wypadła marka McDonald’s. Na jej temat pojawiło się w badanym okresie ok. 22 

tys. wzmianek – dziesięć razy mniej niż w przypadku marki Play. Dla porównania warto też 

zwrócić uwagę na wykres na rys. 1. (Załącznik 4.). W całym badanym okresie  liczba 

wzmianek na temat marki Allegro, mimo cyklicznych wahań, znacznie przewyższała liczbę 

wzmianek na temat pozostałych marek. Wyjątkiem był okres około 20 sierpnia 2016 r., kiedy 

to nagle zwiększyła się liczba wzmianek na temat marki Reserved. Od tego czasu 

obserwowano duże wahania w tym zakresie i liczba wpisów odnośnie Reserved najbardziej 

zbliżała się do liczby wzmianek o Allegro.  

Serwisy społecznościowe zdecydowanie dominują nad pozostałymi mediami 

społecznościowymi. W nich pojawiło się ponad 70% wszystkich wyników odnośnie marek 

Reserved, Play i Allegro, i aż 90% wszystkich wzmianek o marce McDonald’s. Wszystkie 

wpisy na temat badanych marek poskutkowały zasięgiem sięgającym nawet blisko 2 mld 

użytkowników (przykład marki Play). Najsłabszy zasięg w badanym okresie miała marka 

Reserved (ok. 204 mln). Te dane świadczą o bardzo dużym potencjale mediów 

społecznościowych. Informacje o marce mogą trafiać do milionów, a nawet miliardów 

użytkowników.  

Jak wspomniano, w zakresie rozpowszechniania wzmianek o badanych markach 

podstawowym kanałem są serwisy społecznościowe. Uszczegółowiają to dane w tabeli 4.2.  

Tabela 4.2. Liczba wyników o badanych markach w mediach społecznościowych wg 

rodzaju tych mediów  

Rodzaj mediów 

społecznościowych 

Play Allegro McDonald’s Reserved 

L % L % L % L % 

Facebook 101791 46,3 562870 69,7 7224 33,1 130477 67,5 

Forum 33301 15,1 133781 16,6 847 3,9 4489 2,3 

Video 26862 12,2 16826 2,1 276 1,3 1168 0,6 

Mikroblogi 18375 8,4 23062 2,9 7073 32,4 1818 0,9 

Newsy 15383 7 16509 2 343 1,6 3257 1,7 

Inne 14791 6,7 29303 3,6 755 3,5 40997 21,2 

Foto 7843 3,6 18433 2,3 5219 23,9 7148 3,7 

Blogi 1654 0,8 6413 0,8 94 0,4 4489 2,3 

Razem  220000 100 807197 100 21831 100 193843 100 

Oznaczenia: L – liczba wyników, % – odsetek wyników ogółem. 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24.  

 

W przypadku marek Play, Allegro i Reserved, dominującym kanałem, w którym 

pojawiają się wzmianki na ich temat, jest serwis Facebook (blisko połowa wszystkich wpisów 
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o marce Play i blisko 70% wszystkich wpisów odnośnie marek Allegro i Reserved). Jeśli 

chodzi o markę McDonald’s, to w jej przypadku można wyróżnić trzy dominujące kanały: 

Facebook (33%), Twitter (32%) oraz „Foto”, czyli głównie Instagram (24%). W przypadku 

marek Play i Allegro ważną rolę odgrywają też fora dyskusyjne, gdzie użytkownicy dzielą się 

opiniami na ich temat (ok. 15% - Play i ok. 17% - Allegro). Dodatkowo na temat marki Play 

często też można znaleźć wpisy w serwisach typu Video (głównie YouTube) (12%).  

Ogółem najczęściej o badanych markach mówi się w serwisie Facebook. Wszystkie 

cztery mają tam swoje profile (strony). Najprostszym wskaźnikiem obrazującym widoczność 

tych profili jest liczba fanów. Wpływa on także na zasięg organiczny komunikacji. Dane na 

jego temat zestawiono w tabeli 4.3. 

Tabela 4.3. Liczba fanów badanych marek w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba fanów (Polska) 

(dane na koniec badanego 

okresu) 

2 265 447 1 726 648 1 537 680 1 448 074 

Miejsce w branży wg liczby 

fanów (Polska) 

(dane na koniec badanego 

okresu) 

2/37 

(telekomunikacja) 

1/11  

(aukcje 

internetowe) 

7/812  

(e-commerce) 

4/484 

(gastronomia) 

4/363 

(restauracje) 

13/1364 (handel) 

26/697 (odzież) 

Największy dzienny przyrost 

(data) 

807 

(07.05.2016) 

56 207 

(27.05.2016) 

5 831  

(10.05.2016) 

7 844 

(10.05.2016) 

Najmniejszy dzienny przyrost 

(data) 

-3 743 

(12.05.2016) 

-1 185 

(12.05.2016) 

-4 433 

(03.05.2016) 

-5 080 

(03.05.2016) 

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  

 

Liczba fanów marki Play w serwisie Facebook była największa spośród badanych 

marek i na koniec badanego okresu wynosiła 2,26 mln. Na drugim miejscu pod tym 

względem była marka Allegro (1,73 mln), a na trzecim – marka McDonald’s (1,54 mln). 

Marka Reserved miała niewiele mniej fanów – ok. 1,45 mln. Największy dzienny przyrost 

w badanym okresie marka Play osiągnęła 7 maja 2016 w liczbie 807 nowych fanów, podczas 

gdy marka Allegro – 27 maja – w liczbie ponad 56 tys. Największy dzienny spadek liczby 

fanów w badanym okresie osiągnęła marka Reserved w liczbie ok. 5 tys. Dla porównania 

marka Allegro najwięcej fanów utraciła dnia 12 maja w liczbie ok. 1,2 tys. Powyższe dane 
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świadczą o bardzo dużej widoczności profili badanych marek w serwisie Facebook i ich 

dużym potencjale m.in. w zakresie zasięgu organicznej komunikacji.  

Liczbę fanów profilu badanych marek warto porównać do innych profili z branży. 

Najlepiej wypada tu marka Allegro i Play. Ta pierwsza w branży aukcji internetowych 

zajmuje pozycję lidera. Marka Play w branży telekomunikacyjnej objęła na koniec badanego 

okresu drugie miejsce. McDonald’s w swojej branży zajmuje czwarte miejsce pod względem 

liczby fanów w serwisie Facebook. Reserved wypada tu najsłabiej (13-te miejsce w branży 

handlowej i 26-te w branży odzieżowej).  

Obok serwisu Facebook, często na temat badanych marek wspomina się w serwisach 

Instagram i Twitter. Poniżej zestawiono dane odnośnie liczby użytkowników, które je tam 

obserwują.  

Tabela 4.4. Dane na temat liczby obserwujących badane marki w serwisach Instagram  

i Twitter w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba obserwujących 

w serwisie Instagram 

(dane na koniec okresu) 

19 261 7 725 76 285 81 814 

Liczba obserwujących 

w serwisie Twitter 

(dane na koniec okresu) 

21 115 11 721 3 309 101 1 124 

Największy dzienny 

przyrost liczby 

obserwujących w serwisie 

Twitter  

(data) 

26  

(07.07.2016) 

8  

(03.05.2016) 

1 417  

(02.05.2016) 

2  

(25.07.2016) 

Najmniejszy dzienny 

przyrost liczby 

obserwujących w serwisie 

Twitter  

(data) 

-7  

(02.06.2016) 

-6  

(23.08.2016) 

-5  

(27.08.2016) 

-2  

(31.10.2016) 

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  

 

Liczba obserwujących w serwisach Instagram i Twitter (analogicznie jak liczba fanów 

w serwisie Facebook) jest najprostszym wskaźnikiem widoczności danego profilu. Wpływa 

też na zasięg komunikacji. Największą społeczność wokół swojej marki w serwisie Instagram 

zgromadziły marki Reserved (81,8 tys. obserwujących) i McDonald’s (76,3 tys.), 

a najmniejszą – marka Allegro (7,7 tys. obserwujących). W serwisie Twitter zdecydowanie 

pod tym względem dominuje marka McDonald’s. Zgromadziła ona ok. 3,3 mln 

obserwujących, podczas gdy przykładowo marka Reserved jedynie 1,1 tys. Tak duża liczba 

obserwujących pociąga za sobą także relatywnie wysoki przyrost dzienny (1,4 tys. w dniu 2-
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go maja). Jednocześnie można wstępnie wnioskować, iż działalność McDonald’s w serwisie 

Twitter jest wysoce skuteczna, gdyż pomimo tak wielkiej liczby obserwujących, odnotowuje 

dzienne spadki tej liczby na relatywnie podobnym poziomie, co inne badane marki 

(największy 27-go sierpnia w liczbie 5 obserwujących). Należy jednak podkreślić, iż profil 

marki McDonald’s w serwisie Twitter jest prowadzony w języku angielskim. Nie wiadomo, 

jaki odsetek odbiorców stanowią Polacy, można jednak przypuszczać, iż jest on relatywnie 

niewielki. Pomimo założenia, iż analiza będzie się ograniczać do treści przeznaczonych do 

polskich odbiorców, dla profilu tego zrobiono wyjątek ze względu na relatywnie dużą 

skuteczność działalności tej marki w serwisie Twitter w porównaniu z innymi markami, ale 

też serwisami społecznościowymi (działalność marki McDonald’s w serwisie Twitter jest 

skuteczniejsza niż np. w serwisie YouTube, czy Instagram). W kontekście realizacji koncepcji 

benchmarkingu, autorka wychodzi z założenia, iż pewne rozwiązania mogą być przyjęte od 

McDonalds i realizowane z dużym powodzeniem w serwisie Twitter w polskich warunkach. 

Analogiczna sytuacja jest w przypadku marki Reserved w serwisie Instagram. Profil jest 

prowadzony w języku angielskim, więc jest skierowany do wszystkich klientów marki, nie 

tylko tych z Polski. Tutaj jednak można przypuszczać, iż polscy odbiorcy stanowią większość 

ze względu na ich udział w sprzedaży Reserved (por. rys. 3.7.). 

Do czterech najbardziej popularnych serwisów społecznościowych w przypadku 

badanych marek należy także YouTube. Poszczególne marki prowadzą w nim swoje kanały. 

Najprostszymi wskaźnikami ich popularności są liczba wyświetleń oraz liczba subskrypcji 

(tabela 4.5.). 

Ogółem najwięcej wyświetleń w serwisie YouTube spośród badanych kanałów, ma 

kanał marki Play (ok. 58,3 mln), a najmniej kanał marki Reserved (ok. 3,7 mln). W badanym 

okresie jednak najwięcej wyświetleń miał kanał marki Allegro (ok. 8,3 mln). Kanał marki 

Play miał wówczas ok. 7,6 mln wyświetleń. Allegro na swoim kanale najwięcej wyświetleń 

odnotowało w dniu 26-go września w liczbie ok. 518,6 mln. Zarówno marka Play, jak 

i Allegro przodują pod względem liczby subskrypcji (ok. 34 tys.). W badanym okresie 

osiągały średnie przyrosty w poszczególnych dniach tygodnia na podobnym poziomie (Play – 

ok. 40 tys., Allegro – ok. 45 tys.). Największy dzienny przyrost obydwie marki osiągnęły 

w dniu 4-go października w liczbie ok. 32 tys. Jednocześnie kanał Allegro przoduje pod 

względem największego dziennego spadku liczby subskrypcji (106 w dniu 5-tego maja).  
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Tabela 4.5. Liczba wyświetleń i subskrypcji na kanałach badanych marek w serwisie 

YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Suma wyświetleń 58 265 116 24 864 471 11 491 835 3 662 669 

Wyświetlenia w badanym 

okresie 

(dane na koniec okresu) 

7 634 947 8 277 787 4 349 744 63 363 

Największa dzienna liczba 

wyświetleń 

(data) 

190 649 

(14.07.2016) 

518 609 

(26.09.2016) 

405 526 

(04.06.2016) 

3 331 

(28.04.2016) 

Najmniejsza dzienna liczba 

wyświetleń 

(data) 

0 

(np. 15.06.2016, 

22.06.2016 i in.) 

0  

(np. 13.07.2016, 

06.07.2016 i in.) 

0 (np. 17.06.2016, 

31.08.2016 i in.) 

0 (np. 

31.08.2016, 

11.05.2016 i 

in.) 

Liczba subskrypcji 

(dane na koniec okresu) 
33 485 34 251 3 370 1 649 

Średni przyrost liczby 

subskrypcji w poszczególnych 

dniach tygodnia w badanym 

okresie 

39 643 45 422 4 135 1 732 

Największy dzienny przyrost 

liczby subskrypcji 

(data) 

32 937 

(04.10.2016) 

31 085 

(04.10.2016) 

3 312  

(04.10.2016) 

1 629 

(04.10.2016) 

Najmniejszy dzienny przyrost 

liczby subskrypcji  

(data) 

-17  

(21.06.2016) 

-106 

(05.05.2016) 

-7  

(11.04.2016) 

-8  

(22.09.2016) 

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  

 

Zaprezentowane powyżej dane pokazują nie tylko sam zasięg badanych marek 

w serwisach Facebook, Twitter i Instagram oraz YouTube, ale również to, na których spośród 

nich badane marki koncentrują swoje działania. Serwis Facebook jest bardzo ważny dla 

wszystkich tych marek. Jednak dla marki Reserved liczą się także Instagram i Twitter, dla 

Play i Allegro – Youtube. Na przykładzie tych marek można wstępnie wywnioskować, że 

warto swoje działania koncentrować na określonych platformach, które będą współgrać ze 

strategią marki.  

4.2. Zaangażowanie użytkowników wokół badanych marek w mediach 

społecznościowych 

4.2.1. Analiza ilościowa 

Analiza zaangażowania użytkowników wokół badanych marek w mediach 

społecznościowych jest drugą podstawową kwestią w ocenie potencjału marketingowego tych 

mediów. Ważne jest przy tym zarówno ujęcie ilościowe, jak i jakościowe. Ogólnej informacji 
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odnośnie charakteru zaangażowania użytkowników dostarcza ilościowa analiza sentymentu 

(zob. tabela 4.6.). Zdecydowana większość wpisów na temat badanych marek nie została 

rozpoznana pod kątem sentymentu. Najwięcej wzmianek udało rozpoznać w przypadku marki 

Allegro. Okazało się, że 25% wzmianek miało sentyment pozytywny, a 3% - negatywny. 

Odnośnie marki Reserved rozpoznano blisko 20% wpisów pozytywnych i zaledwie niecały 

1% negatywnych. W przypadku marki Play co dziesiąta wzmianka była pozytywna (10%). 

Negatywnych wzmianek rozpoznano ok. 4%. Jeszcze mniej wpisów o określonym 

sentymencie rozpoznano w przypadku marki McDonald’s. Zaledwie 6% zidentyfikowano 

jako wpisy pozytywne, a 2% - jako negatywne.  

Tabela 4.6. Sentyment wyników odnośnie badanych marek za okres 07.04.-06.11.2016 

Kategorie 
Play Allegro McDonald’s Reserved 

L %  L %  L %  L %  

Wyniki 

ogółem 
220000 100 807197 100 21831 100 193418 100 

Pozytywy* 24017 10,9 205127 25,4 1385 6,3 37796 19,5 

Negatywy* 9442 4,3 24648 3,1 465 2,1 975 0,5 

Oznaczenia: L – liczba wyników, % – odsetek wyników ogółem. 

*Liczba wyników rozpoznanych jako te, mający sentyment pozytywny/negatywny. Ich suma nie stanowi 100% 

liczby wyników ogółem, gdyż nie wszystkie wyniki zostały rozpoznane pod kątem sentymentu.  

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24.  

 

Ogólną strukturę rozpoznanych wzmianek pod względem sentymentu przedstawiono 

na rys. 4.1. Odnośnie badanych marek w mediach społecznościowych zdecydowanie 

dominują wpisy pozytywne. Stanowią one od ok. 72-75% zidentyfikowanych wzmianek 

(odpowiednio marki Play i McDonald’s) aż do ok. 89-98% (marki Allegro i Reserved).  

 

 

Rys. 4.1. Sentyment wyników odnośnie badanych marek za okres 07.04.-06.11.2016 

(w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  
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Ilościowa analiza sentymentu wskazuje, że o badanych markach w mediach 

społecznościowych mówi się głównie pozytywnie. Można za tym wysunąć wniosek, iż są one 

popularne i mają dobrą opinię.  

O popularności badanych marek w mediach społecznościowych wiele może 

powiedzieć analiza zachowań fanów na ich profilu w serwisie Facebook. Szczególnie istotna 

jest analiza liczby zaangażowanych użytkowników: tych, którzy weszli w interakcję 

z profilem danej marki wykonując aktywności widoczne dla innych (np. polubili, 

skomentowali lub umieścili własne posty). Liczba zaangażowanych świadczy 

o intensywności reakcji na komunikację marki (tabela 4.7.). 

W analizowanym okresie najwięcej użytkowników spośród badanych marek 

zaangażowała marka Allegro – łącznie ponad 96 tys., czyli ok. 5,6% wszystkich fanów 

profilu. Najmniej użytkowników zaangażowało się na profilu marki Reserved – ok. 46 tys., co 

stanowiło 3,2% wszystkich fanów. Wszystkie badane marki
360

 osiągnęły wskaźniki 

zaangażowania znacznie powyżej średniej dla swojej branży, które wynosiły do 0,8% do 1%. 

Potwierdza to ich pozycję benchmarkingową w mediach społecznościowych.  

W tabeli 4.7 znalazły się też dane odnośnie zbiorczego wskaźnika zaangażowania - 

Interactivity Index (InI). Mówi on o intensywności reakcji na komunikację marki, ale przy 

tym uwzględnia różne typy aktywności i fakt, że jeden użytkownik może wykonywać wiele 

aktywności. W analizowanym okresie wartość tego wskaźnika była najwyższa na profilu 

marki Play i wyniosła 652 454, z czego aż ok. 92% stanowi InI użytkowników. Najmniejsze 

InI odnotowano na profilu marki McDonald’s – 141 tys. 

Spośród badanych marek na swoim profilu w serwisie Facebook również to marka 

Play jest najaktywniejsza (jej InI w analizowanym okresie wyniosło 51 tys., podczas gdy 

przykładowo marki McDonald’s – 6,1 tys.). Średnie dzienne InI na profilu marki Play 

wyniosło ok. 3 tys., a np. na profilu marki Allegro dwa razy mniej (1,4 tys.). Różnice te 

wynikają po pierwsze z wielkości profilu badanych marek (Play ma ok. 1,5 razy więcej fanów 

niż np. McDonald’s), ale też ze specyfiki działalności. Marka Play należy do branży 

telekomunikacyjnej, a na profilu tej marki w serwisie Facebook często odbywa się obsługa 

klienta (tam klienci zadają pytania o usługę, zgłaszają problemy, itp.). 

 

                                                 

360
Brak danych dla McDonald’s. 
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Tabela 4.7. Wybrane dane odnośnie zaangażowania fanów badanych marek w serwisie 

Facebook okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba zaangażowanych 81 328 96 169 55 391 45 895 

Największa liczba 

zaangażowanych 

(data) 

12 544 

(15.07.2016) 

15 906 

(04.10.2016)) 

13 178 

(09.08.2016) 

3 696 

(08.06.2016) 

Najmniejsza liczba 

zaangażowanych 

(data) 

116 

(11.06.2016) 

3 

(22.05.2016) 

0 

(15.07.2016) 

57 

(28.05.2016) 

Odsetek zaangażowanych 

(stosunek liczby 

zaangażowanych do liczby 

fanów * 100%) 

3,59% 5,57% 3,6% 3,17% 

Średni odsetek zaangażowanych 

dla branży (kwiecień-listopad 

2016) 

0,85% 0,95% bd 0,82% 

Interactivity Index (InI) 652 454 300 834 140 618 189 237 

InI użytkowników 601 359 283 763 134 509 178 030 

InI marki 51 095 17 071 6 109 11 207 

Średnie dzienne InI 3 048,85 1 405,77 657,09 884,29 

Najwyższa wartość Interactivity 

Index 

27 234 

(15.07.2016) 

41 369 

(04.10.2016) 

14 882 

(09.08.2016) 

19 000 

(08.06.2016) 

Najniższa wartość Interactivity 

Index 

1 232 

(22.05.2016) 

36 

(22.05.2016) 

16 

(05.06.2016) 

228 

(28.05.2016) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy Sotrender oraz Fanpage Trends, Sotrender, kwiecień-listopad 

2016.  

 

Na profilu McDonald’s, jeśli ma to miejsce, to na relatywnie mniejszą skalę. Aby 

wyeliminować czynnik wielkości profilu w ocenie zaangażowania użytkowników na 

profilach badanych marek, warto porównać wskaźniki średniego zaangażowania na 1000 

fanów badanych marek (tabela 4.8.).  

Na ogół zaangażowanie użytkowników przybiera formę polubień. W przypadku marek 

Allegro, McDonald’s i Reserved stanowią one ok. 90% wszystkich interakcji, w jakie 

wchodzą użytkownicy na profilach badanych marek. Odmienną strukturą zaangażowania 

cechuje się jednak profil marki Play. Tam użytkownicy komentują coś niemal tak samo 

często, jak „lubią” (por. rys. 4.2). Udostępnienia najczęściej zdarzają się na profilu marki 

Allegro (6%), a najrzadziej na profilu marki McDonald’s (1%).  

Biorąc pod uwagę średnią liczbę polubień na 1000 fanów na profilach badanych 

marek, można zauważyć, że jest ona znacznie wyższa od średniej dla branż poszczególnych 

marek – w przypadku marki Allegro niemal pięciokrotnie, a w przypadku marki Play - 

czterokrotnie. 
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Tabela 4.8. Średnie zaangażowanie na 1000 fanów badanych marek w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 na tle średniej branżowej 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba zaangażowanych 81 328 96 169 55 391 45 895 

Liczba polubień
361

 38875 
86167 

 

50794 

 

41902 

 

Liczba komentarzy 
36272 

 

4520 

 

3988 

 

2341 

 

Liczba udostępnień 
976 

 

5482 

 

609 

 

1331 

 

Liczba fanów 2265447 1726648 1537680 1448074 

Liczba polubień na 1000 fanów 17,16 49,90 33,03 28,94 

Średnia liczba polubień na 1000 fanów dla branży 

(kwiecień-listopad 2016) 
4,25 11,25 bd  13,88 

Liczba komentarzy na 1000 fanów 16,01 2,62 2,59 1,62 

Średnia liczba komentarzy na 1000 fanów dla 

branży (kwiecień-listopad 2016) 
2,88 1,00 bd  0,78 

Liczba udostępnień na 1000 fanów 0,43 3,17 0,40 0,92 

Średnia liczba udostępnień na 1000 fanów dla 

branży (kwiecień-listopad 2016) 
0,20 0,75 bd  0,55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy Sotrender oraz Fanpage Trends, Sotrender, kwiecień-listopad 

2016.  

 

Jak się okazuje, na stronie marki Allegro w serwisie Facebook na 1000 fanów 

przypada 50 polubień. Badane marki utrzymują przewagi nad średnią branżową także  

w przypadku liczby komentarzy i udostępnień w przeliczeniu na 1000 fanów. Na profilu 

marki Play na 1000 fanów przypada 16 komentarzy (średnia branżowa to 3), a na stronie 

pozostałych marek ok. 2 (przy średniej branżowej ok. 1
362

). W zakresie udostępnień 

najwyższym współczynnikiem w przeliczeniu na 1000 fanów w analizowanym okresie 

cechował się profil marki Allegro (3 udostępnienia przy średniej branżowej 0,8).  

Zaangażowanie użytkowników na profilach marek w serwisie Facebook warto 

powiązać z aktywnością samych marek, wyrażającą się głównie w ilości zamieszczanych 

postów. Im więcej jest zamieszczanych postów, tym można oczekiwać większego 

zaangażowania ze strony użytkowników. 

                                                 

361
 Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, w serwisie Facebook użytkownicy mogą reagować na posty lub 

komentarze nie tylko przyciskiem „Lubię to”, ale także przyciskami: „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi” 

oraz „Wrr”. W tej pracy te dodatkowe opcje są traktowane jednakowo, mają tę samą wagę. Dlatego określa się je 

wspólnie jako „polubienia”.  
362

 Brak danych dla średniej branżowej McDonald’s.  
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Rys. 4.2. Rodzaje zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek  

w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

W tabeli 4.9. zestawiono wskaźniki średniego zaangażowania użytkowników na 

stronach badanych marek w serwisie Facebook w przeliczeniu na 1 post publikowany przez te 

marki w analizowanym okresie.  

Tabela 4.9. Średnie zaangażowanie na 1 post badanych marek w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 na tle średniej branżowej 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba postów marki  360 345 100 456 

Średnia liczba polubień na 1 post 107,99 249,76 507,94 91,89 

Średnia liczba polubień na 1 post dla 

branży (kwiecień-listopad 2016) 
51,50 28,13 bd  42,63 

Średnia liczba komentarzy na 1 post 100,76 13,10 39,88 5,13 

Średnia liczba komentarzy na 1 post 

dla branży (kwiecień-listopad 2016) 
63,88 4,50 bd  4,25 

Średnia liczba udostępnień na 1 post 2,71 15,89 6,09 2,92 

Średnia liczba udostępnień na 1 post 

dla branży (kwiecień-listopad 2016) 
3,50 2,63 bd  

2,75 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy Sotrender oraz Fanpage Trends, Sotrender, kwiecień-listopad 

2016.  

 

Średnio najwięcej polubień postów w analizowanym okresie uzyskała marka 

McDonald’s (508). Na stronie marki Allegro jeden post lubiło średnio 250 użytkowników, co 

było znacznie powyżej średniej dla branży (28). Pozostałe marki również w tym zakresie 

uzyskały znaczną przewagę nad średnią dla branży. Jeśli chodzi o średnią liczbę komentarzy 

na 1 post, największą uzyskała marka Play (101), a najniższą marka Reserved – 5, było to 

jednak powyżej średniej dla branży. Średnio najwięcej udostępnień na 1 post przypada na 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Play

Allegro
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Reserved

47,80% 

89,60% 

92% 

91,30% 

44,60% 

4,70% 

7,20% 

5,10% 

6,40% 

0,70% 

1,20% 

5,70% 

1,10% 

2,90% 

Polubienia (kciuki w górę) Komentarze Posty Udostępnienia
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stronie marki Allegro (16, gdzie średnia branżowa wynosi 2,6). Najsłabiej w tym zakresie 

wypadała marka Play – 2,7 przy średniej branżowej 3,5.  

Analiza zaangażowania użytkowników na stronie badanych marek w serwisie 

Facebook wykazała ich znaczną przewagę na tle branży. Fani relatywnie często „lubią” posty 

publikowane przez marki, komentują je, a czasem udostępniają. Wpływa to na popularność 

tych marek i ich zasięg w mediach społecznościowych. Relatywnie wysokie zaangażowanie 

świadczy też o tym, że badane marki zamieszczają atrakcyjne treści w serwisie Facebook, 

dostosowane do odbiorców. Dokładna analiza tych treści będzie przeprowadzona w dalszej 

części rozdziału.  

Dla marek ważne znaczenie ma nie tylko działalność w serwisie Facebook, ale też 

w innych serwisach społecznościowych, szczególnie Instagram, Twitter i YouTube, gdzie 

użytkownicy również na różny sposób mogą wykazywać swoje zainteresowanie treściami 

publikowanymi przez marki. Na Instagramie osoby obserwujące mogą angażować się na 

profilu marki na dwa sposoby – lubiąc lub komentując zdjęcia. Ich aktywności są 

wyświetlane dla znajomych, co pozwala na zwiększenie widoczności strony danej marki. 

Dane na temat tego, w jaki sposób użytkownicy angażowali się w komunikację na profilu 

badanych marek zestawiono w tabeli 4.10. 

Tabela 4.10. Zaangażowanie użytkowników na stronach badanych marek w serwisie 

Instagram w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Polubienia 

L 30 451 1 575 96 293 327 748 

% 

obserwujących 
158,1 20,4 126,2 400,6 

Komentarze 

L 955 33 605 1 490 

% 

obserwujących 
5,0 0,4 0,8 1,8 

Activity Index 

L 38 091 1 839 101 133 339 668 

% 

obserwujących 
197,8 23,8 132,6 415,2 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników wykazujących daną aktywność, % obserwujących – odsetek wszystkich 

użytkowników, którzy obserwują profil danej marki w serwisie Instagram. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Polubienia jako forma ekspresji zaangażowania w serwisie Instagram zdecydowanie 

dominują nad komentarzami (stanowią 97-99,6% wszystkich aktywności na stronach 

badanych marek – por. rys. 4.3.). Najwięcej polubień spośród badanych marek 

w analizowanym okresie w serwisie Instagram uzyskała marka Reserved – ok. 328 tys. Na 1 

obserwującego przypadały 4 polubienia. Najmniej polubień odnotowano na profilu marki 
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Allegro (ok. 1,6 tys., co stanowiło 20% wszystkich obserwujących). Marka Reserved 

przoduje także w zakresie liczby odnotowanych komentarzy (1,5 tys., podczas gdy 

przykładowo na stronie marki Allegro zaobserwowano 33 komentarze w analizowanym 

okresie). Jeśli chodzi o Activity Index, czyli zbiorczy wskaźnik zliczający wszystkie 

aktywności mające miejsce w obrębie danego profilu na Instagramie, to na profilu marki 

Reserved wyniósł on ok. 340 tys., a przykładowo na profilu Play – dziesięć razy mniej.  

 

 

Rys. 4.3. Struktura form zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek 

w serwisie Instagram w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Powyższe różnice wynikają z faktu stwierdzonego już wcześniej, iż marka Reserved – 

oprócz serwisu Facebook – koncentruje swoje działania głównie na Instagramie. Jest to 

podyktowane charakterem działalności (branża odzieżowa/modowa), w którą bardzo dobrze 

wpisuje się specyfika serwisu Instagram (jest to fotograficzny serwis społecznościowy). 

Jednocześnie oceniając zaangażowanie użytkowników można stwierdzić, że działalność tej 

marki w serwisie Instagram jest wysoce skuteczna. Zdecydowanie słabiej w charakter 

działalności marki Reserved wpisuje się serwis Twitter, co wiąże się z relatywnie niską 

aktywnością samej marki w tym serwisie (będzie o tym mowa w dalszej części rozdziału), 

a tym samym też stosunkowo niskim zaangażowaniem użytkowników (zob. tabela 4.11.). 

Zaangażowanymi na Twitterze są użytkownicy, które weszli w interakcję poprzez:  

 odpowiedzi na post (tweeta) (jeśli użytkownik kliknął „odpowiedz” pod 

tweetem marki),  

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Play Allegro McDonald's Reserved

96,96% 
97,95% 

99,38% 99,55% 

3,04% 
2,05% 

0,62% 0,45% 

Polubienia Komentarze
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 wzmianki o tym profilu (jeśli użytkownik w swoim tweecie zawarł “@nazwę” 

marki),  

 polubienia („ulubione”/kciuki w górę), 

 podania dalej.  

Te ostatnie mogą wyrażać się w retweetach postów marki (jeśli użytkownicy Twittera 

podali dalej tweeta marki), czy retweetach postów użytkowników (jeśli użytkownicy podali 

dalej post użytkownika, w którym profil marki jest wspominany). Podania dalej pomagają 

w szybki sposób dzielić się danym tweetem z innymi użytkownikami. Aktywność 

użytkowników Twittera jest widoczna także dla znajomych, dzięki czemu można zwiększać 

„wirusowy” zasięg treści. 

Tabela 4.11. Zaangażowanie użytkowników na stronach badanych marek w serwisie 

Twitter w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Wzmianki 

L 
5 328 

 

931 

 

346 009 

 

17 

 

% 

obserwujących 
25,2 7,9 10,5 1,5 

Podania dalej,  

w tym: 

L 373 300 205 098 16 

% 

obserwujących 
1,8 2,6 6,2 1,4 

- retweety postów 

marki 

L 75 46 72 036 0 

% 

obserwujących 
0,4 0,4 2,2 0,0 

- Retweety postów 

użytkowników 

 

L 
298 254 133 062 16 

% 

obserwujących 
1,4 2,2 4,0 1,4 

Ulubione  

(kciuki w górę) 

 

L 
3 655 899 564 633 40 

% 

obserwujących 
17,3 7,7 17,1 3,6 

Odpowiedzi 

L 742 167 74 980 0 

% 

obserwujących 
3,5 1,4 2,3 0 

Razem 

 

L 
10 098 2 297 1 190 720 73 

% 

obserwujących 
47,8 19,6 36,0 6,5 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników wykazujących daną aktywność, % obserwujących – odsetek użytkowników, 

którzy obserwują profil danej marki w serwisie Twitter. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

W interakcjach ogółem na stronach badanych marek dominują „kciuki w górę” oraz 

wzmianki, przy czym w przypadku marki Reserved te pierwsze stanowią 55%, podczas gdy 

w przypadku marki Play – 36%, z kolei wzmianki na profilu Play w analizowanym okresie to 
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ok. 53%, a na profilu Reserved – ok. 23% (por. rys. 4.4). Jednocześnie można zauważyć, iż 

szczególnym zaangażowaniem użytkowników cieszy się profil marki McDonald’s w serwisie 

Twitter. W analizowanym okresie łącznie odnotowano na nim ponad milion aktywności, co 

oznaczało, że średnio co trzeci obserwujący wykazał jakąś aktywność. Dla porównania 

odnośnie marki Play w serwisie Twitter w analizowanym okresie wykazano ponad 100 razy 

mniej aktywności, jednak przypadały one w sumie średnio na co drugiego obserwującego.  

 

 

Rys. 4.4. Struktura form zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek 

w serwisie Twitter w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Dla takich marek jak Allegro ważniejszym kanałem komunikacyjnym od Instagrama 

czy Twittera jest YouTube. Użytkownicy tego serwisu również mogą w różny sposób 

angażować się na kanale danej marki. Analiza popularności poszczególnych rodzajów 

aktywności umożliwia śledzenie odbioru przekazywanych treści wśród użytkowników (tabela 

4.12).  

Do form ekspresji zaangażowania w serwisie YouTube należą: komentarze, kciuki 

w górę (w ten sposób użytkownicy pokazują, że dany film im się podoba) oraz kciuki w dół 

(dzięki tej formie użytkownicy mogą wyrazić swoją dezaprobatę dla oglądanego filmu). Jak 

wynika z analizy zaangażowania użytkowników na kanałach badanych marek 

w analizowanym okresie, zdecydowanie przeważają kciuki w górę. 
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Tabela 4.12. Zaangażowanie użytkowników na kanałach badanych marek w serwisie 

YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

Komentarze 

L 5 830 6585 0 7 

% wyświetleń 

w badanym okresie 
0,08 0,08 0 0,01 

Kciuki w górę 

(„to mi się 

podoba”) 

L 14 367 57381 1 373 

% wyświetleń 

w badanym okresie 
0,19 0,69 0,00 0,59 

Kciuki w dół 

(„to mi się nie 

podoba”) 

L 2 832 1727 0 0 

% wyświetleń 

w badanym okresie 
0,04 0,02 0 0 

Razem 

aktywności 

użytkowników 

L 23 029 65693 1 380 

% wyświetleń 

w badanym okresie 
0,3 0,79 0,00 0,60 

Activity Index 

L 52 179 98 618 1 415 

% wyświetleń 

w badanym okresie 
0,68 1,19 0,00 0,65 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników wykazujących daną aktywność, % obserwujących w badanym okresie – 

odsetek wszystkich użytkowników, którzy wyświetlili profil danej marki w serwisie YouTube w badanym okresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Na kanale marki McDonald’s stanowią one 100% wszystkich form zaangażowania 

(choć jeśli wziąć pod uwagę ujęcie ilościowe jest to tylko jedna aktywność jednego 

użytkownika), a na kanale Reserved – 98% (por. rys. 4.5.). Nieco inaczej struktura ta wygląda 

w przypadku marki Play – tutaj kciuki w górę stanowią 62%, a komentarze 25%. 

Generalizując, treści publikowane przez badane marki w serwisie YouTube podobają się 

odbiorcom, choć na kanale Play można odnotować ok. 12% kciuków w dół.  

Ogółem zaangażowanie w ujęciu ilościowym na kanałach marek McDonald’s 

i Reserved w serwisie YouTube jest niewielkie (w przypadku McDonald’s praktycznie 

znikome). Te marki zdecydowanie nie koncentrują tam swoich działań. Inaczej jest 

w przypadku marek Allegro i Play (szczególnie benchmarkingowym przypadkiem jest tutaj ta 

pierwsza z wymienionych marek). Łącznie w analizowanym okresie na kanale Allegro 

użytkownicy wykazali ok. 66 tys. aktywności, a na kanale Play – 23 tys. Activity Index 

wyniósł dla nich odpowiednio 52,1 tys. i 98,6 tys. Należy zauważyć, że jest to relatywnie 

bardzo niewielki odsetek łącznej liczby wyświetleń filmów w analizowanym okresie (ok 1% 

w przypadku Allegro i Play). Wynika to z faktu, iż w serwisie YouTube nie trzeba być 

zalogowanym użytkownikiem, aby oglądnąć film. Jednak, aby skomentować, skutecznie 

nacisnąć „kciuk w górę” lub „kciuk w dół”, konieczne jest zalogowanie się. To skutkuje tym, 
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że w zdecydowanej większości przypadków odbiorcy nie pozostawiają po sobie żadnej 

reakcji, a podstawowym miernikiem popularności danego filmu jest liczba jego wyświetleń.  

 

 

Rys. 4.5. Struktura form zaangażowania użytkowników na kanałach badanych marek 

w serwisie YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Reasumując, z analizy ilościowej zaangażowania użytkowników wynika, że badane 

marki w serwisie Facebook bardzo dobrze wypadają na tle branży. Wiele można się od nich 

nauczyć, śledząc ich działalność w tym serwisie. Szczególnie wyróżniają się tam marki Play 

i Allegro. Są one też dobrym przykładem prowadzenia działań w serwisie YouTube. Jeśli 

chodzi o Instagrama, tam benchmarkingowym przypadkiem jest przede wszystkim marka 

Reserved. Z kolei odnośnie prowadzenia działań na Twitterze najwięcej można się nauczyć 

od marki McDonald’s.  

 

 

4.2.2. Analiza jakościowa  

Koniecznym dopełnieniem ilościowej analizy zaangażowania użytkowników 

w mediach społecznościowych odnośnie badanych marek, jest analiza jakościowa. Pozwala 

ona przyjrzeć się bliżej użytkownikom, którzy wykazują aktywność wokół badanych marek 
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oraz treściom przez nich zamieszczanym. Dzięki temu można z wyższą skutecznością ocenić 

potencjał marketingowy mediów społecznościowych.  

Analogicznie, jak to było w przypadku analizy ilościowej zaangażowania 

użytkowników, analizę jakościową również warto rozpocząć od analizy sentymentu. Na 

podstawie danych pozyskanych z Brand24 zgromadzono dane odnośnie trzech dni 

w analizowanym okresie, w których w mediach społecznościowych pojawiło się najwięcej 

wpisów na temat badanych marek rozpoznanych jako pozytywne i negatywne. Celem było 

wskazanie przyczyny wzmożonej pozytywnej bądź negatywnej aktywności użytkowników 

wokół badanych marek. Dane odnośnie marki Play zestawiono w tabeli 4.13. 

Tabela 4.13. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne 

odnośnie marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Wszystkie wyniki Wyniki w serwisie Facebook 

Data Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 

Data Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 

 

Ranking wg liczby wpisów pozytywnych 

21.06. 477 42 15.10. 309 25 

15.10. 326 57 16.05. 241 16 

16.05. 287 34 5.11. 207 43 

 

Ranking wg liczby wpisów negatywnych 

6.10. 177 173 6.10. 118 121 

31.08. 195 118 4.10. 105 92 

4.10. 133 111 31.08. 164 90 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Dla porównania zestawiono wyniki dla wszystkich mediów społecznościowych obok 

wyników dla samego serwisu Facebook. Umożliwiło to określenie roli tego serwisu 

w rozpowszechnianiu opinii o badanych markach w mediach społecznościowych. Jak się 

okazuje, w przypadku marki Play serwis Facebook odgrywa decydującą rolę 

w rozpowszechnianiu opinii o tej marce w mediach społecznościowych. Przykładowo w dniu 

15-tego października pochodziło z niego aż 95% wszystkich wpisów rozpoznanych jako 

pozytywne, a 31-go sierpnia – 84% wpisów rozpoznanych jako negatywne.  

Dokonano ogólnego przeglądu wpisów użytkowników rozpoznanych jako pozytywne 

i negatywne w poszczególnych dniach wskazanych w lewej części tabeli 4.13. Z każdego dnia 

wybrano po jednym losowym wpisie pozytywnym i negatywnym i wszystkie te wpisy 

zestawiono w tabeli 4.14.  
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Tabela 4.14. Przykładowe wpisy użytkowników o sentymencie rozpoznanym jako 

pozytywny i negatywny odnośnie marki Play w badanym okresie 

 
Data Autor 

Miejsce 

wpisu 
Fragment wpisu 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 

p
o

zy
ty

w
n

e 

21.06. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Ja miałem dokładnie tak samo. Przeszedłem z PLAY do 

Virgin ze względu na lepsza ofertę. Teraz jest odwrotnie 

niewykluczone, ze jeszcze raz wrócę do Virgin. 

15.10. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

„( wszystkie fajne numery sprzedane) Koszt połączeń to 

stawka (Play) a doładowania są dostępne wszędzie. 1 GB 

internetu za 0 zł Chcesz kupić przelej kwotę 100 złotych,  

a następnie na maila karta@zstonoga.pl wyślij dowód 

zapłaty oraz adres (…) 

16.05. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook Super!. odebrałabyś mi tel z salonu Play? 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 

n
eg

at
y

w
n

e 

6.10. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Uważaj na fałszywe faktury od Play Operator 

telekomunikacyjny Play ostrzega swoich klientów przed 

fałszywymi fakturami. Klienci, którzy je opłacą wyślą 

pieniądze oszustom. bankier.pl|Od: Wojciech Boczoń 

31.08. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Witam, na początku powiem że jestem od Mandzia. Nie 

będę ukrywał że narazie Jestem w sieci orange lecz 

zamierzam przejść do PLAY. Mam bardzo słaby laptop 

LENOVO B570e, na którym minecraft i CS:GO działają 

koszmarnie (5-25 FPS) więc proszę o tego mocarnego 

laptopa:D 

4.10. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Play na końcu nie polecam, pierwszeństwo mają 

użytkownicy sieci do której łączy się Play np T-mobile  

a później dopiero użytkownik Play 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Nie we wszystkich dniach udało się wskazać jednoznaczną przyczynę wzmożonej 

aktywności użytkowników. Jednak przykładowo z przeglądu wpisów rozpoznanych jako 

pozytywne z dnia 15 października wynika, że aż 254 spośród nich miało następującą treść: 

„(wszystkie fajne numery sprzedane) Koszt połączeń to stawka (Play) a doładowania są 

dostępne wszędzie. 1 GB Internetu za 0 zł Chcesz kupić przelej kwotę 100 złotych,  

a następnie na maila karta@zstonoga.pl wyślij dowód zapłaty oraz adres (…)”. Stanowiło to 

78% wszystkich wpisów rozpoznanych jako pozytywne tego dnia
363

.  

W dniu 6-tego października z kolei dominował wpis o treści: „Uważaj na fałszywe 

faktury od Play Operator telekomunikacyjny Play ostrzega swoich klientów przed fałszywymi 

fakturami. Klienci, którzy je opłacą wyślą pieniądze oszustom”. W tym dniu pojawił się on 

111 razy i został rozpoznany jako negatywny. Stanowiło to 63% wszystkich wpisów 

rozpoznanych jako negatywne. Użytkownicy prywatni i instytucjonalni (np. DoktorPC.pl, 

                                                 

363
 Źródłem tego wpisu był polski przedsiębiorca i działacz społeczno-polityczny Zbigniew Stonoga, który 

zamieścił na swoim profilu w serwisie Facebook ogłoszenie sprzedaży kart prepaidowych „bez podsłuchów, 

wbrew woli PiS, bez rejestracji”
363

. W treści znalazła się nazwa badanej marki telekomunikacyjnej. Post ten był 

następnie wielokrotnie udostępniany przez innych użytkowników. W ten sposób zwiększył się zasięg marki Play 

w mediach społecznościowych.  
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Multispektrum, Moje Miasto Warszawa) przesyłali go (zwykle w formie linku), aby ostrzec 

innych przed zagrożeniem ze strony oszustów. Sentyment wpisu jest negatywny, jednak nie 

stanowi on negatywnej opinii o marce, pod którą podszywają się oszuści. Jest to przykład na 

to, że analiza ilościowa pozytywnego i negatywnego sentymentu nie jest do końca 

wiarygodna, jeśli wnioskujemy z niej, że są to pozytywne i negatywne opinie wymierzone 

bezpośrednio w markę. Niewątpliwie jednak bieżąca analiza nastrojów w mediach 

społecznościowych pozwala marce odpowiednio reagować w różnych sytuacjach. Przykładem 

są niepochlebne wypowiedzi o marce. Pierwsza z nich na liście została rozpoznana jako 

pozytywna, a w rzeczywistości świadczy o niezadowoleniu klienta z usług Play. Warto też 

dodać, że przykładowo 31-go sierpnia pojawiło się wiele wpisów odnośnie konkursu 

organizowanego przez Play, ogłoszonego kilka dni wcześniej
364

. Przykładowy wpis w tabeli 

4.14 z tego dnia jest odpowiedzią użytkownika na ten konkurs. Mimo, iż została rozpoznana 

jako negatywna, w rzeczywistości jest korzystna dla marki Play.  

Analogiczną analizę przeprowadzono dla kolejnych badanych marek. Ranking według 

liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie marki Allegro 

przedstawiono w tabeli 4.15.  

Tabela 4.15. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne 

odnośnie marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Wszystkie wyniki Wyniki w serwisie Facebook 

Data 
Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 
Data 

Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 

Ranking wg liczby wpisów pozytywnych 

6.05. 2078 95 6.05. 1918 61 

8.06. 1806 95 8.06. 1645 41 

6.09. 1621 102 6.09. 1482 55 

Ranking wg liczby wpisów negatywnych 

9.05. 1342 301 10.06. 1292 205 

10.06. 1442 275 29.06. 651 177 

30.06. 734 268 21.10. 1070 232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

W przypadku marki Allegro również zdecydowana większość wpisów pochodziło 

z serwisu Facebook (np. 6-tego maja – ok. 92% wpisów rozpoznanych jako pozytywne, a 10-

tego czerwca 90% wpisów rozpoznanych jako negatywne). 

                                                 

364
Zob. treść konkursu https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154119225293005&id 

=188351153004&comment_id=1760659760868821 (04.05.2017). 
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Przykładowe wpisy z dni, w których pojawiło się najwięcej wpisów pozytywnych  

i negatywnych na temat marki Allegro zestawiono w tabeli 4.16. 

Tabela 4.16. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny 

i negatywny odnośnie marki Allegro w badanym okresie 

 
Data Autor 

Miejsce 

wpisu 
Fragment wpisu 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 p
o

zy
ty

w
n

e 

6.05. bd 
Forum.gazet

a.pl 

❗❗❗ NIE UWIERZYCIE ❗❗❗ Pojawił się tajemniczy 

darczyńca, który chce wesprzeć Tymonka w jego walce z 

chorobą, kwotą 100 000 złotych! Wszystko co musicie zrobić 

to: ➡ pomóc informacji o Tymonku roznieść się po… Więcej 

świecie! Za 10 tysięcy udostępnień do 20 maja, Tymon 

otrzyma darowiznę w wysokości 100 000 złotych! CO O 

TYM MYŚLICIE ??? Pomożecie??? (…) 

http://bit.ly/1WLtVaT Charytatywni Allegro ➡ 

http://bit.ly/24sm3Q5 Gofundme amerykańskie ➡ 

http://bit.ly/23AEODU … Więcej 

 

8.06. 

Użytko

wnik 

prywat

ny 

 

Facebook 

Dziewczyny! Fajne buty można kupić w dobrej cenie. 

Klaudia Emotikon smile - Kup Buty IRREGULAR CHOICE 

rozm. 39 dzielny Franek na Charytatywni Allegro 

Charytatywni Allegro - licytuj lub sprzedawaj i w ten sposób 

wspieraj wybrane przez Ciebie fundacje! 

 

6.09. 

Użytko

wnik 

prywat

ny 

 

Facebook 
Kto lubi sandały z kamieniami polecam allegro sandały 

kamienie i cyrkonie 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 n
eg

at
y

w
n

e 9.05. bd 
Forum-

prawne.org 

Cytat: Napisał/a loco1 Przeczytaj jeszcze raz ze 

zrozumieniem to, co napisałem - nie ma tam nic o 

uszkodzeniu pistoletu, a jedynie o pracy urządzenia. Sam 

przeczytaj ze zrozumieniem opis zanim na poważnie 

wypowiesz się w temacie. Jak nie ma nic o us 

 

10.06 
Menda

Desuu 
Wykop.pl 

@krzysd: @MaciejPN: dokładnie jak Maciej mówi, Allegro 

to obecnie rak [...] I żeby nie było - nie jestem sprzedawcą na 

Allegro, tylko tam kupuję, a raczej kupowałem, bo obecnie 

jak tylko mogę to unikam Allegro/OLX i staram się kupować 

wszędzie, byle nie za ich pośrednictwem 

 

30.06 bd 
forum.bench

mark.pl 

Chodzi Ci o to? Źle mnie zrozumiałeś. Można kupić telefon z 

przedłużenia umowy na olx/allegro, tzn jakaś osoba kupiła 

telefon u operatora i sprzedaje go Żadnej umowy. Po prostu 

telefon  Aaaa o matko! Przepraszam w takim razie A może 

Huawei Mate S ? Miałeś styczność ?  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Odnośnie marki Allegro trudno znaleźć wzmianki użytkowników, które bezpośrednio 

oceniałyby tę markę. Jest to portal aukcyjny, na którym swoją działalność prowadzi wiele 

podmiotów prywatnych i instytucjonalnych, w związku z czym promując siebie, czy swoje 
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produkty, rozpowszechniają tę markę w mediach społecznościowych (por. wzmianka 

użytkownika z dn. 6-tego września – tabela 4.16). Dokonując przeglądu wpisów 

rozpoznanych jako pozytywne z wybranych dni można zaobserwować bardzo wiele 

„łańcuszków” (postów przesyłanych wirusowo) dotyczących działalności charytatywnej. 

Pojawia się w nich wzmianka o serwisie Charytatywni Allegro, stworzonym przez Allegro 

dla organizacji non-profit, za pośrednictwem którego mogą oni zbierać środki na określony 

cel charytatywny
365

. Niewątpliwie przyczyniają się one do popularyzacji marki Allegro 

i rozpowszechniania jej wizerunku jako społecznie odpowiedzialnej. Z drugiej strony trudno 

ocenić wiarygodność tych wpisów (obecnie są one usunięte – zob. wzmianki z 6-tego maja 

i 8-go czerwca). Zdarza się, że tego rodzaju „łańcuszki” są tworzone przez oszustów 

wyłudzających pieniądze od użytkowników mediów społecznościowych. Istotne jest 

monitorowanie i weryfikowanie ich wiarygodności m.in. w trosce o dobry wizerunek marki.  

Jeśli chodzi o wzmianki negatywne z wybranych dni, odnotowano takie, które 

bezpośrednio mogą odnosić się do działalności Allegro. Na forach dyskusyjnych (np. 

prawniczych) użytkownicy radzą się odnośnie transakcji kupna-sprzedaży na Allegro (por. 

wzmiankę z dnia 9-go maja i 30-go czerwca). Z kolei wzmianka z dnia 10-go czerwca jest 

fragmentem ciekawej dyskusji prowadzonej w serwisie wykop.pl na temat odpowiedzialności 

Allegro jako serwisu aukcyjnego w transakcjach kupna-sprzedaży, które się tam odbywają
366

. 

Monitorowanie tego typu dyskusji może być ważnym elementem ulepszania swojej 

działalności przez ten serwis.  

Kolejną badaną marką jest McDonald’s. W tabeli 4.17. przedstawiono ranking wg 

liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie tej marki. W tym 

przypadku – biorąc pod uwagę szeroko zakrojoną działalność tej marki zarówno w serwisie 

Facebook, jak i Twitter – zestawiono wyniki dla wszystkich mediów społecznościowych obok 

wyników dla samego serwisu Facebook i Twitter, aby móc określić ich rolę 

w rozpowszechnianiu opinii o McDonald’s w mediach społecznościowych.  

Z analizy tych rankingów wynika, że w wybranych dniach w rozpowszechnianiu 

wzmianek o McDonald’s zdecydowanie ważniejszą rolę pełnił serwis Facebook niż Twitter. 

Przykładowo 15-go maja pochodziły z niego wszystkie wzmianki rozpoznane jako 

pozytywne, a 17-tego maja – wszystkie wzmianki rozpoznane jako negatywne. 

 

                                                 

365
Zob. O nas, http://charytatywni.allegro.pl/o-nas (04.05.2017). 

366
 Zob. Naspers szykuje się do sprzedaży Allegro. Cena wyniesie 3 mld dolarów, 

http://www.wykop.pl/link/3215189/comment/37269191/#comment-37269191 (04.05.2017). 
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Tabela 4.17. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne 

odnośnie marki McDonald’s w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Wszystkie wyniki Wyniki w serwisie Facebook Wyniki w serwisie Twitter 

Data Liczba 

wpisów 

pozyty-

wnych 

Liczba 

wpisów 

negatyw-

nych 

Data Liczba 

wpisów 

pozytyw-

nych 

Liczba 

wpisów 

negatyw-

nych 

Data Liczba 

wpisów 

pozytyw-

nych 

Liczba 

wpisów 

negatyw-

nych 

 

Ranking wg liczby wpisów pozytywnych 

18.05.  99 43 19.05.  96 42 8.10. 11 0 

17.05. 53 67 17.05. 53 67 31.08. 6 0 

19.05. 42 19 26.08. 46 1 30.09. 5 0 

 

Ranking wg liczby wpisów negatywnych 

17.05. 53 70 17.05. 53 67 11.09.  1 3 

18.05. 100 43 18.05. 96 42 27.08.  0 3 

19.05. 46 19 19.05. 41 19 21.08.  2 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Poniżej w tabeli 4.18. przedstawiono losowe wpisy z poszczególnych dni, w których 

odnotowano najwięcej wpisów o sentymencie pozytywnym i negatywnym odnośnie marki 

McDonald’s.  

Tabela 4.18. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny 

i negatywny odnośnie marki McDonald’s w badanym okresie 

 
Data Autor 

Miejsce 

wpisu 
Fragment wpisu 

W
p

is
y

 

ro
zp

o
zn

an
e 

ja
k
o

 

p
o

zy
ty

w
n

e 18.05. 

Użytkownik 

prywatny 

 

Facebook 
Zamówił w McDonalds w stylu Zenka Martyniuka! 

Kompletnie zagiął dziewczynę z okienka! 

17.05. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Hahahaha - Zamówienie w McDonalds w rytmnie 

disco! - Dawid Furch. 

19.05. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Hahaha nie wierzę co za wiara - Zamówienie w 

McDonalds w rytmnie disco! - Dawid Furch. 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 

n
eg

at
y

w
n

e 

17.05. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Internet go pokochał Kupowałem jedzenie w 

McDonalds setki razy, ale nigdy nie przysporzyło mi to 

fanów [...] 

18.05. 

Użytkownik 

prywatny 

 

Facebook 

Totalny! Jutro jade do Maca!! Jak tylko opanuje tekst 

haha - Chłopak zamówił swoje hamburgery w rytmie 

disco polo. Internet go pokochał Kupowałem jedzenie 

w McDonalds setki razy, ale nigdy nie przysporzyło mi 

to fanów. Teraz już chyba wiem, co robiłem źle.. 

19.05. DSLevents.pl Facebook 

Wy też tak zamawiacie w McDonalds? - Dawid Furch 

Raz na jakiś czas w życiu trzeba zrobić coś głupiego! 

A`la Zenon:D Tak zamawiają w McDonald s fani 

DiscoPolo:P Zenon Martyniuk - Król Disco Polo 

Akcent Polska YouTube 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  
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Z przeglądu wpisów wynika, że aż 97% wpisów rozpoznanych jako pozytywne 

opublikowanych w dniu 18-tego maja 2016 r dotyczyły filmiku – zamówienia w McDonald’s 

w stylu disco. Był on zabawny, więc użytkownicy przesyłali sobie go wirusowo
367

. Treść ta 

była przekazywana przez trzy dni – od 17.05 do 19.05, co spowodowało wzmożoną liczbę 

wzmianek na temat badanej marki. Co ciekawe, mimo, iż treść jest podobna (dotyczy tego 

samego tematu) część z tych wyników została rozpoznana jako pozytywna, część jako 

negatywna, a część jako neutralna. Bez wątpienia jednak sam filmik przysporzył marce 

McDonald’s bardzo dużą popularność, wpłynął na jej rozpowszechnienie i zachęcił do wizyty 

w restauracjach nią opatrzonych.  

Analizę jakościową sentymentu przeprowadzono także na marce Reserved. W tabeli 

4.19. przedstawiono ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne 

odnośnie tej marki.  

Tabela 4.19. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne 

odnośnie marki Reserved w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Wszystkie wyniki Wyniki w serwisie Facebook 

Data Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 

Data Liczba wpisów 

pozytywnych 

Liczba wpisów 

negatywnych 

 

Ranking wg liczby wpisów pozytywnych 

8.10. 1815 1 8.10. 1810 1 

20.10. 1774 3 20.10. 1763 2 

18.10. 1587 4 18.10. 1582 1 

 

Ranking wg liczby wpisów negatywnych 

11.09. 224 120 11.09. 224 120 

25.09. 29 108 25.09. 23 106 

09.08. 35 20 09.08. 28 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Należy zauważyć, że niemal wszystkie wzmianki z wybranych dni, zarówno te 

rozpoznane jako pozytywne, jak i te rozpoznane jako negatywne odnośnie marki Reserved, 

pochodzą z serwisu Facebook. 

Poniżej przedstawiono losowo wybrane wzmianki z dni, w których odnotowano 

najwięcej wzmianek rozpoznanych jako pozytywne i negatywne (tabela 4.20.).  

                                                 

367
 Zob. Zamówił w McDonalds w stylu Zenka Martyniuka! Kompletnie zagiął dziewczynę z okienka!, 

http://www.realistic.pl/68323/zamowil_w_mcdonalds_w_stylu_zenka_martyniuka_kompletnie_zagial_dziewczy

ne_z_okienka.html (04.05.2017). 
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Tabela 4.20. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny 

i negatywny odnośnie marki Reserved w badanym okresie 

 Data Autor Miejsce 

wpisu 

Fragment wpisu 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 p
o

zy
ty

w
n

e 

08.10. 
Gabriela 

Hodur 
Facebook 

Otóż, po wejściu na portal 3 bonomaniacy.wroclaw.pl 

(usuńcie spacje przed.pl) 3 można wyhaczyć kartę 

podarunkową o wartości nawet 1500zł do sieci takich jak 

Crop, Reserved itp. Mnie udało się wylosować ten bon na 

kwotę 1209 do Zary, ale moje słońce wylosowało wartość 

1348 do Sinsaya. Polecam! 

20.10. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Kurtka narciarska Reserved 60 zł - Racibórz Kurtka 

narciarska Reserved w bardzo dobrym stanie rozmiar 164 

więcej info na priv - Photos from Dawid Broża s post 

18.10. 
Martyna 

Zientara 
Facebook 

Nowa z metką !!! 20zł - Czapeczka Reserved rozm. 9-12 

mcy 20 zł: Sprzedam czapeczkę kupioną w Reserved 

rozm.9-12 mcy. Fajna czapka kupiona \na oko\ okazala sie 

za mała. To czapka na terazniejszą pogodę. Polecam. 

Nówka! Cena z metki 24,99zł. olx.pl 

W
p

is
y

 r
o

zp
o

zn
an

e 
ja

k
o

 n
eg

at
y

w
n

e 

11.09. 
Użytkownik 

prywatny 
Facebook 

Wow:o Widzieliście dzisiejsze dzień dobry tvn ? mówią tam 

że wystarczy wejść na tą strone ❗ http://towazne.pl/bon/ ❗ i 

po wypełnieniu ankiety można dostać bon na zakupy na 

kwotę 1500zł do takich sklepów jak 

Reserved,Zara,Bershka,H&M,Sinsay,Cropp,Nike,Adidas,S

myk i wiele innych ! Mi dali za pierwszym razem ale 

koleżance dopiero za drugim:( więc możecie próbować 2/3 

razy 

25.09. muusia 
f.kafeteria.

pl 

Tak to kupuje zawsze w Tesco i pepco. Czasem hm czy 

reserved 

09.08. bd Wizaz.pl 

A ja dzisiaj poszalałam na zakupach, trochę do urządzenia 

się, nogi mi do pupy właziły po 2h w castoramie, a na końcu 

poszłam na ciuchy dzieciowe, smyk lipa, H&m też ale w 

reserved są jeszcze duże promocje i obkupiłam ale głównie 

starszą, to prawie wszystko 200zł dla maluszków u nas za 

wiele nie było, chociaż też wzięłam jej bluzeczkę, ale już na 

74 jak będzie siedziała. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brand24.  

 

Przeglądając wzmianki odnośnie Reserved w tych dniach, w których odnotowano 

największą aktywność użytkowników z punktu widzenia zidentyfikowanego sentymentu 

wypowiedzi, można odnotować bardzo wiele „łańcuszków”, które stanowią próbę oszustwa. 

Przykład tego typu wzmianki można znaleźć na pozycji pierwszej w tabeli jako wzmianka 

pozytywna i na pozycji pierwszej jako wzmianka negatywna. Tego typu wpisy nakłaniają 

użytkowników mediów społecznościowych do kliknięcia w dany link, czy wejścia na 

określoną stronę, która często jest zawirusowana po to, by zyskać bon zakupowy np. do 

Reserved na relatywnie wysoką kwotę. Tego rodzaju wpisy z wzmianką o Reserved bardzo 

często pojawiały się też w innych dniach. Przykładowo 18-tego i 20-tego października 

stanowił on zdecydowaną większość wpisów. Marka Reserved powinna monitorować takie 

wpisy i je zgłaszać poszczególnym serwisom (w tym przypadku serwisowi Facebook), gdyż 
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zagrażają jej wizerunkowi. Można także prowadzić kampanie informacyjne przestrzegające 

przed oszustwami. Inne wpisy miały charakter sprzedażowy (np. klientki odsprzedawały 

swoje ubrania marki Reserved). Dla samej marki ciekawe mogą być inne wpisy klientek, 

które dzielą się swoimi opiniami o zakupach (por. wzmianki rozpoznane jako negatywne 

z dn. 25.09. i 09.08.). Stanowią one podstawę do nawiązania interakcji z klientami 

i budowania z nimi relacji.  

Analiza sentymentu wykazała, że nie tylko liczy się ilość wzmianek o danej marce, ale 

przede wszystkim jakość. Działania marek w mediach społecznościowych powinny 

koncentrować się na tych użytkownikach, którzy są najbardziej zaangażowani w mediach 

społecznościowych wokół nich (tzw. Activists). Konieczna jest wobec tego segmentacja 

użytkowników (tabela 4.21.).  

Tabela 4.21. Segmentacja użytkowników badanych marek w serwisie Facebook za okres 

07.04.-06.11.2016 

Rodzaj użytkownika Play Allegro McDonald’s Reserved 

Okazjonalni 
L 45966 79752 37409 32712 

%  56,51% 82,78% 67,53% 71,27% 

Likers 
L 8830 13245 13755 9604 

% 10,85% 13,74% 24,83% 20,92% 

Debaters 
L 21340 2590 3367 2638 

% 26,23% 2,68% 6,07% 5,74% 

Writers 
L 5090 734 820 885 

% 6,25% 0,76% 1,48% 1,92% 

Activists 
L 112 165 40 56 

% 0,13% 0,01% 0,07% 0,12% 

Razem 
L 81338 96486 55391 45895 

% 100 100 100 100 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników w danym segmencie, % - odsetek wszystkich użytkowników.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Zgodnie z przewidywaniami, najliczniejszy segment w serwisie Facebook stanowili 

użytkownicy Okazjonalni. W analizowanym okresie zdarzyło się im tylko raz polubić treść 

zamieszczoną na stronie badanych marek. Najmniejszy ich odsetek odnotowano w przypadku 

marki Play (57%), a największy w przypadku marki Allegro (83%). Użytkownicy typu Likers 

wchodzili w interakcje na stronach badanych marek wyłącznie w formie polubień. 

Największy ich odsetek odnotowano w przypadku marki McDonald’s (ok. 25%), 

a najmniejszy w przypadku marki Play – 11%. Debaters to fani danej strony, którzy 

komentowali lub publikowali własne posty na stronach badanych marek, ale nigdy nie 
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„lubili” żadnego postu marki. Wśród nich mogą się znajdować użytkownicy, którzy 

przesyłają fałszywe „łańcuszki”, które odnotowano w jakościowej analizie sentymentu marki 

Reserved. Największy ich odsetek znajdował się w przypadku marki Play – 26%,  

a najmniejszy – w przypadku marki Allegro – 3%. Dla marek duże znaczenie mogą mieć 

użytkownicy typu Writers. Głównie komentują lub zamieszczają wpisy na stronach badanych 

marek, ale czasem też lubią treści, które marka publikuje. Największy ich odsetek 

odnotowano na stronie marki Play w serwisie Facebook (6%). Najmniej ich odnaleziono na 

stronie marki Allegro (0,8%). Najważniejszy i jednocześnie najmniej liczny jest jednak 

segment Activists. W przypadku marek Play i Reserved stanowił on 0,13% i 0,12%. Na 

stronie marki Allegro tego typu użytkowników było najmniej – tylko 0,01%.  

Dokonując wyboru użytkowników – Activistów – do ewentualnej współpracy warto 

wziąć pod uwagę ich szacowany wpływ, dotarcie (zasięg) oraz Influence Score. Stosowne 

dane odnośnie marki Play zestawiono w tabeli 4.21.  

Tabela 4.21. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na 

temat marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Data 

wpisu 

Autor wpisu Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Szacowany 

Wpływ 

Dotarcie Influence 

Score 

Lipiec 

2016 

Coca Cola zmiany taryfy, po więcej 

szczegółów zapraszamy na 

stronę Play:) 

Facebook 14,8 mln 98,5 mln 10/10 

Wrzesień 

2016 

Huawei 

Mobile 

miesięcy, w Polkomtel- 12 

miesięcy, Orange- 24 

miesiące, Play- 12 

miesięcy, ryn 

Facebook 6 mln 40 mln 10/10 

Wrzesień 

2016 

Sprite Akcją Promocyjną objęte 

są: Oferta Play na Kartę, 

Oferta Play na Kartę Rok 

Ważno… 

Facebook 3,2 mln 21,3 mln 10/10 

Sierpień 

2016 

Fanta Akcją Promocyjną objęte 

są: Oferta Play na Kartę, 

Oferta Play na Kartę Rok 

Ważno… 

Facebook 2,8 mln 19 mln 10/10 

Lipiec 

2016 

Orange Możesz przenieść numer z 

Play z abonamentu do 

Orange na kartę, natomiast 

na wni… 

 

Facebook 2,8 mln 18,9 mln 10/10 

Sierpień 

2016 

ALCATEL 

ONETOUCH 

Na razie IDOL4 wchodzi 

do oferty Orange i Play. 

Facebook 1,1 mln 7,6 mln 10/10 

Sierpień 

2016 

Under 

Armour 

Polska 

dostępny jest na ten 

moment w sieci 

telekomunikacyjnej Play: 

http://www.play.pl/ 

 

 

Facebook 662 tys. 4,4 mln 10/10 
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Data 

wpisu 

Autor wpisu Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Szacowany 

Wpływ 

Dotarcie Influence 

Score 

Listopad 

2016 

Zalando Basiu, Play to operator 

sieci komórkowej. Nasza 

aplikacja mobilna jest 

dostęp 

 

Facebook 581 tys. 3,9 mln 10/10 

Październik 

2016 

Kaspersky 

Lab 

Play ponawia ostrzeżenie o 

fałszywych fakturach. 

Zawierają trojana, który 

pob… 

 

Facebook 442 tys. 2,9 mln 10/10 

Wrzesień 

2016 

Kaspersky 

Lab 

numer 80833 (0 zł) 

Abonament: Muzyka na 

Czekanie (Play) – 2zł 

Czasoumila... you 

 

Facebook 421,4 tys. 2,8 mln 10/10 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

W analizowanym okresie do najpopularniejszych (tj. mających największy zasięg) 

autorów wpisów w mediach społecznościowych odnośnie marki Play należały przede 

wszystkim takie marki, jak: Coca-Cola, Sprite i Fanta, Orange, Alcatet OneTouch, a także 

Under Armour Polska. Marka Play podjęła współpracę z Coca-Colą, polegającą na 

organizacji promocji „Orzeźwiające doładowanie” i „Giga Kody”. Dzięki niej za zakup 

napojów Fanta, Sprite i Coca-Cola można było otrzymać doładowanie
368

. Promocja ta, jak 

można zauważyć, spowodowała popularyzację marki Play w mediach społecznościowych. 

Łączny wpływ marek Fanta, Coca-Cola i Sprite wyniósł ok. 20 mln. Dotarcie samej marki 

Coca-Cola to niemal 100 mln użytkowników. Przykładowy post marki Sprite odnoszący się 

do wspomnianej promocji przedstawiono na rys. 4.6.  

Współpraca z innymi popularnymi markami może być bardzo owocna. W mediach 

społecznościowych jednak bardzo aktywnie działa także konkurencja, o czym świadczy post 

zamieszczony przez jedną z klientek Play na profilu Orange (rys. 4.8). Ten jeden wpis 

spowodował, iż Orange stał się jednym z najpopularniejszych autorów treści, w których jest 

wzmianka o Play. Jego wpływ oszacowano na 2,8 mln, a dotarcie na blisko 19 mln. To 

pokazuje bardzo duży potencjał mediów społecznościowych w zakresie działań konkurencji. 

Warto je monitorować i w razie potrzeby interweniować.  

 

                                                 

368
 Zob. Doładowanie 2 zł lub 1 GB internetu z nakrętek Coca Cola & Fanta & Sprite @ Play, 

https://www.pepper.pl/promocje/doadowanie-2-z-lub-1-gb-internetu-z-nakretek-coca-cola-fanta-sprite-play-

22282 (04.05.2017). 
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Rys. 4.6. Przykładowy post marki Sprite promujący współpracę z marką Play 

Źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1746971088900946&id=1531198867144837&co

mment_id=1752487301682658 (04.05.2017). 

 

Warto też zauważyć z przedstawionego rankingu autorów, że najważniejszym 

działaczem w mediach społecznościowych, który rozpowszechnił ostrzeżenie o -

wspomnianych wcześniej w analizie jakościowej sentymentu - fałszywych fakturach, była 

marka Kaspersky Lab. Ta informacja również może być cenna dla marki Play.  

Odnośnie marki Allegro również stworzono ranking najpopularniejszych autorów 

w mediach społecznościowych (tabela 4.22). Na jego czele stoi marka kanału telewizyjnego 

HISTORY. We wrześniu 2016 r. udostępniła ona video „Legendy Polskie. Film 

TWARDOWSKY 2.0. Allegro”, wyrażając tym samym swój podziw dla tej produkcji (zob. 

rys. 4.8.). Była ona częścią projektu „Legendy polskie”, który łączy elementy kultury polskiej 

i reklamy marki Allegro. Miała to być „forma komunikacji reklamowej, rodzajem 

sponsoringu”
369

. Tymczasem same filmy zyskały bardzo dużą popularność wśród odbiorców. 

Cechują się interesującą fabułą i nowoczesnymi efektami. Jednocześnie sięgają do polskich 

legend (historia Twardowskiego). 

                                                 

369
 Zob. Legendy polskie wracają. Twardowski znowu w akcji!, https://magazyn.allegro.pl/5697-legendy-polskie-

wracaja-twardowski-znowu-w-akcji (04.05.2017). 
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Rys. 4.7. Przykładowy post na stronie konkurencyjnej marki Orange odnośnie marki 

Play 

Źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1209255669093995&id=140789625940610&co

mment_id=1209276792425216 (04.05.2017). 

 

Można przypuszczać, że to właśnie dzięki nim Allegro w ostatnim okresie stało się 

jedną z najbardziej popularnych marek w mediach społecznościowych (świadczy o tym m.in. 

wspomniana wcześniej duża skuteczność działań w serwisie YouTube). Jak widać, sama 

promocja wspomnianego filmu przez HISTORY w formie jednego postu w serwisie 

Facebook umożliwiła dotarcie do ok. 40 mln użytkowników. 

Tabela 4.22. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na 

temat marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Data 

wpisu 

Autor 

wpisu 

Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Wpływ Dotar-

cie 

Influen-

ce Score 

Wrzesień 

2016 

HISTORY Tomek Baginski. - Legendy 

Polskie. Film 

TWARDOWSKY 2.0. 

Allegro Jednak Boruta i… 

Facebook 5,9 mln 39,8 

mln 

10/10 

Czerwiec 

2016 

H&M Agato, nie prowadzimy 

sprzedaży na allegro. 

Przestrzegamy przed 

korzystaniem z… 

Facebook 4 mln 27,1 

mln 

10/10 

Sierpień 

2016 

avast! 

antivirus 

UWAGA użytkownicy 

serwisu Allegro na atak 

phishingowy. Na co zwrócić 

uwagę? Jeś… 

Facebook 652,7 

tys. 

4,4 mln 10/10 
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Data 

wpisu 

Autor 

wpisu 

Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Wpływ Dotar-

cie 

Influen-

ce Score 

Kwiecień 

2016 

Kaspersky 

Lab 

Uważajcie na nowe e-maile 

phishingowe podszywające się 

pod Allegro. Wyglądają ta… 

Facebook 450,6 

tys. 

3 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

Radio ESKA rowerowa kampania społeczna 

w Polsce, realizowana przez 

Fundację Allegro All F… 

Facebook 309,3 

tys. 

2 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

Wiedza 

bezużyteczn

a 

Święte powietrze. - Na 

Allegro można właśnie kupić 

słoik z powietrzem, którym 

od… 

Facebook 288,9 

tys. 

1,9 mln 10/10 

Październi

k 2016 

Kuba 

Błaszczy-

kowski 

nie może zabraknąć koszulki 

od Kuba Błaszczykowski!:) 

http://allegro.pl/Sho... 

Facebook 280,3 

tys. 

1,9 mln 10/10 

Maj 2016 maffashion_

official 

@hm ostatnio:/ wiec nie wiem 

;( może Allegro? 

Facebook 261,5 

tys. 

706,7 

tys. 

10/10 

Sierpień 

2016 

KWEJK.pl chodzić jak marzenie\:v - 

kwejk.pl - Typowe Allegro - 

Kwejk.pl 

Facebook 261,4 

tys. 

1,7 mln 10/10 

Październi

k 2016 

Allegro się na takie prezentowanie 

czasu do końca oferty. Allegro 

korzysta z serwera c… 

Facebook 231 tys. 1,5 mln 10/10 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

Co do innych najpopularniejszych autorów mających wpływ na markę Allegro 

w mediach społecznościowych, warto zwrócić uwagę na marki avast! Antivirus i Kaspersky 

Lab, które z dużą skutecznością ostrzegają przed oszustwami użytkowników serwisu Allegro 

(łączne dotarcie ponad 7 mln).  

 

Rys. 4.8. Post udostępniony przez markę HISTORY promujący Allegro 

Źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1188842444506814&id=126542200736849 

(04.05.2017). 
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Radio ESKA miało z kolei duży wpływ na promocję Fundacji Allegro All For Planet 

i jej rowerowej społecznej akcji „Kręć Kilometry” (dotarcie 2 mln). Markę Allegro 

w mediach społecznościowych pośrednio promują też sportowcy (Kuba Błaszczykowski – 

dotarcie ok. 2 mln) i blogerzy (Maffashion – ok. 707 tys.).  

Przykłady promocji marek przez znanych celebrytów i blogerów można znaleźć też 

analizując rankingi najpopularniejszych autorów na temat marek McDonald’s (por. tabela 

4.23) i Allegro (por. tabela 4.23).  

Tabela 4.23. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na 

temat marki McDonald’s w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Data 

wpisu 

Autor wpisu Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Wpływ Dotar-

cie 

Influenc

e Score 

Czerwiec 

2016 

McDonalds Emil, prosimy o kontakt na 

adres: fanpage@mcdonalds.pl. 

Pozdrawiamy. 

Facebook 10,4 

mln 

69 mln 10/10 

Październi

k 2016 

BlaBlaCar Hej Mateusz Taclej Aktualnie 

trwająca w McDonalds 

promocja umożliwia odbiór 

da… 

Facebook 623 tys. 4,2 mln 10/10 

Sierpień 

2016 

shanedawson @shanedawson mcdonalds Twitter 555 tys. 3,3 mln 10/10 

Lipiec 

2016 

KennyHamilto

n 

@kmichelle McDonalds Twitter 363 tys. 2,1 mln 10/10 

Maj 2016 Wiedza 

bezużyteczna 

Zamówienie w McDonalds w 

rytmnie disco! - Dawid Furch 

Facebook 289 tys. 1,9 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

Demotywatory na pewno przyciągają 

klientów: - demotywatory.pl - 

Szwedzki McDonalds wie 

ko… 

Facebook 277 tys. 1,8 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

McDonalds http://www.mcdonalds.co.jp/s

afety/food-

safety/factory/beef.html... 

Twitter 220 tys. 1,3 mln 10/10 

Lipiec 

2016 

adam_zdrojko

wski 

s oraz trasy Quality Roadshow 

macie w linku: 

http://twojepytaniado.mcdonal

ds.pl/ 

Instagram 167,4 

tys. 

452,3 

tys. 

10/10 

Czerwiec 

2016 

Fundacja 

Ronalda 

McDonalda 

Wolontariusze wspaniali! Tym 

razem był to Zespół z 

McDonalds! Dziękujemy i pro 

Facebook 128,9 

tys. 

859 tys. 10/10 

Lipiec 

2016 

chodakowskae

wa 

Londynie to tu zaglądam.. To 

nie jest mcdonalds, 

Instagram 127,3 

tys. 

344 tys. 10/10 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 
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W przypadku tej pierwszej wpływ na rozpowszechnienie wzmianek o niej miał 

przykładowo celebryta Adam Zdrójkowski, który w serwisie Instagram opublikował w lipcu 

2016 r. post promujący wydarzenie organizowane przez markę – trasę Quality Roadshow
370

 

(rys. 4.9.). Współpraca z nim dała następujące efekty: wpływ 167 tys. i dotarcie 423 tys.  

 

 

Rys. 4.9. Promocja wydarzenia McDonald’s przez celebrytę Adama Zdrójkowskiego 

Źródło: Instagram, https://www.instagram.com/p/BHW5fzHA_Ao/ (04.05.2017). 

 

Warto też zwrócić uwagę na działalność konkurencyjną uwidocznioną 

w przedstawionym rankingu. BlaBlaCar promowała kawę na stacji LOTOS, podczas gdy 

jeden z użytkowników stwierdził, iż promocja gratisowej kawy w McDonald’s jest lepsza 

(rys. 4.10.). Tego rodzaju sytuacja mogłaby zostać wychwycona przez markę McDonald’s, 

która, odpowiednio włączając się do tej dyskusji, mogła zyskać nowe grono wielu klientów. 

Zwiększyło by to też jej zasięg, który i tak był relatywnie bardzo duży (4,2 mln).  

Przedstawione przykłady wykazują, jak wielki potencjał mają media społecznościowe. 

W niektórych sytuacjach wystarczy jedna wzmianka o marce, by dotrzeć do milionów 

użytkowników. Niewątpliwie wykorzystanie w tym zakresie innych marek, w tym marek 

celebrytów i znanych osób o dużym zasięgu ma ogromną skuteczność. Pokazuje to także 

przykład marki Reserved. 

                                                 

370
 Zob. Quality Roadshow, http://www.twojepytaniado.mcdonalds.pl/roadshow/trasa (04.05.2017). 
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Rys. 4.10. Fragment dialogu między BlaBlaCar promującym kawę na stacji LOTOS 

a klientem preferującym kawę w McDonald’s 

Źródło: BlaBlaCar Facebook, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1103468486375463& 

id=415539501835035&comment_id=1127680690620909 (04.05.2017). 

 

Dane na temat najpopularniejszych autorów w mediach społecznościowych na temat 

marki Reserved zestawiono w tabeli 4.24.  

Tabela 4.24. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na 

temat marki Reserveed w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Data 

wpisu 

Autor wpisu Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Wpływ Dotar-

cie 

Influe

nce 

Score 

Maj 2016 Barbie jak Makoweczki.pl testują 

ubrania z kolekcji Barbie by 

Reserved Kids podczas… 

Facebook 2 mln 13 mln 10/10 

Wrzesień 

2016 

Oriflame www.ecologiczna.pl Otrzymasz 

25% zniżki na zakupy on-line w 

Reserved, a Twoje… 

Facebook 916,4 

tys. 

6,1 mln 10/10 

Kwiecień 

2016 

PayPal najmodniejszych stylizacji 

koniecznie zapoznajcie się z 

ofertą sklepu Reserved. 

Facebook 688 tys. 4,6 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

Reserved akcji. Prosimy o zapoznanie się 

z naszą instrukcją 

http://www.reserved.com/pl/pl 

Facebook 291,7 

tys. 

1,9 mln 10/10 

Kwiecień 

2016 

Wiedza 

bezużyteczna 

Wiedzieliście, że tyle mają? - 

Sprzedawczynie w Reserved i 

Mohito,… - bezuzyt... 

Facebook 288,8 

tys. 

1,9 mln 10/10 

Czerwiec 

2016 

maffashion_offi

cial 
nie wyjdzie 💋👊🏼 buziaki! 

#zara @superdrypoland 

#stradivarius #gucci #reserved 

Instagram 261,5 

tys. 

706,7 

tys. 

10/10 

Wrzesień 

2016 

Martyna 

Wojciechowska 

1500zł do sklepów takich jak 

H&M, Sinsay, Bershka, 

Reserved, Cropp, Adidas, S 

 

Facebook 207,5 

tys. 

1,4 mln 10/10 
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Data 

wpisu 

Autor wpisu Fragment treści wpisu Miejsce 

wpisu  

Wpływ Dotar-

cie 

Influe

nce 

Score 

Wrzesień 

2016 

tvn24 w londyńskiej świątyni handlu. 

Brytyjczycy: co to jest? 

http://tvn24bis.pl/ze-sw 

Twitter  181 tys. 1,1 mln 10/10 

Paździer-

nik 2016 

TVN mamy? - Zobaczcie zdjęcia 

Oliwii dla marki Reserved Kids! 

- tvn.pl – Przepięk… 

Facebook 128,6 

tys. 

857,5 

tys. 

10/10 

Czerwiec 

2016 

Maffashion masz cały przekrój:) od h&m po 

stradivarius, reserved etc. W 

poprzednim pości… 

Facebook 99,4 tys. 662,7 

tys. 

10/10 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

Z zestawienia można wywnioskować, iż marka Reserved również chętnie 

współpracuje z innymi markami w zakresie promowania swoich produktów w mediach 

społecznościowych. Świadczą o tym przykłady marek Barbie i Oriflame (zob. rys. 4.11.), 

które łącznie dotarły do ponad 19 mln użytkowników, a także marki PayPal (4,6 mln), czy też 

marki blogerki Maffashion, która chętnie mówi o produktach Reserved na swoich stronach 

w serwisach Instagram (707 tys.) i Facebook (663 tys.).  

 

 

Rys. 4.11. Przykład promocji marki Reserved przez partnerów w mediach 

społecznościowych  

Źródło: Facebook, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252547441773816&id=16629 

2277066000 (04.05.2017). oraz https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

10154547292724783&id=291 156314782 (04.05.2017). 
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Można zaobserwować, że dobór partnerów do współpracy jest celowy ze względu na 

grupę docelową. Przykładowo Barbie promuje markę dla dzieci Reserved Kids, Maffashion 

celuje głównie w nastolatki, a Oriflame – w starsze kobiety. Wszystkie te grupy docelowe są 

odbiorcami produktów marki Reserved. 

Nie wszyscy jednak autorzy wpisów w mediach społecznościowych są nastawieni na 

promocję marki. Niektóre wzmianki mogą poważnie szkodzić jej wizerunkowi. Przykładem 

jest wpis serwisu Wiedza Bezużyteczna, który dotarł do blisko 2 mln użytkowników, a jego 

treścią były niskie zarobki pracowników sklepów Reserved i innych należących do LPP, 

a także sklepów konkurencyjnych
371

. Nieustanny monitoring mediów społecznościowych 

jest zatem koniecznością, gdyż o markach się w nich mówi, bez względu na to, czy prowadzą 

one w nich swoją działalność, czy też nie. W ich interesie jest monitorować sytuację 

i odpowiednio reagować, zanim nastąpi kryzys wizerunku.  

 

 

4.3. Analiza aktywności badanych marek w mediach społecznościowych  

4.3.1. Analiza ilościowa 

Integralną częścią analizy potencjału marketingowego mediów społecznościowych na 

przykładzie badanych marek jest analiza ich aktywności w tych mediach. Również warto tego 

dokonać w ujęciu ilościowym i jakościowym. To pierwsze pozwala ogólnie ocenić 

skuteczność działań badanych marek w mediach społecznościowych. Z kolei ujęcie 

jakościowe umożliwia przyjrzenie się bliżej działaniom badanych marek w mediach 

społecznościowych, a co za tym idzie – realizację koncepcji benchmarkingu.  

Analizę aktywności badanych marek w mediach społecznościowych warto rozpocząć 

od określenia wpływu marek na to, co mówi się o nich w tych mediach, a także od ilościowej 

analizy wpisów tych. W kolejnych czterech tabelach dla każdej marki zestawiono rankingi 10 

autorów według ich wpływu w serwisach społecznościowych oraz według aktywności w tych 

serwisach (zob. tabela 4.25.-4.28.). Kluczowe jest stwierdzenie, jaką pozycję w tym rankingu 

zajmują same analizowane marki.  

                                                 

371
Zob. Facebook, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1052084898193922&id=26538210019 

7543 (04.05.2017). 
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Tabela 4.25. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Play za okres 07.04.2016-06.11.2016 

Ranking autorów wg wpływu w serwisach 

społecznościowych 

Ranking autorów wg aktywności w serwisach 

społecznościowych 

Autor Serwis Share of 

Voice 

(w %) 

Szacowany 

Wpływ 

(w mln) 

Autor Serwis Dotarcie Liczba 

wypowiedzi 

(wpisów) 

Play Facebook 53,0 964,4 Play4U Facebook 18313 3284 

Coca-Cola Facebook 12,2 221,7 Play Facebook 2287975 2826 

Huawei 

Mobile 

Facebook 11,2 203,8 Filip 

Rumiński 

Facebook bd 378 

Sprite Facebook 7,4 134,4 Open FM Facebook 174374 371 

Smartfony 

Lenovo 

Moto 

Facebook 2,0 36,7 Halo-

dzwonek.pl 

Facebook 93713 330 

HISTORY Facebook 2,0 35,8 Play_Polska Twitter 21726 319 

Orange Facebook 1,7 31,2 Piotr 

Roszak 

Facebook 41 284 

FOX Facebook 1,3 23,1 Polska 

Trzoda 

Facebook 2 191 

National 

Geographic 

Facebook 0,9 17,1 Sławek 

Nowakowski 

Facebook bd 175 

Fanta Facebook 0,9 17,1 play_polska Instagram 2583 152 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

Wpływ badanych marek na to, co mówi się o nich w mediach społecznościowych jest 

mierzony m.in. wskaźnikami Share of Voice (SoV) oraz Szacowany Wpływ (SW). Ten 

pierwszy określa procentowy udział wybranego autora we wpływie na dyskusję na temat 

marki w serwisach społecznościowych. Wynik wyliczany jest jako stosunek procentowy 

liczby wypowiedzi autora, liczby jego znajomych lub śledzących oraz współczynnika 

widzialności treści typowych dla wybranych serwisów społecznościowych do wszystkich 

wypowiedzi na temat marki w serwisach społecznościowych. Jak wynika z tabeli 4.25, 

w analizowanym okresie wskaźnik ten dla profilu marki Play w serwisie Facebook wynosił 

53%. Na drugim miejscu była marka Coca-Cola - 12%. Szacowany Wpływ wypowiedzi 

publikowanych przez stronę Play w serwisie Facebook wynosił ok. 964 (jest to wskaźnik 

Brand24 szacowany na podstawie liczby wpisów autora na temat marki w serwisach 

społecznościowych, liczby jego znajomych lub śledzących). SW Coca-Coli wyniósł natomiast 

ok. 222. W zestawieniu znalazły się też inne partnerskie marki, z którymi Play 

współpracowało w analizowanym okresie (Sprite: SoV - 7,4%, SW-134, Fanta: SoV – 0,9%, 

SW – 17,1). Oznacza to, że współpraca partnerska ma bardzo duże znaczenie 

w wykorzystaniu potencjału mediów społecznościowych przez markę Play. Można ogólnie 

powiedzieć, że sama marka ma tylko połowiczny udział w kształtowaniu jej wizerunku 
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w mediach społecznościowych. Pozostała część to właśnie działania partnerów i klientów. 

Warto też wspomnieć, że w zestawieniu znalazła się również konkurencja (Orange: SoV – 

1,7%, SW – 31,2). To ponownie świadczy o konieczności jej monitoringu. W zestawieniu 

dziesięciu najbardziej wpływowych autorów nie znalazły się strony marki Play z innych 

serwisów społecznościowych, co oznacza, że marka zdecydowanie najbardziej koncentruje 

się na serwisie Facebook. Niemniej inne strony można odnaleźć w zestawieniu rankingu 

autorów według aktywności w serwisach społecznościowych (zob. prawe skrzydło tabeli 

4.25). W analizowanym okresie najwięcej wypowiedzi w serwisach społecznościowych, 

w których była wzmianka o marce Play, opublikowała inna strona marki Play w serwisie 

Facebook – Play4U
372

 w liczbie 3284. Jej dotarcie wyniosło 18,3 tys. użytkowników. 

Niewiele mniej wpisów – 2826 – zamieścili administratorzy głównej, oficjalnej strony Play 

w serwisie Facebook. Jej dotarcie w analizowanym okresie wynosiło ok. 2,3 mln. 

W zestawieniu znalazły się też inne strony Play: w serwisie Twitter (319 wypowiedzi, które 

dotarły do ok. 22 tys. użytkowników) i w serwisie Instagram (152 wypowiedzi, które dotarły 

do ok. 2,6 tys.). Ich aktywność jest jednak kilku- a nawet kilkunastokrotnie mniejsza niż 

aktywność administratorów Play w serwisie Facebook. Ponadto w rankingu autorów według 

aktywności znaleźli się użytkownicy prywatni, np. Piotr Roszak, którzy również 

w analizowanym okresie zamieścili wiele wypowiedzi na temat marki Play (więcej niż 

administratorzy Play w serwisie Instagram). Ich wypowiedzi są pozytywne. Nie 

zidentyfikowano jednak ich konkretnych powiązań z marką. Są to potencjalni adwokaci 

marki. Warto, by marka Play nawiązała z nimi bliższe relacje.  

Aktywność marki Allegro i jej wpływ na to, co mówi się o niej w serwisach 

społecznościowych, są bardzo zbliżone do marki Play (SoV – 50%, SW – 257 mln, niższe niż 

w przypadku Play m.in. ze względu na mniejszą wielkość profilu w serwisie Facebook) (por. 

tabela 4.26.). Poza tym w zestawieniu znalazły się różne inne organizacje, m.in. Schronisko  

w Korabiewicach, których SoV w analizowanym okresie był na ogół poniżej 2% (wyjątkiem 

m.in. wspomniana organizacja non-profit – 3,5%). Tak duże rozdrobnienie spowodowane jest 

specyfiką Allegro jako serwisu aukcyjnego, do którego odnosi się wielu użytkowników 

prywatnych i instytucjonalnych w swoich postach, które np. promują ich własną działalność. 

Dziwić jednak może brak obecności Allegro w zestawieniu pod względem aktywności  

                                                 

372
 Play4You, https://www.facebook.com/Play4You/ (06.05.2017).  
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w serwisach społecznościowych. Biorąc pod uwagę to kryterium, Allegro Pomoc
373

 zajęło 

dopiero 11-te miejsce z liczbą wpisów na poziomie 1281, dotarciem 1,3 tys., z kolei główna, 

oficjalna strona Allegro – 15-te miejsce z liczbą wpisów 1109 i dotarciem 1,7 mln.  

Tabela 4.26. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Allegro za okres 07.04.2016-06.11.2016 

Ranking autorów wg wpływu w serwisach 

społecznościowych 

Ranking autorów wg aktywności w serwisach 

społecznościowych 

Autor Serwis 

Share of 

Voice 

(w %) 

Szacowany 

wpływ 

(w mln) 

Autor Serwis Dotarcie 
Liczba 

wypowiedzi 

Allegro Facebook 50,2 256,8 
Trendy XXL 

- sprzedaż 

odzieży 

Facebook 7291 3609 

Schronisko 

w Korabie-

wicach 

Facebook 3,5 18,1 
Kamil 

Piekielniak 
Facebook 324 2235 

Dawmac Facebook 2,0 10,4 
Jolanta 

Balicka 
Facebook bd 2149 

InPost – 

Paczkomaty, 

Listy 

Facebook 1,8 9,0 
Kamil 

Piekielniak 
Facebook 993 2060 

Fashion 

Queen 
Facebook 1,6 8,3 Bijou Gal Facebook 87 1869 

Dieta bez 

diety 
Facebook 1,6 8,0 Lorenzo Facebook 134564 1851 

Lorenzo Facebook 1,3 6,5 Natalia Czyż Facebook 81 1754 

HISTORY Facebook 1,2 6,0 
Magdalena 

Oska 
Facebook bd 1333 

Candy_TM Facebook 1,2 5,9 
Samo-

chodowe 

okazje 

Facebook 17 1317 

Szybkie auta 

za grosze 
Facebook 1,1 5,7 

Sklep 

internetowy 

Siemek122.pl 

Facebook 22 1298 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

Na pierwszy rzut oka zaskakujące wyniki odnośnie wpływu w mediach 

społecznościowych ma marka McDonald’s (tabela 4.27.). To zestawienie, w którym SoV 

profilu marki McDonald’s w serwisie Facebook oszacowano na poziomie aż 99,1%, nie 

należy jednak uznać za wiarygodne. Brand24 w swoich szacunkach prawdopodobnie nie 

                                                 

373
 Allegro Pomoc, https://www.facebook.com/AllegroPomoc/ (20.04.2017) - strona w serwisie Facebook 

stworzona specjalnie dla użytkowników serwisu aukcyjnego Allegro, która ma im ułatwić korzystanie z niego; 

jest to miejsce, w którym konsultanci Allegro odpowiadają na pytania tych użytkowników. 
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wzięło pod uwagę faktu, iż strona marki McDonald’s w serwisie Facebook ma strukturę 

globalną
374

. 

Tabela 4.27. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki McDonald’s za okres 07.04.2016-06.11.2016 

Ranking autorów wg wpływu w serwisach 

społecznościowych 

Ranking autorów wg aktywności w serwisach 

społecznościowych 

Autor Serwis 

Share 

of 

Voice  

(w %) 

Szacowan

y wpływ 

(w tys.) 

Autor Serwis Dotarcie 

Liczba 

wypowiedz

i 

McDonald’s Facebook 99,141 1197421 McDonald’s Facebook 
6941571

5 
115 

BlaBlaCar Facebook 0,052 623,2 
Tomek 

Stankiewicz 
Facebook bd 43 

Shane-

dawson 
Twitter 0,046 555,4 

VS931FM 

Playlist 
Twitter 170 38 

Torebunia.pl Facebook 0,034 409,1 Jojo_poses Twitter 16 34 

Kenny 

Hamilton 
Twitter 0,030 363,0 m8wtf Twitter 182 31 

Picodi Facebook 0,029 354,8 motosacz.pl Facebook 1043 29 

Wiedza 

bezużyteczn

a 

Facebook 0,024 288,6 
Bronek 

Brandowski 
Facebook 13 23 

Demotywa-

tory 
Facebook 0,023 277,0 Castillo_Destin Twitter 615 18 

adam_zdroj-

kowski 

Instagra

m 
0,014 167,4 

warsaw_ 

psyduck 

Instagra

m 
7 17 

Fundacja 

Ronalda 

McDonalda 

Facebook 0,011 128,9 
portalspozywc

zy 
Twitter 1189 15 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 

 

Gdy na nią wejdziemy, zobaczymy, że liczba jej fanów wynosi 70,8 mln
375

. Są to 

oczywiście dane uwzględniające fanów ze wszystkich krajów świata, w których promuje się 

marka McDonald’s. Strona globalna umożliwia prowadzenie jednej strony w serwisie 

Facebook dla wszystkich krajów. Domyślnie użytkownikowi, który loguje się z Polski, 

wyświetli się strona prowadzona po polsku przez polskich administratorów. Rzeczywista 

liczba fanów McDonald’s w Polsce na oficjalnej stronie w serwisie Facebook to ok. 1,5 mln 

(dane wg Sotrender - por. tabela 4.3). Ponieważ SoV i SW uwzględniają liczbę fanów 

określoną na stronie w serwisie Facebook (czyli te ok. 70 mln użytkowników), to trudno 

                                                 

374
 „Strony globalne pozwalają reklamodawcom na prezentowanie zlokalizowanych wersji materiałów klientom 

na całym świecie pod jedną uniwersalną marką oraz zachowanie całkowitej liczby fanów, unikatowego adresu 

URL i globalnych statystyk dla wszystkich fanów”. Zob. Czym są strony globalne, 

https://www.facebook.com/business/help/331800410323820 / (20.04.2017) 
375

 Dane na dzień 07.05.2017 r. Zob. https://www.facebook.com/pg/McDonaldsPolska/likes/?ref=page_internal / 

(20.04.2017) 
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określić, jaki jest faktyczny wpływ McDonald’s na rozpowszechnianie tej marki w serwisach 

społecznościowych w Polsce. Wiadomo jednak, że oprócz niej dużą rolę w tym zakresie 

odgrywa współpraca ze wspomnianym wcześniej celebrytą Adamem Zdrójkowskim. Jeśli 

chodzi o liczbę wypowiedzi w mediach społecznościowych, niewątpliwie polscy 

administratorzy strony tej marki w serwisie Facebook mają tu przewagę ilościową nad innymi 

autorami wypowiedzi na temat tej marki w serwisach społecznościowych (115). Choć liczba 

ta w porównaniu z analizowanymi wcześniej markami Play i Allegro jest relatywnie 

niewielka.  

Analogiczną sytuację odnośnie szacowania SoV i SW mamy w przypadku marki 

Reserved (zob. tabela 4.28). Jej strona w serwisie Facebook również ma strukturę globalną. 

Dlatego te wskaźniki wyszły stosunkowo wysokie. Z zestawienia widać jednak wpływ 

współpracy np. z blogerką Maffashion, z marką Barbie, czy Oriflame. Ci partnerzy mają 

relatywnie duży wpływ na to, co mówi się o marce Reserved w serwisach 

społecznościowych.  

 

Tabela 4.28. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Reserved za okres 07.04.2016-06.11.2016 

Ranking autorów wg wpływu w serwisach 

społecznościowych 

Ranking autorów wg aktywności w serwisach 

społecznościowych 

Autor Serwis Share of 

Voice 

(w %) 

Szacowany 

wpływ 

(w tys.) 

Autor Serwis Dotarcie Liczba 

wypowiedzi 

Reserved Facebook 75,20 153748,3 Reserved Facebook 1944950 527 

Barbie Facebook 9,57 19557,8 CLIFFORD-

ACID 

Twitter 9835 177 

HISTORY Facebook 2,92 5970,4 Komis 

Julcia 

Facebook 3002 174 

Reserved 

Kids 

Facebook 1,05 2143,2 Anna Daniel Facebook 10454 127 

Maffashion 

_official 

Instagram 0,64 1307,5 Magda 

Kotyza 

Facebook 348 103 

Stradivarius Facebook 0,50 1029,6 Piotr 

Miczka 

Facebook bd  102 

Oriflame Facebook 0,45 916,4 Grzegorz 

Michalak 

Facebook 863 95 

PayPal Facebook 0,34 687,8 Paweł 

Zienciuk 

Facebook 608 94 

Galeria 

Krakowska 

Facebook 0,19 381,0 Grażyna 

Konkol 

Facebook 248 93 

TeMyśli.pl Facebook 0,18 372,5 Marta 

Zakrzewska 

Facebook 1117 90 

Źródło: opracowanie na podstawie Brand24. 
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Jeśli chodzi o ranking autorów według aktywności w serwisach społecznościowych 

odnośnie marki Reserved, można zauważyć, że również największą aktywność wykazują tu 

administratorzy oficjalnej strony tej marki w serwisie Facebook (537 wypowiedzi). Poza tym, 

jak już wcześniej wykazała analiza jakościowa sentymentu, w przypadku rozpowszechniania 

nazwy marki Reserved w mediach społecznościowych mamy często do czynienia ze spamem 

(„łańcuszkami”). Wymienieni w tabeli prywatni użytkownicy, którzy często w serwisach 

społecznościowych wspominają o marce Reserved, prawdopodobnie właśnie są autorami tego 

rodzaju wpisów (posty zostały usunięte, więc niemożliwa jest ich weryfikacja).  

Media społecznościowe są kanałem, który klienci mogą wykorzystywać do zadawania 

pytań marce, składania reklamacji, czy zgłaszania różnego rodzaju problemów związanych 

z produktami marki. Jest to widoczne szczególnie w przypadku usług telekomunikacyjnych, 

które oferuje np. marka Play. Klienci oczekują obsługi i niezwłocznej reakcji marki na ich 

wpisy np. na stronie marki w serwisie Facebook czy Twitter. Tymczasem wiele ich zapytań 

pozostaje bez odpowiedzi (por. tabele 4.29.-4.30. i rys. 4.13.).  

Tabela 4.29. Obsługa klienta przez badane marki w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 na tle średniej branżowej za okres 07.04.2016-06.11.2016 

Kryteria oceny Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba postów użytkowników 12794 0 0 805 

Odsetek postów z reakcją 

marki 
12,67% - - 34,04% 

Szybkość reakcji marki 

(mediana) 
2g 53m - - 1g 27m 

Średnia reakcja w branży 

(od kwietnia do listopada 2016 

r.) 

6m 13s 1g 47m 23s 12g 27m 7s 6g 36m 38s 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy Sotrender oraz Fanpage Trends, Sotrender, kwiecień-listopad 

2016.  

 

Na obsługę w serwisie Facebook liczbą przede wszystkim potencjalni lub obecni 

klienci marki Play. Zamieścili oni w analizowanym okresie ok. 12,8 tys. postów na stronie 

marki. Jednak tylko 12,7% z nich spotkało się z reakcją marki. Szybkość reakcji dla 50% 

postów spośród tego odsetka wyniosła przeciętnie niespełna 3 godziny lub mniej. Jest to 

wynik bardzo zły w porównaniu ze średnią dla branży (6 minut i 13 sekund). Skala problemu 

w przypadku marki Reserved jest mniejsza. Na jej stronie w serwisie Facebook w badanym 

okresie użytkownicy zamieścili łącznie 805 postów. Mediana szybkości reakcji dla co 

trzeciego z nich wyniosła przeciętnie 1,5 godziny, co było znacznie powyżej średniej dla 

branży. Problem obsługi klienta w serwisie Facebook – jak się wydaje – nie dotyczy Allegro 
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i McDonald’s. Na ich oficjalnych stronach w analizowanym okresie żaden użytkownik nie 

zamieścił postu. Jednak, jak już wspomniano, marka Allegro na cel, jakim jest obsługa 

klienta, przeznaczyła oddzielną stronę w serwisie Facebook – Allegro Pomoc. Na stronie tej 

zostały określone 4 podstawowe zasady obsługi klienta. Wśród nich jest m.in. prośba 

o nieudostępnianie danych publicznie oraz o niezamieszczanie reklam czy spamu. 

Poinformowano również, że treści obraźliwe i wulgarne będą usuwane
376

.  

W przypadku marki McDonald’s nawiązywanie relacji z potencjalnymi bądź 

obecnymi klientami zdecydowanie koncentruje się w serwisie Twitter (tabela 4.30.).  

Tabela 4.30. Obsługa klienta przez badane marki w serwisie Twitter w okresie 

07.04.2016-06.11.2016  

Kryteria oceny Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba wzmianek 

użytkowników 
5328 931 346009 17 

Liczba reakcji marki 1563 36 506 0 

Odsetek wzmianek 

z reakcją marki 
29,34% 3,87% 0,15% 0% 

Szybkość reakcji 

(mediana) 
0g 35m 0g 4m 3g 50m - 

Najwięcej tweetów 

użytkowników 

jednego dnia 

(data) 

87  

(09.08.2016) 

31 

(14.10.2016) 

2 649 

(08.07.2016) 

4  

(23.07.2016) 

Najwięcej tweetów 

użytkowników bez 

reakcji jednego dnia 

(data) 

66  

(09.08.2016) 

31  

(14.10.2016) 

2 649 

(08.07.2016) 

4  

(23.07.2016) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy Sotrender oraz Fanpage Trends, Sotrender, kwiecień-listopad 

2016.  

 

W analizowanym okresie w serwisie tym użytkownicy zamieścili ok. 346 tys. 

wzmianek o badanej marce restauracji. Mediana szybkości reakcji wynosiła niespełna 4 

godziny. Maksymalnie w ciągu jednego dnia w badanym okresie marka otrzymała ok. 2,6 tys. 

wzmianek na swój temat. Sama marka wykonała ok. 506 reakcji w całym analizowanym 

okresie. Jest to znikomy odsetek wzmianek użytkowników. Znacznie bardziej aktywna jest 

dla porównania marka Play w serwisie Twitter. Liczba wzmianek użytkowników wynosiła 

ok. 5,3 tys., podczas gdy liczba reakcji marki – ok. 1,6 tys. (29%). Mediana szybkości reakcji 

wynosiła 35 minut.  

                                                 

376
 Zasady postowania, Allegro Pomoc Facebook, https://www.facebook.com/AllegroPomoc/app/2081951 

02528120/ (20.04.2017) 
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Ogólnie, biorąc pod uwagę odsetek reakcji marki i ich szybkość, można wyciągnąć 

wniosek, iż kwestia obsługi klienta przez media społecznościowe (a konkretnie serwisy typy 

Facebook i Twitter) sprawia dużą trudność badanym markom ze względu na bardzo dużą 

liczbę wypowiedzi użytkowników. Klienci (potencjalni lub obecni) oczekują odzewu z ich 

strony, określonej reakcji, pomocy w rozwiązaniu problemu, tymczasem niewielu spośród 

nich w ogóle spotyka się z jakąkolwiek odpowiedzią. Wydaje się, że na takim etapie rozwoju, 

jakim są badane marki, obsługa klienta przez media społecznościowe, jest bardzo dużym 

wyzwaniem, które – jak dotąd – je przerasta.  

Administratorzy stron badanych marek w serwisach społecznościowych mogą 

wykazywać swoją aktywność w taki sam sposób, jak inni użytkownicy (tabela 4.31.).  

Tabela 4.31. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kryteria oceny Play Allegro McDonald’s Reserved 

Aktywności 

ogółem 

L 12 332 3 783 1 357 1 962 

% aktywności 

ogółem 
100 100 100 100 

„Lubię to” 

L 67 11 5 3 

% aktywności 

ogółem 
0,54% 0,29% 0,37% 0,15% 

Komentarze 

L 11 906 3 424 1 251 1 502 

% aktywności 

ogółem 
96,55% 90,51% 92,19% 76,55% 

Posty 

L 359 348 101 457 

% aktywności 

ogółem 
2,91% 9,20% 7,44% 23,29% 

Największa liczba 

aktywności 

(data) 

L 
231 

(01.06.2016) 

73 

(05.07.2016) 

61 

(27.09.2016) 

148 

(08.06.2016) 

% aktywności 

ogółem 
1,87% 1,93% 4,50% 7,54% 

Najmniejsza 

liczba aktywności 

(data) 

L 
14 

(14.08.2016) 

2 

(18.06.2016) 

0 

(09.04.2016) 

2 

(09.04.2016) 

% aktywności 

ogółem 
0,11% 0,05% 0,00% 0,10% 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników wykazujących daną aktywność, % aktywności ogółem - odsetek wszystkich 

użytkowników wykazujących daną aktywność.  

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  

 

W analizowanym okresie zdecydowanie najbardziej aktywni byli administratorzy 

strony marki Play w serwisie Facebook. Wykonali oni łącznie ponad 12 tys. aktywności, 

z czego ok. 97% to były komentarze do wypowiedzi różnych odbiorców. W ciągu jednego 

dnia najwięcej wykonali 231 aktywności. Administratorzy pozostałych badanych marek 

wykonali kilkakrotnie mniej aktywności w serwisie Facebook: Allegro – 3,8 tys., z czego 

91% to komentarze, Reserved – 1,9 tys., z czego komentarze to ok. 77% i McDonald’s – 1,4 
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tys., z czego komentarze to ok. 92%. Pod względem ilości zamieszczanych postów 

zdecydowanie dominuje marka Reserved – 457, podczas gdy marka McDonald’s jedynie 101.  

Posty w serwisie Facebook to podstawowa forma komunikacji z odbiorcami, która 

determinuje zaangażowanie użytkowników (mogą się one automatycznie wyświetlać na 

tablicach osób, które obserwują daną markę
377

). Dane na temat ich form zestawiono na rys. 

4.12.  

 

 

Rys. 4.12. Rodzaje postów badanych marek w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

W analizowanym okresie marki Play i Allegro najwięcej zamieściły postów w formie 

linków (odniesień do innych stron internetowych). Stanowiły one ok. 60% wszystkich 

postów. Pozostałe to były głownie zdjęcia (ok. 20%) i filmy (ok. 20%). Inną strukturę form 

publikowanych postów reprezentują marki Reserved i McDonald’s. W ich przypadku 

przeważają posty w formie zdjęć (Reserved – 82%, McDonald’s – 60%). Pozostałe posty są 

głównie w formie linków (Reserved – 15%, McDonald’s – 27%). Niezwykłą rzadkością 

wśród wszystkich badanych marek są posty w postaci wyłącznie tekstowej (ok. 1%). Tego 

                                                 

377
 O tym, czy się wyświetlą decyduje bardzo wiele czynników. Mówi o tym tzw. algorytm Edge Rank. Więcej 

na ten temat zob. I. Lupa, Media społecznościowe…, op.cit., s. 38-41. 
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rodzaju posty generują co prawda duży zasięg, lecz bardzo niskie zaangażowanie, więc się od 

nich raczej odchodzi. Największą uwagę użytkowników przykuwają filmy oraz zdjęcia.  

W serwisie Twitter sytuacja odnośnie aktywności administratorów profilu badanych 

marek jest zupełnie odmienna niż w serwisie Facebook, o czym decyduje jego specyfika. 

Tutaj możliwe są głównie cztery formy komunikacji marki z odbiorcami (tabela 4.32.):  

 tweet organiczny lub promowany – jest to post mogący zawierać zdjęcie, video 

link o długości do 140 znaków; ten rodzaj wiadomości jest publikowany na 

profilu marki, wysyłany do obserwujących użytkowników i może być 

wyszukany w treściach serwisu Twitter; 

 tweety podane dalej („podanie dalej”) - to inaczej retweetowanie posta innego 

użytkownika; pomagają w szybki sposób dzielić się danym tweetem z innymi 

użytkownikami;  

 odpowiedzi marki - to każdy tweet napisany przez markę po kliknięciu 

„Odpowiedz” pod tweetem innego użytkownika, 

 polubienie („ulubione”) – odpowiednik polubienia w serwisie Facebook.  

Tabela 4.32. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Twitter 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kryteria oceny Play Allegro McDonald’s Reserved 

Suma aktywności 

L 2 933 114 114 481 0 

% aktywności 

ogółem 
100 100 100 100 

Tweety 

L 219 27 1 964 0 

% aktywności 

ogółem 
7,47% 34,62% 1,72% 0 

Odpowiedzi 

L 2 377 69 112 329 0 

% aktywności 

ogółem 
81,04% 88,46% 98,12% 0 

Podania dalej 

L 0 0 22 0 

% aktywności 

ogółem 
0,00% 0,00% 0,02% 0 

Ulubione 

L 337 18 166 0 

% aktywności 

ogółem 
11,49% 23,08% 0,15% 0 

Największa liczba 

aktywności 

administratora 

(data) 

L 
50 

(05.09.2016) 

11 

(11.04.2016) 

1246 

(21.09.2016) 
0 

% aktywności 

ogółem 
1,70% 14,10% 1,09% 0 

Najmniejsza 

liczba aktywności 

administratora 

(data) 

L 
1 

(05.11.2016) 

0 

(17.04.2016) 

2 

(04.07.2016) 
0 

% aktywności 

ogółem 
0,03% 0,00% 0,00% 0 

Oznaczenia: L – liczba użytkowników wykazujących daną aktywność, % aktywności ogółem - odsetek wszystkich 

użytkowników wykazujących daną aktywność.  

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  
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Jak widać, administratorzy profilu marki McDonald’s w serwisie Twitter 

w analizowanym okresie wykonali łącznie blisko 115 tys. aktywności, z czego 98% stanowiły 

odpowiedzi na tweety innych użytkowników. Świadczy to o bardzo dużej koncentracji marki 

McDonald’s na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Twittera. Tego właśnie 

wymaga specyfika wspomnianego serwisu społecznościowego. Dodatkowo zaprezentowane 

wcześniej dane o zaangażowaniu użytkowników Twittera wokół marki McDonald’s świadczą 

o jej bardzo dużej skuteczności działania w tym obszarze. Marka Play również jest dość 

aktywna w serwisie Twitter – administratorzy jej profilu wykonali łącznie w badanym okresie 

blisko 3 tys. aktywności, z czego 81% stanowiły odpowiedzi na tweety użytkowników. 

Z kolei marka Allegro raczej wykazuje tu większą bierność – łącznie 114 aktywności, z czego 

88% to odpowiedzi na tweety.  

Brakiem jakiejkolwiek aktywności w serwisie Twitter w analizowanym okresie 

odznaczyli się administratorzy profilu marki Reserved (na profilu tej marki brak jest 

aktywności od 15.10.2015 r.
378

. Jak jednak już wstępnie można było wywnioskować 

z wcześniejszej analizy, ta marka – oprócz serwisu Facebook – koncentruje swoje działania 

głównie na serwisie Instagram (zob. rys. 4.13.).  

W serwisie tym w analizowanym okresie administratorzy jej profilu wykazali łącznie 

blisko 600 aktywności, z czego 57% stanowiła publikacja mediów (zdjęć lub filmów). Niemal 

równy podział w strukturze aktywności między mediami a komentarzami świadczy o tym, że 

marka równie często publikuje posty, co wchodzi w interakcje z użytkownikami Instagrama. 

Podobną strukturę można zauważyć w przypadku marki McDonald’s (media – 41%), przy 

czym w ujęciu ilościowym marka ta jest ponad dwukrotnie mniej aktywna w analizowanym 

serwisie niż marka Reserved. W przypadku pozostałych dwóch marek można zauważyć 

odwrócone struktury aktywności. Marka Play bardziej skupia się na interakcjach 

z użytkownikami (stanowią one 71% wszystkich aktywności), a marka Allegro – bardziej na 

publikacji postów (stanowią one 75% wszystkich aktywności). W ujęciu ilościowym marka 

Allegro jest jednak zdecydowanie mniej aktywna (łącznie w badanym okresie 36 aktywności, 

podczas gdy marka Play - 376).  

                                                 

378
 Zob. Reserved Brand, Twitter, https://twitter.com/reserved_brand (15.05.2017). 
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Rys. 4.13. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Instagram 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

W serwisach Twitter i Instagram bardzo popularną formą komunikacji są hashtagi 

(słowa kluczowe poprzedzone znakiem „#”, do których tworzy się automatyczny odnośnik). 

Za ich pomocą marka może wyróżnić np. jakieś wydarzenie, w którym bierze udział, albo 

stworzyć hashtag, który będzie promował określoną linię produktową. W analizowanym 

okresie w serwisie Twitter tylko dwie badane marki wykorzystały tą formę komunikacji – 

Play i Allegro (tabela 4.33.).  

W analizowanym okresie marka Play w serwisie Twitter tworzyła hashtagi na różne 

wydarzenia okolicznościowe (np. #dzieńmatki, #dzieńojca). Można także zaobserwować 

hashtag stworzony dla linii produktowej marki (#formułarodzina) lub też na ogólne 

wydarzenie w branży, jakie miało miejsce w Polsce odnośnie odgórnego przymusu rejestracji 

telefonów „na kartę” (#akcjarejestracja). Najbardziej popularny był jednak hashtag 

#czytajacinaczej, który został stworzony specjalnie dla celów konkursu organizowanego 
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przez markę. Był on wykorzystywany również np. w serwisie Facebook m.in. przez 

partnerów marki
379

.  

Tabela. 4.33. Hashtagi marek Play i Allegro w serwisie Twitter w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 

Marka Hashtag 

Średnia 

liczba 

retweetów 

Średnia 

liczba 

polubień 

Średnia 

liczba 

odpowiedzi 

Średnia liczba 

aktywności łącznie 
Użyto 

P
la

y
 

#czytajacinaczej 1,0 5,5 0,0 6,5 2,0 

#play 0,0 5,0 0,0 5,0 1,0 

#formułarodzina 0,0 5,0 0,0 5,0 1,0 

#dzieńojca 0,0 4,0 0,0 4,0 1,0 

#podpiswielewart 0,7 4,0 0,0 4,7 7,0 

#dzieńmatki 1,0 4,0 0,0 5,0 1,0 

#dzienchlopaka 1,0 2,0 0,0 3,0 1,0 

#laptop 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 

#życzenia 1,0 2,0 0,0 3,0 1,0 

#akcjarejestracja 2,0 2,0 0,0 4,0 1,0 

A
ll

eg
ro

 

#czegoszukasz 2,0 0,0 2,9 15,0 0,9 

#cosplay 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Marka Allegro stworzyła dwa hashtagi w serwisie Twitter w analizowanym okresie. 

Jeden z nich to #czegoszukasz. Hashtag ten był wykorzystywany również w innych serwisach 

i ogólnie miał na celu promocję marki oraz zachęcanie odbiorców do korzystania z serwisu 

Allegro. Później, w okresie świąt Bożego Narodzenia 2016, marka ta wykorzystała po części 

ten hashtag do kampanii reklamowej „Czego szukasz w Święta?”. W ramach niej stworzono 

wzruszające spoty reklamowe w serwisie Facebook, które odbiły się szerokim echem 

w mediach społecznościowych
380

.  

Hashtagi są również popularną formą komunikacji w serwisie Instagram (tabela 

4.34.). Najwięcej polubień i komentarzy w analizowanym okresie zyskały hashtagi marki 

Play użyte w serwisie Instagram, to #playnakarte, #starter i #zadarmo. Te hashtagi były 

używane razem w tych samych postach, dlatego mają tę samą średnią liczbę polubień 

                                                 

379
 Zob. Mówiąc inaczej, Facebook, https://www.facebook.com/MowiacInaczej/posts/965592903525344 

(15.05.2017). 
380

 Zob. M. Kuchta, „Czego szukasz w Święta?” – wzruszająca kampania od Allegro, 

https://socialpress.pl/2016/11/czego-szukasz-w-swieta-wzruszajaca-kampania-od-allegro/ (15.05.2017). 
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(1015,5) i komentarzy (153). Interesująca gra słowna była w przypadku hashtagu #playgrafair 

– oznaczano nim posty dotyczące konkursu, w którym można było wygrać piłki nożne 

podpisane przez trenera reprezentacji Polski – Adama Nawałkę
381

.  

Tabela 4.34. Wybrane hashtagi badanych marek w serwisie Instagram w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 

Marka Hashtag Średnia liczba 

polubień  

Średnia liczba 

komentarzy 

Użyto 

P
la

y
 

#playnakarte  1015,5 153 2 

#starter 1015,5 153 2 

#zadarmo 1015,5 153 2 

#playgrafair 362 177 1 

A
ll

eg
ro

 

#weekend  74 4 1 

#majówka 74 4 1 

#freetime 74 4 1 

#kosz 74 4 1 

#friends 74 4 1 

M
cD

o
n

al
d

’s
 

#widoczki 1317 13 1 

#dobrafala 1344 7 1 

#summervibes 1254 6 1 

#omnomnom 1132,3 8 3 

#mamsmakanamaka 1109,1 6,9 87 

R
es

er
v

ed
 

#warm 2179 3 1 

#mood 2097 2 1 

#sweater 1948 5 1 

#makeup 1892 9 1 

#and 1892 9 1 

#partystyle 1892 9 1 

#hair 1892 9 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Allegro na Instagramie wykorzystało hashtagi #weekend, #majówka, #freetime, 

#kosz, #friends, które również prawdopodobnie zostały wykorzystane w jednym poście, 

nawiązując do zbliżającej się majówki. Zyskały one średnio 74 polubień i 4 komentarze. 

McDonald’s także posiada interesujące hashtagi, m.in. najbardziej popularny - 

#mamsmakanamaka (średnio 1109 polubień i średnio 7 komentarzy), który jednocześnie 

stanowi slogan reklamowy, wykorzystywany w wielu mediach społecznościowych 

                                                 

381
 Konkurs, Instagram, https://www.instagram.com/p/BEGJpqrtuQR/ (15.05.2017). 
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i tradycyjnych do promocji produktów tej marki. Również popularny jest hashtag 

#omnomnom (średnio 1132 polubienia i 8 komentarzy), który ma naśladować odgłosy 

wydawane podczas zajadania się produktami tej marki. Inne hashtagi (np. #dobrafala, 

#widoczki, #summervibes) były wykorzystywane do promocji marki, nawiązując przy tym do 

wakacji nad morzem, letniego wypoczynku, itp. Hashtagi marki Reserved w serwisie 

Instagram nie są zbytnio wyszukane i odnoszą się do tematyki danego postu. Warto jednak 

zauważyć, że marka ta wykorzystuje je w niepoprawny sposób. W jednym poście użyła 

jednocześnie hashtagi: #makeup, #and, #partystyle, #hair (łącznie zyskały średnio 1892 

polubienia i 9 komentarzy). W tym przykładzie hashtag #and (ang. „i”) nie ma określonego 

znaczenia jako słowo kluczowe. Wyszukiwanie go w wyszukiwarkach będzie bezcelowe. Nie 

powinno więc występować jako oddzielny hashtag. Wątpliwości pod tym kątem również 

mogą budzić słowa #hair (ang. „włosy”) czy #makeup (ang. „makijaż”), które są powszechnie 

i relatywnie często używane. Hashtagi raczej powinny mieć określone znaczenie i być 

używane w określonych sytuacjach.  

Duże anomalie ilościowe w porównaniu z innymi serwisami wykazuje analiza 

aktywności badanych marek w serwisie YouTube. Tutaj bada się liczby dodanych filmów 

w analizowanym okresie przez administratorów profilów tych marek (tabela 4.35.).  

Tabela 4.35. Liczba dodanych filmów przez administratorów badanych marek na ich 

kanałach w serwisie YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Kategoria Play Allegro McDonald’s Reserved 

 

Liczba dodanych 

filmów 

 

62 

 

28 

 

23 

 

22 

 

Największa liczba 

dodanych filmów 

(data) 

4  

(21.06.2016, 

04.11.2016, 

03.11.2016) 

4  

 

(05.05.2016) 

3 

 

 (24.05.2016) 

9  

 

(22.09.2016) 

 

Najmniejsza liczba 

dodanych filmów 

(data) 

0  

 

(np.21.08.2016, 

20.08.2016, 

22.08.2016) 

0  

 

(np. 21.08.2016, 

20.08.2016, 

22.08.2016) 

0  

 

(np. 15.08.2016, 

14.08.2016, 

16.08.2016) 

0  

 

(np. 27.08.2016, 

26.08.2016, 

28.08.2016) 

Źródło: opracowanie na podstawie Sotrender.  

 

Ogólnie najwięcej filmów dodali łącznie administratorzy profilu Play – 62. 

Administratorzy profilu Allegro dodali z kolei 28 filmów, administratorzy profilu 

McDonald’s - 23 filmy, a administratorzy profilu Reserved - 22 filmy. Jednocześnie można 

wskazać dużą nieregularność w zamieszczaniu tych filmów. Przykładowo marka Reserved 
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w ciągu jednego dnia zamieściła nawet 9 filmów, tj. niemal połowę liczby wszystkich 

zamieszczonych filmów w ciągu badanego siedmiomiesięcznego okresu. Warto zauważyć, że 

wszystkie te liczby są relatywnie niskie w porównaniu z aktywnością marek w innych 

analizowanych wcześniej serwisach społecznościowych. Wynika to ze specyfiki serwisu 

YouTube. Produkcja i publikacja filmu jest niewątpliwie bardziej absorbująca i kosztowna niż 

redakcja postu w serwisie Facebook, czy Twitter. W tym przypadku liczy się przede 

wszystkim jakość filmów, którą mierzy m.in. analizowana wcześniej liczba wyświetleń, czy 

innych aktywności użytkowników. Pod tym względem wyróżniała się szczególnie marka 

Allegro.  

Podsumowując, badane marki są w różnym stopniu aktywne w serwisach 

społecznościowych. To, na którym serwisie się koncentruje działalność marketingowa danej 

marki, w dużej mierze zależy m.in. od jej ogólnej strategii działalności w mediach 

społecznościowych, charakteru jej działalności, grupy docelowej, a także od specyfiki danego 

serwisu społecznościowego. Jak się okazuje na przykładzie McDonald’s serwis Facebook nie 

musi „grać pierwszych skrzypiec”. Marka ta pokazuje, jak można wykorzystać potencjał 

Twitter do budowania relacji z odbiorcami. Allegro bardziej „stawia” na serwis YouTube, 

z kolei Reserved odnosi duże sukcesy z działalności w serwisie Instagram w postaci 

relatywnie dużego zaangażowania odbiorców. Marka Play z kolei ze względu m.in. na swą 

oligopolistyczną działalność znajduje i angażuje odbiorców na każdym ze wspomnianych 

serwisów społecznościowych, jednak najbardziej aktywna jest w serwisie Facebook.  

 

 

 

4.3.2. Analiza jakościowa 

Aby przyjrzeć się bliżej działalności badanych marek w serwisach społecznościowych, 

dokonano analizy jakościowej ich aktywności. Ważną częścią tej analizy był przegląd 

wszystkich postów, jakie te marki zamieściły w analizowanym okresie w serwisie Facebook 

(łącznie 1261) oraz dokonanie ich kategoryzacji (tabela 4.36). Dzięki temu można było 

zbadać, w jakim stopniu marki, które prowadzą skuteczne działania w mediach 

społecznościowych, stosują się do opisanej w rozdziale drugim reguły 70/20/10. Zgodnie 

z nią w strukturze zamieszczanych postów, te, które stricte promują produkty marki, powinny 

stanowić nie więcej niż 10% wszystkich postów. Tymczasem można zauważyć, że wśród 
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treści publikowanych przez administratora profilu marki Play w serwisie Facebook 

w analizowanym okresie dominują właśnie tego rodzaju posty (63%).  

Tabela 4.36. Kategoryzacja postów badanych marek w serwisie Facebook za okres 

07.04.2016-06.11.2016 

 

Kategoria postów 

Play Allegro McDonald’s Reserved 

Liczba 

postów 

Odsetek 

postów 

(w %) 

Liczba 

postów 

Odsetek 

postów 

(w %) 

Liczba 

postów 

Odsetek 

postów 

(w %) 

Liczba 

postów 

Odsetek 

postów 

(w %) 

Stricte promujące 228 63,3 127 36,8 30 30 33 7,2 

Promocja partnerów 27 7,5 6 1,7 1 1 3 0,7 

Wartościowe, w tym: 103 28,6 212 61,5 69 69 99 21,7 

- Porady, 

inspiracje, 

informacje 

22 6,1 149 43,2 1 1 34 7,5 

- Upusty, rabaty, 

gratisy, bonusy 
17 4,7 2 0,6 33 33 31 6,8 

- Call-to-action 

(zagadywanie 

fanów) 

0 0 3 0,9 0 0 0 0 

-Real-time 

marketing 
10 2,8 6 1,7 7 7 8 1,8 

- Promocja 

własnych wydarzeń 
31 8,6 44 12,8 15 15 2 0,4 

- Konkurs, quiz 22 6,1 5 1,4 0 0 23 5,0 

- Gra, zabawa 1 0,3 0 0 13 13 1 0,2 

- Employer 

branding (w tym 

ogłoszenia o pracy) 

0 0 3 0,9 0 0 0 0 

 Lokowanie produktu 2 0,6 0 0 0 0 321 70,4 

Razem  360 100 345 100 100 100 456 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender. 

 

W przypadku pozostałych marek posty stricte promujące stanowią co najwyżej 37% 

wszystkich postów (marka Allegro). Wśród postów marki Reserved odsetek ten wynosi tylko 

7%. Jednak ta marka ma bardzo duży odsetek postów z pokrewnej kategorii „lokowanie 

produktu” (70%). Owa kategoria łączy w sobie cechy dwóch kategorii: „porady, inspiracje, 

informacje” i „stricte promujące”. Oznacza to, że marka promuje swoje produkty, jednak przy 

tym daje jakąś wartość dodaną dla odbiorców (określone korzyści, które mogą mieć 

z przeglądania tych postów). Marka Reserved często zamieszcza zdjęcia, przedstawiające 

różne inspiracje odnośnie stylizacji ubrań tej marki (por. rys. 4.14.). Tego rodzaju posty 

wśród odbiorców, którzy się interesują modą, spotykają się z dużym zainteresowaniem. Ta 
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strategia w pewnym stopniu jest zgodna z regułą 70/20/10, która mówi o tym, iż 70% 

powinny stanowić posty wartościowe, czyli takie, które stanowią określoną wartość dla 

odbiorcy.  

 

 

Rys. 4.14. Przykłady postów z kategorii „stricte promujące”, „wartościowe” i 

„lokowanie produktu” 

Źródło: Play, Facebook, https://www.facebook.com/188351153004/posts/10153917820453005  

 

 

Tą wartością mogą być wspomniane porady, inspiracje i informacje, ale także 

możliwość zdobycia określonych bonusów, gratisów, rabatów, możliwość autoprezentacji 

(np. wyrażenia przez odbiorców swoich poglądów, myśli), informowanie o aktualnych 

wydarzeniach (zarówno tych, które dotyczą marki, jak i tych o charakterze 

okolicznościowym) i/lub nawiązywanie do nich, szeroko pojęta rozrywka i możliwość 
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wygrania określonej nagrody, a także informacja o możliwości zdobycia pracy. Owe kryteria 

spełniają odpowiednio takie kategorie, jak: „upusty, rabaty, gratisy, bonusy” (w najwięcej 

tego rodzaju postów ma marka McDonald’s – 33%), call-to-action (zagadywanie fanów 

odnośnie tego, jak im minął dzień, co sądzą o określonym wydarzeniu, itp.) – tego typu posty 

w analizowanym okresie pojawiały się na profilu marki Allegro (1%), real-time marketing 

i promocja własnych wydarzeń (najwięcej w ujęciu procentowym tego typu postów pojawiło 

się na stronie marki McDonald’s, odpowiednio 7% i 15%), konkursy i quizy (marka Play – 

6%), gra i zabawa (McDonald’s – 13%) oraz employer branding (Allegro – 1%). Reasumując, 

posty stricte wartościowe w przypadku marek McDonald’s i Allegro stanowią odpowiednio 

69% i 62%, marka Reserved w swojej strukturze postów ma ich ok. 22%, jednak należy 

przypomnieć o kategorii „lokowanie produktu”, która stanowi ok. 70% wszystkich postów  

i spełnia po części kryterium postów „wartościowych”. Najmniej w swojej strukturze 

wartościowych postów ma marka Play (29%). Pojawia się zatem pytanie: dlaczego profil 

marki Play w serwisie Facebook należy do największych w Polsce i cieszy się relatywnie 

dużym zaangażowaniem, podczas gdy treści zamieszczane na nim są w większości stricte 

promujące? Odpowiedzią jest oligopolistyczny charakter działalności marki. Należy do niej 

27% całego polskiego rynku telekomunikacyjnego. W serwisie Facebook fani chcą być na 

bieżąco z wszelkimi promocjami, jakie oferuje marka. Dodatkowo strona ta jest traktowana 

w dużej mierze jako miejsce do kontaktu z marką, odbiorcy oczekują tam obsługi ich jako 

klientów – potencjalnych lub obecnych. Wydaje się, iż to jest właśnie główną przyczyną, 

dlaczego ta marka może sobie pozwolić na odmienną strategię w zakresie zamieszczanych 

treści w serwisie Facebook, przy zachowaniu dużego dotarcia, zasięgu i zaangażowania.  

Odnosząc się jeszcze do reguły 70/20/10, 20% w strukturze postów powinny stanowić 

te, które promują partnerów. Ogólnie, jak już wykazała wcześniejsza analiza, badane marki 

chętne współpracują w mediach społecznościowych z różnego rodzaju celebrytami, 

blogerami, ekspertami. W serwisie Facebook jednak posty nawiązujące do partnerów na 

stronach badanych marek w analizowanym okresie stanowią od 0,7% (marka Reserved) do 

7,5% (marka Play) wszystkich postów. Warto zaznaczyć, że jest też inna interpretacja tej 

reguły. Zgodnie z nią, nie więcej jak 20% postów powinno być zapożyczonych od innych 

stron (partnerów), czyli innymi słowy udostępnionych w formie linku. Reguła ta wynika 

z praktyki, kiedy administratorzy stron w serwisach społecznościowych zamiast redagować 

własne, oryginalne posty, wybierają łatwiejszą drogę i udostępniają treści, które „krążą” 

w mediach społecznościowych. Takie treści mogą mieć słabszy zasięg i charakteryzować się 
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mniejszym zaangażowaniem (odbiorcy nie będą na nie zwracać większej uwagi, jeśli już je 

wcześniej gdzieś zobaczyli). Dlatego rekomenduje się w większości zamieszczanie postów 

własnych. Z przeglądu wszystkich postów badanych marek zamieszczanych na ich stronach 

w serwisie Facebook w analizowanym okresie wynika, że 100% z nich to są posty własne.  

Poszczególne kategorie postów mogą mieć różną skuteczność mierzoną wskaźnikami 

zaangażowania użytkowników i Interactivity Index. Jednocześnie warto zbadać skuteczność 

działań badanych marek, analizując liczbę zamieszczanych postów danej kategorii w relacji 

do wspomnianych wskaźników. Stosowne dane dla marki Play zestawiono na rys. 4.15.  

 

 

Rys. 4.15. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Play w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

W analizowanym okresie na stronie marki Play w serwisie Facebook największym 

zaangażowaniem i wskaźnikiem InI cieszyły się posty z kategorii „konkurs, quiz” 

(zaangażowanie – 664, InI - 2354). Tego rodzaju postów było jednak relatywnie niewiele – 

22. Najwięcej postów badana marka zamieściła z kategorii stricte promujące. Te – jak można 

było oczekiwać - miały stosunkowo małe zaangażowanie (139) i InI (522). Najmniejszy 

wskaźnik InI odnotowała kategoria „real-time marketing” – 375, a najmniejsze 

zaangażowanie – „porady, inspiracje, informacje” (127). W badanym zakresie skuteczność 

działania marki Play należy ocenić raczej nisko. Mogłaby lepiej wykorzystać potencjał 
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serwisu Facebook, gdyby administratorzy jej profilu publikowali więcej postów np. 

konkursowych, a mniej stricte promujących.  

Wśród czterech najpopularniejszych postów pod względem InI marki Play 

w analizowanym okresie w serwisie Facebook, znalazły się dwa konkursowe, jedno odnośnie 

organizowanych wydarzeń i jeden stricte promujący usługi tej marki (zob. tabela 4.37.). 

Wszystkie te posty były w formie zdjęć.  

Tabela 4.37. Cztery najpopularniejsze posty marki Play w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index 

Data 

publikacji 
Treść postu Kategoria 

Lubię 

to 

Komen-

tarze 

Udostę-

pnienia 
InI 

04-05-

2016 

(śr.) 21:00  

Wejdź do gry w Play i wygraj zestaw 

Asus ROG GL552 z myszką 

gamingową Asus GX1000 lub HP 

Pavilion 15 ze słuchawkami Roccat 

Renga! ? Zadanie jest proste: napisz w 

komentarzu, na którym z zestawów 

chciałbyś przejść swoją ulubioną grę, i 

uzasadnij dlaczego. Może już niedługo 

będzie to możliwe! ツ Regulamin 

konkursu (…) 

[ZDJĘCIE] 

Konkurs/ 

quiz 
2204 6153 171 29728 

26-08-

2016 

(pt.) 18:00 

Farmisz, fragujesz lub levelujesz? 8| 

Wskocz na nowy level z Play! Weź 

udział w KONKURSIE i wygraj 

nowiutki laptop dla gracza! Wrzuć pod 

tym postem zdjęcie swojego komputera 

i napisz Nam, dlaczego musisz go 

wymienić na nowego! Dwa najbardziej 

oryginalne zgłoszenia nagrodzimy 

nowiutkimi laptopami (…) 

[ZDJĘCIE] 

Konkurs, 

quiz 
2319 1097 132 9027 

15-07-

2016 

(pt.) 16:15  

SIEMA! ? Dzieje się na Przystanek 

Woodstock - Woodstock Festival z Red 

Lipstick Monster, Piotr 'izak' 

Skowyrski i Z Dupy! Wpadajcie 

osobiście lub bądźcie na bieżąco dzięki 

relacji na snapie play_polska ? 

[ZDJĘCIE] 

Promocja 

własnych 

wyda-rzeń 

4805 52 4 5077 

19-09-

2016 

(pon.) 

16:00  

iPhone 7 i iPhone 7 Plus już wkrótce w 

Play! Zostaw swój numer, a 

oddzwonimy z ofertą! Sprawdź: 

http://promocje.play.pl/iphone-7/  

[ZDJĘCIE] 

Stricte 

promu-jące 
1987 257 17 3287 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

O największym zaangażowaniu świadczą jednak reakcje użytkowników w formie 

udostępnień. Tego typu reakcji zdecydowanie najwięcej odnotowano w przypadku dwóch 



 

198 

 

najpopularniejszych postów konkursowych (odpowiednio po 171 i 132 udostępnienia). Dwa 

pozostałe posty spotkały się ze znacznie mniejszą liczbą tego typu reakcji (post z kategorii 

„promocja własnych wydarzeń – 4 udostępnienia, post stricte promujący - 17). Konkursy 

organizowane przez markę Play w serwisie Facebook są zatem najbardziej angażujące 

i w największym stopniu wpływają na zasięg organiczny tej marki.   

W przypadku strony marki Allegro w serwisie Facebook w analizowanym okresie 

odnotowano, że największym wskaźnikiem InI i zaangażowaniem cechowały się posty 

z kategorii „promocja własnych wydarzeń” (InI – 740, zaangażowanie - 281) (por. rys. 4.16.).  

 

 

Rys. 4.16. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Allegro w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Relatywnie duże zaangażowanie i InI miały też posty z kategorii „porady, inspiracje, 

informacje” (InI – 588, zaangażowanie - 194). Tego typu postów administratorzy strony 

marki Allegro zamieścili najwięcej (149). W omawianym zakresie skuteczność marki Allegro 

należy ocenić jako średnią.  

Przyglądając się bliżej czterem najpopularniejszym postom Allegro w serwisie 

Facebook pod względem InI można zauważyć, że dwa z nich należą do kategorii 

„porady/inspiracje/informacje”, a dwa – „promocja własnych wydarzeń”. Trzy z nich są 

w formie filmu, a jeden – w formie linku do artykułu (tabela 4.38.).  
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Tabela 4.38. Cztery najpopularniejsze posty marki Allegro w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index 

Data 

publika-

cji 

Treść postu Kategoria Lubię 

to 

Komen-

tarze 

Udostę-

pnienia 

InI 

06-05-

2016 

(pt.) 

13:00 

Prawdziwa #pasja jest tym, 

#czegoszukasz. A kiedy już ją 

znajdziesz, to wszystko gra. Zobacz 

jak! #Allegro #CzegoSzukasz #Gitara 

[FILM] 

Porady/ 

inspiracje/ 

informacje 

13966 709 1767 45202 

12-04-

2016 

(wt.) 

13:11  

Mafia w sieci powraca! Wejdź na 

http://charytatywni.allegro.pl/mafiaw

sieci, licytuj mafijny pakiet lub 

dorzuć swoją cegiełkę i razem z nami 

wspieraj Miasto Kotów. 

#Mafiawsieci #czegoszukasz 

[FILM] 

Promocja 

własnych 

wydarzeń 

1442 42 351 7306 

19-04-

2016 

(wt.) 

13:26   

Słuchaj, jest interes do zrobienia: na 

charytatywni.allegro.pl/mafiawsieci 

możesz wylicytować mafijny pakiet, 

wystawić swój przedmiot lub kupić 

cegiełkę. A Ty jak wspierasz z nami 

Miasto Kotów? #czegoszukasz 

[FILM] 

 

Promocja 

własnych 

wydarzeń 

857 32 158 3609 

10-10-

2016 

(pon.) 

15:00  

Absolutnie nie wyrzucaj starych kaset 

VHS! Może okazać się, że masz w 

domu małą fortunę. Wystarczy 

przejrzeć stare pudła, trochę odkurzyć 

i ekstra pieniądze lądują w kieszeni. 

#Allegro #CzegoSzukasz #Magazyn 

#VHS 

[LINK] 

Porady/ 

inspiracje/ 

informacje 

466 180 133 3346 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Najpopularniejszy post to film będący częścią kampanii Allegro oznaczonej 

hashtagiem #czegoszukasz. Jego tematyka wyraża się hashtagami: „#pasja jest tym, 

#czegoszukasz”. Opowiada on historię młodej dziewczyny, której pasją była gra na gitarze 

i którą ojciec pomógł zrealizować poprzez zakup gitary. Pasja przerodziła się w sukces 

zawodowy bohaterki. Na końcu filmu pojawia się: zapytanie „A ty? Czego szukasz” i grafika 

w postaci wyszukiwarki Allegro. Post stanowił oczywiście promocję marki Allegro, jednak 

był on wartościowy i inspirujący dla odbiorców, którzy zostawili pod nim bardzo pozytywne 

komentarze
382

. Kolejne dwa najpopularniejsze posty również są w formie filmów. Stanowią 

część kampanii społecznej marki Allegro „Mafia w sieci”, na którą składają się 

czteroodcinkowe miniseriale. Przy pomocy ciekawej, kryminalnej fabuły promują one pomoc 

                                                 

382
 Allegro, Facebook, https://www.facebook.com/169267498107/posts/10153674222703108 (05.05.2017) 
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charytatywną dla kotów
383

. Jest to kolejny przykład video marketingu, w którym marka 

Allegro odnosi bardzo duży sukces mierzony zaangażowaniem użytkowników w mediach 

społecznościowych. Jest to zdecydowanie podstawowy element strategii tej marki w mediach 

społecznościowych.  

Jeśli chodzi o markę McDonald’s, na jej stronie w serwisie Facebook w analizowanym 

okresie zdecydowanie największym zaangażowaniem i InI cieszyły się posty z kategorii „call-

to-action” (InI – 6791, zaangażowanie - 5923) oraz „gra, zabawa” (InI – 3023, 

zaangażowanie - 2222) (por. rys. 4.17). Równocześnie zagadywanie fanów (call-to-action) 

było celem tylko czterech opublikowanych postów w analizowanym okresie, a zapewnienie 

im rozrywki w postaci gry czy zabawy – dziewięciu. Najwięcej opublikowano postów 

z kategorii „upusty, rabaty, gratisy, bonusy” (33), oraz „stricte promujące” (30). Te jednak 

cechowały się znacznie niższym InI i zaangażowaniem. 

 

 

Rys. 4.17. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

McDonald’s w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Ogólnie skuteczność działania w badanym obszarze marki McDonald’s należy ocenić 

jako raczej niską. Marka powinna częściej zamieszczać posty, w których „zagaduje fanów” 

lub zapewnia im rozrywkę w formie zabawy, czy gier. Wynika to niewątpliwie z faktu, iż 

odbiorcami marki są głównie osoby bardzo młode, często nastolatkowie. Świadczy o tym 

                                                 

383
 Zob. Mafia wraca, https://magazyn.allegro.pl/5691-mafia-wraca (05.05.2017) 
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również analiza czterech najpopularniejszych postów tej marki pod względem InI w serwisie 

Facebook w badanym okresie (tabela 4.39.).   

Tabela 4.39. Cztery najpopularniejsze posty marki McDonald’s w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index 

Data 

publika-

cji 

Treść postu Katego-

ria 

Lubię 

to 

Komen-

tarze 

Udostę-

pnienia 

InI 

09-08-

2016 

(wt.) 

17:19  

Jak mija Twój?:) 

 

[ZDJĘCIE] 

Call-to-

Action 
13159 131 83 15187 

26-07-

2016 

(wt.) 

16:57  

Jaki jeszcze? Wpisujcie w 

komentarzach!:D 

 

[ZDJĘCIE] 

Gra, 

zabawa 
9787 118 50 11091 

21-06-

2016 

(wt.) 

20:59  

Mistrz Smaków dla wszystkich! Big 

Mac® za 5 zł dostępny od 21.06.16 od 

godziny 21.00 do końca 22.06.16, w 

każdej restauracji McDonald’s® z 

wyjątkiem lotniska w Warszawie. 

[ZDJĘCIE] 

Stricte 

promując

e 

2186 431 189 7254 

16-09-

2016 

(pt.) 15:11  

Jedziemy w stronę weekendu!:D Jakie 

plany? 

 

[ZDJĘCIE] 

Call-to-

Action 
4877 147 8 5609 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Spośród tych najpopularniejszych postów, wszystkie cztery są w formie zdjęcia. 

Sądząc po liczbie reakcji użytkowników, odbiorcy bardzo lubią, gdy pyta ich się o to, jak np. 

minął im dzień lub jakie mają plany na weekend. Dzięki tego rodzaju postom, marka realizuje 

potrzebę autoprezentacji swoich odbiorców. Mogą oni się wypowiedzieć i wejść 

w bezpośrednie relacje z marką.  

Analogiczną analizę przeprowadzono dla marki Reserved (rys. 4.18.). 

W analizowanym okresie na stronie marki Reserved w serwisie Facebook zdecydowanie 

największym InI i zaangażowaniem cieszyły się posty z kategorii „upusty, rabaty, gratisy, 

bonusy” (InI – 1590, zaangażowanie - 370). Tych postów jednak było stosunkowo niewiele 

(31). Najwięcej opublikowano postów z kategorii „lokowanie produktu” (321), która 

w badanym okresie osiągnęła InI na poziomie 272 i zaangażowanie – 203. Skuteczność marki 

Reserved w analizowanym obszarze należy ocenić jako średnią. Odbiorcy tej marki 

zdecydowanie najbardziej oczekują specjalnej oferty – rabatów i upustów na jej produkty. 
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Rys. 4.18. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Reserved w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Wśród czterech najpopularniejszych jej postów pod względem InI w analizowanym 

okresie, wszystkie właśnie tego dotyczą (por. tabela 4.40.).  

Wszystkie cztery posty były zamieszczane w krótkim odstępie czasowym (od 8.06 do 

11.06.2016 r.), mają niemal identyczną treść i taką samą formę – link z odnośnikiem do 

strony, na której odbiorca może zapisać się do newslettera. Jeśli to zrobi, otrzyma obiecany 

rabat 40% na wszystkie produkty marki Reserved. Tym sposobem marka może z dużym 

powodzeniem budować skuteczną bazę mailingową do e-mail marketingu i osiągać z tego 

tytułu dodatkowe korzyści. Newsletter (mail wysyłany regularnie do odbiorców 

(subskrybentów), którego treścią są aktualne nowości i informacje odnośnie marki i jej 

produktów) jest sposobem na budowanie trwałych relacji z klientami. Zachęca ich w sposób 

systematyczny do dokonywania zakupu produktów marki.  

Reasumując, odbiorców badanych marek w serwisie Facebook najbardziej interesują 

posty konkursowe (przykład marki Play) oraz te, które zawierają elementy zabawy lub gry 

(marka McDonald’s). Lubią dużo wiedzieć o aktualnie organizowanych przez markę 

wydarzeniach (przykład marki Allegro), a także oczekują specjalnych upustów, rabatów, 

gratisów czy bonusów (marka Reserved). Wszystko zależy od grupy odbiorców i ich 

charakterystyki m.in. pod względem płci, wieku, czy zainteresowań. 
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Tabela 4.40. Cztery najpopularniejsze posty marki Reserved w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index 

Data 

publi-

kacji 

Treść postu Katego-

ria 

Lubię to Komen-

tarze 

Udostę-

pnienia 

InI 

08-06-

2016 

(śr.) 

11:51  

Planujecie zakupy? -40% NA 

WSZYSTKO, już od dziś do niedzieli, 

dla wszystkich subskrybentów 

newslettera Reserved! Rabat obejmuje 

wszystkie modele z kolekcji damskiej, 

męskiej i dziecięcej (…) 

 

[LINK] 

Upusty, 

rabaty, 

gratisy, 

bonusy 

3106 910 831 
2125

8 

09-06-

2016 

(czw.) 

14:44  

Skorzystaliście już z naszej promocji? 

Pobierzcie swój rabat -40% NA 

WSZYSTKO dla subskrybentów 

newslettera Reserved! Zniżka obejmuje 

wszystkie modele z kolekcji damskiej, 

męskiej i dziecięcej (…) 

[LINK] 

Upusty, 

rabaty, 

gratisy, 

bonusy 

989 328 170 5117 

10-06-

2016 

(pt.) 

14:06

  

Pobierzcie swój rabat -40% NA 

WSZYSTKO dla subskrybentów 

newslettera Reserved! Zniżka obejmuje 

wszystkie modele z kolekcji damskiej, 

męskiej i dziecięcej (…) 

[LINK] 

Upusty, 

rabaty, 

gratisy, 

bonusy 

569 184 107 3081 

11-06-

2016 

(sob.) 

10:00  

Letnia garderoba wciąż niekompletna? 

Czas na zakupy! Jeszcze tylko do jutra 

możecie skorzystać z kodu -40% dla 

naszych subskrybentów! Zniżka 

obejmuje wszystkie modele z kolekcji 

damskiej, męskiej i dziecięcej (…) 

[LINK] 

Upusty, 

rabaty, 

gratisy, 

bonusy 

586 243 78 2854 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sotrender.  

 

Wspomniane rodzaje postów powinny być publikowane relatywnie często. Trudno 

oczekiwać, by w każdym tygodniu organizowany był nowy konkurs, nowa gra, czy 

wydarzenie. Niewątpliwie jednak rozrywka i bonifikaty dla odbiorców powinny mieć duży 

udział w strukturze zamieszczanych postów w serwisie Facebook, aby móc lepiej 

wykorzystać potencjał tego serwisu społecznościowego i zapewne też wielu innych mediów 

społecznościowych. Kluczem jest tu rozumienie potrzeb swoich odbiorców, czego można 

dokonać poprzez ich obserwację oraz prowadzenie z nimi dialogu. Ta reguła odnosi się 

oczywiście też do odbiorców w innych mediach społecznościowych, takich jak np. Instagram, 

Twitter, czy YouTube. Jednak dodatkowo należy tu wziąć pod uwagę specyfikę komunikacji 

w danym serwisie społecznościowym. W dalszej części zbadano, jak ten czynnik został 

uwzględniony w strategii badanych marek w mediach społecznościowych. Na rys. 4.19.-4.20. 
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zestawiono po dwa najlepsze posty badanych marek w serwisie Instagram pod względem 

zaangażowania użytkowników.  

 

 

Rys. 4.19. Najlepsze treści marki Play pod względem zaangażowania użytkowników na 

Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016  

Źródło: Sotrender.  

 

Dwa najpopularniejsze posty marki Play w serwisie Instagram w analizowanym 

okresie dotyczyły akcji promocyjnych organizowanych przez tę markę we współpracy 

z blogerami. Największą liczbę reakcji zdobył post, w którym Play promuje swoje produkty 

(startery) dedykowane dziesięciu graczom, posiadającym swój własny video blog w sferze 

gamingu w serwisie YouTube
384

. Odnotowano 1523 polubienia tego postu i 234 komentarzy. 

To świadczy o tym, iż współpraca z młodymi blogerami jest skuteczna.  

 

 

Rys. 4.20. Najlepsze treści marki Allegro pod względem zaangażowania użytkowników 

na Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016  

Źródło: Sotrender.  

                                                 

384
 Więcej na ten temat zob. Wyjątkowe startery #GamersGonnaPLAY, https://blogplay.pl/2016/05/wyjatkowe-

startery-gamersgonnaplay/ (10.05.2017) 
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Najpopularniejsze posty marki Allegro w serwisie Instagram są bardzo luźno 

powiązane z jej produktami. Mają one raczej za zadanie „zaczepić” odbiorców i przekazać im 

pozytywną energię na początek tygodnia (zdjęcia słodkich i kolorowych cukierków oraz 

zdjęcie kawy).  

Strategia zagadywania fanów również działa w przypadku marki McDonald’s 

w serwisie Instagram, przy czym posty są mocniej związane z jej działalnością i mają na celu 

promocję jej produktów (zob. rys. 4.21.). Zdjęcie loda, którego można zakupić 

w restauracjach badanej marki i popularny hashtag #mamsmakanamaka zdobyło najwięcej 

interakcji – 1683. Odbiorcom spodobało się również zdjęcie londyńskiej budki telefonicznej 

imitującej opakowanie frytek marki McDonald’s. Odnotowano pod nim 1608 polubień i 12 

komentarzy. To zdjęcie marka dedykowała bezpośrednio uczniom szkoły gimnazjalnej.  

 

 

Rys. 4.21. Najlepsze treści marki McDonald’s pod względem zaangażowania 

użytkowników na Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016  

Źródło: Sotrender.  

 

Z dotychczasowej analizy wynika, że najskuteczniejszą działalność spośród badanych 

marek w serwisie Instagram w analizowanym okresie prowadziła marka Reserved (rys. 4.22.). 

Marka ta promuje swoje produkty w serwisie Instagram, jednak stara się do nich przypisać 

jakąś historię (storytelling). Na zdjęciach można zobaczyć np. buty marki Reserved, do 

których ułożono opis „mama zawsze mówiła, aby ubierać ciepłe buty! I my je mamy”. Do 

tego podano numer produktu, aby użytkownicy mogli je szybko zidentyfikować i zamówić. 

Zdjęcie to polubiło aż 2197 odbiorców, a trzech zamieściło komentarz.  
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Rys. 4.22. Najlepsze treści marki Reserved pod względem zaangażowania użytkowników 

na Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016  

Źródło: Sotrender.  

 

Jak widać, komunikacja badanych marek w serwisie Instagram uwzględnia specyfikę 

tego serwisu. Tutaj odbiorcami są głównie osoby młode, które lubią być „zagadywane” przez 

marki. Komunikacja odbywa się tu przede wszystkim z wykorzystaniem hashtagów.  

Inną specyfiką cechuje się serwis Twitter. Tutaj oczekuje się przede wszystkim 

ciągłego wchodzenia w interakcje z użytkownikami na wzór marki McDonald’s. 

Niewątpliwie jednak ważną formą komunikacji marek z odbiorcami są też tweety, czyli posty 

zamieszczane na profilu marki. Poniżej przedstawiono po dwa najpopularniejsze  

w analizowanym okresie tweety marek Play i Allegro według Activity Index (zob. rys. 4.23.-

4.24.). Są to posty, które wywołały największe zaangażowanie wśród odbiorców.  

 

 

Rys. 4.23. Najpopularniejsze tweety marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg 

Activity Index 

Źródło: Sotrender.  

 

W przypadku marki Play najlepszy okazał się tweet, w którym poinformowano 

odbiorców, że na kanale marki w Snapchacie możliwe będzie nawiązanie kontaktu z vlogerką 

Pauliną Mikułą, która prowadzi kanał „Mówiąc inaczej” w serwisie YouTube na temat 
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poprawnej polszczyzny. Tweet ten uzyskał 10 polubień. Drugi najpopularniejszy tweet tej 

marki w analizowanym okresie był stricte promujący usługi.  

 

 

Rys. 4.24. Najpopularniejsze tweety marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg 

Activity Index 

Źródło: Sotrender.  

 

W przypadku marki Allegro równie popularne okazały się dwa tweety: jeden 

promujący zegarek, który można kupić w serwisie badanej marki, a drugi ma charakter 

„zagadywania odbiorców” odnośnie opcji drzemki w budziku w telefonie. Obydwa tweety 

zyskały po 4 polubienia i 1 „podanie dalej”.  

Ogólnie powyższe przykłady nie są benchmarkingowe pod względem aktywności 

w serwisie Twitter, biorąc pod uwagę ich relatywnie słaby odbiór. Marka Reserved – jak już 

wcześniej wspomniano – w ogóle nie wykazywała aktywności w analizowanym okresie 

w serwisie Twitter. W związku z tym warto dla przykładu przedstawić po krótce najlepszy 

post marki McDonald’s w serwisie Twitter w analizowanym okresie wg Activity Index (rys. 

4.25.). Nie jest on co prawda po polsku i nie jest też adresowany do polskich odbiorców, 

niemniej warto sprawdzić, czy się wyróżnia jakąś określoną cechą.  

Najpopularniejszy tweet marki McDonald’s realizuje koncepcję real-time marketingu. 

Nawiązuje on do aktualnie rozgrywającego się wówczas meczu futbolu amerykańskiego, 

który w USA cieszy się bardzo dużą popularnością. Wykorzystując to wydarzenie marka 

promuje swoje produkty. Ta strategia okazała się bardzo skuteczna, gdyż spotkała się 

z relatywnie dużą ilością reakcji, co zwiększyło zasięg marki. Tego rodzaju strategia jest też 

wykorzystywana przez inne popularne marki w serwisie Twitter z bardzo spektakularnymi 

efektami
385

.  

 

                                                 

385
 Zob. przykład marki Oreo: I. Lupa, Media społecznościowe w marketingu…, op.cit., s. 129-130. 
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Rys. 4.25. Najpopularniejszy post marki McDonald’s w serwisie Twitter  

w analizowanym okresie wg Activity Index 

Źródło: McDonald’s, Twitter, https://twitter.com/McDonalds (11.05.2017). 

 

Ostatnim etapem analizy jakościowej działalności badanych marek w mediach 

społecznościowych jest analiza ich najpopularniejszych filmów w serwisie YouTube, tj. 

filmów, które osiągnęły największą liczbę wyświetleń. Na kanale Play do najbardziej 

popularnych filmów pod względem liczby wyświetleń w analizowanym okresie należy 

reklama „Duety w Play” (850 tys. wyświetleń) oraz „Telewizja PLAY NOW do każdego 

abonamentu na smartfon, tablet i laptop” (426 tys. wyświetleń) (rys. 4.26.). Są to więc filmy 

stricte reklamowe i ich Activity Index nie jest zbyt wysoki. Na uwagę zasługuje jednak film 

„Ważna rozgrywka”. Jest to co prawda film promujący markę Play, jednak ma to bardziej 

charakter „lokowania produktu”. Głównym bohaterem filmu jest chłopiec, który jest tak 

zaabsorbowany grą na komputerze, że nie może wstać i zamknąć drzwi od swojego pokoju. 

Włącza wobec tego przez telefon muzykę z głośników zewnętrznych, która to wprawia je  

w ruch. Przewracają one półkę, ta półka przewraca kolejną rzecz, która przewraca kolejną na 

zasadzie domina, aż w końcu drzwi się zamykają. Przesłanie filmu jest następujące: dobrze 

mieć wszystko w zasięgu. Opatrzony został on hasłem reklamowym: „Korzystaj z zasięgu 

4sieci w Play”. Co jednak istotne, pod filmikiem w serwisie YouTube administrator Play 

zadał pytanie do odbiorców: „A Ty, którą z postaci ze świata gier zawsze chciałbyś mieć  

w zasięgu ręki?”
386

. W odpowiedzi pojawiło się aż 874 komentarzy użytkowników, którzy 

                                                 

386
 Play, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=LW_tXAboNwA(11.05.2017). 
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poruszyli swoją wyobraźnię. Jest to interesujący przykład angażowania odbiorców w serwisie 

YouTube.  

 

  

Rys. 4.26. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Play w serwisie YouTube 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń  

Źródło: Sotrender.  

 

Na kanale Allegro – jak już wcześniej wspomniano – w analizowanym okresie 

największym zainteresowaniem cieszyły się filmy z serii „Legendy polskie”(rys. 4.27.).  

Cały film „Twardowski 2.0” miał ponad 2,5 mln wyświetleń, z kolei jeden z teledysków do 

muzyki z filmów tej serii „Aleja Gwiazd – Cover Matheo & Anna Karwan” – ok. 1,2 mln 

wyświetleń. Oprócz tego pod względem liczby wyświetleń popularny w analizowanym 

okresie na kanale Allegro był również film promujący konkurs organizowany przez tę markę 

i markę odzieżową Denim, oznaczony hashtagiem #mamswójstyl, w którym można wygrać 

możliwość sprawdzenia siebie w roli współtwórcy pokazu mody.  
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Rys. 4.27. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Allegro w serwisie YouTube 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń  

Źródło: Sotrender.  

 

Trzy najpopularniejsze filmy pod względem liczby wyświetleń na kanale marki 

McDonald’s mają charakter stricte promocyjny (rys. 4.28). Liczby wyświetleń tych filmów 

wahają się od 407,3 tys. do 588,5 tys. Nie wywołały one żadnych reakcji wśród odbiorców 

(Activity Index = 0). Warto nadmienić, iż trzeci z tych filmów (pierwszy z prawej) promuje 

wydarzenie w restauracjach pod marką McDonald’s, jakim jest Dzień Dziecka. Zgodnie z nim 

w tym dniu wszystkie dzieci mogą liczyć tam na wiele atrakcji. Film został opublikowany na 

dzień przed tym wydarzeniem.  

Ostatnim analizowanym kanałem w serwisie YouTube jest kanał marki Reserved. 

Spośród trzech najbardziej popularnych filmów pod względem liczby wyświetleń, dwa mają 

charakter stricte promocyjny (zob. pierwszy z lewej i pierwszy z prawej na rys. 4.29.). 

Łącznie wyświetliło je 1818 użytkowników. Największy wskaźnik Activity Index spośród 

tych filmów ma jednak środkowy film „Reserved for festiwal” (20). Wspomniany film 

stanowi wspólny projekt marki Reserved i popularnych blogerek modowych: Arety Szpury, 

Agnieszki Rylskiej i Jessiki Mercedes
387

.  

 

                                                 

387
 Reserved, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=E4PWnAiKY3c (11.05.2017). 
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Rys. 4.28. Najbardziej popularne filmy na kanale marki McDonald’s w serwisie 

YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń  

Źródło: Sotrender.  

 

W filmie tym zdradzają one swoje sposoby na udane festiwalowe wakacje. Jest to 

więc video-poradnik dla osób, które uczęszczają na festiwale. Ogólnie odbiór wśród 

użytkowników był pozytywny. 

 

 

Rys. 4.29. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Reserved w serwisie YouTube 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń  

Źródło: Sotrender.  
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Reasumując, zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym, w serwisie YouTube 

najlepiej radzi sobie marka Allegro. Jej strategia polega na zwiększaniu zasięgu 

i popularyzacji marki poprzez filmy cechujące się specjalnymi efektami, ciekawą fabułą, 

kreatywnością i odniesieniem do polskiej tradycji. Filmy te są w pełni dostosowane do 

polskiego odbiorcy w różnym wieku, szczególnie dla osób w wieku od 20 do 40 lat. Jest to 

jednocześnie grupa docelowa marki Allegro.  

 

 

4.4. Rola mediów społecznościowych w działalności badanych marek 

Integralną częścią analizy potencjału marketingowego mediów społecznościowych na 

przykładzie badanych marek, jest zbadanie roli tych mediów w ich działalności. W tym celu 

przeprowadzono wywiad z przedstawicielami marek Play i Reserved, w przypadku tej 

pierwszej - wsparty kwestionariuszem internetowym. Uzupełniająco dokonano analizy 

dokumentów, z których można wnioskować o znaczeniu mediów społecznościowych 

szczególnie w działalności marek Allegro i McDonald’s. Wyniki przedstawiono poniżej.  

Z kwestionariusza internetowego wypełnionego przez kierownika ds. marketingu 

internetowego marki Play, wynika, iż marka ta wykorzystuje w swojej działalności: 

a) serwisy społecznościowe: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,  

b) aplikację społecznościową Snapchat, 

c) blog firmowy
388

. 

Wybór tych mediów był podyktowany strategią komunikacji internetowej w Play, ale 

także sytuacją rynkową. Przy wyborze kanałów marka ta zawsze bierze pod uwagę trendy 

rynkowe, zachowania użytkowników, a także zmiany w konsumpcji poszczególnych 

kanałów. Ich obsługa odbywa się dwutorowo:  

 przez zewnętrzną agencję, która odpowiada za strategię marki w mediach 

społecznościowych oraz codzienną aktywność w tych mediach,  

 przez dedykowany zespół pracowników, stworzony w ramach departamentu 

Marketingu w Zespole ds. Marketingu Internetowego, składający się z 5 osób, 

który koordynuje pracę agencji zewnętrznej.  

                                                 

388
 Zob. Blog, Play, https://blogplay.pl/ (12.05.2017). 
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Agencja zewnętrzna zawsze redaguje treści postów w serwisach społecznościowych 

(pracownicy wewnętrzni robią to rzadko), lecz Zespół zawsze ingeruje w pracę agencji 

i mierzy jej efekty. Współpraca z agencją – według respondenta – zawsze daje wymierne 

korzyści dla marki Play. Dodatkowo Zespół zawsze mierzy rezultaty działalności marki 

w mediach społecznościowych. Z rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy Play 

wynika, że pomiar dotyczy m.in. takich kategorii, jak: zasięg, koszty, zaangażowanie 

użytkowników. Bardzo istotną rolę odgrywa analiza sentymentów: tego, co użytkownicy 

mówią o marce, ile mówią, jak zmienia się stosunek postów negatywnych do pozytywnych, 

itp. Analiza jest bardzo szczegółowa i przeprowadzana zarówno za pomocą typowych 

„twardych” wskaźników efektywności kampanii (np. ROI), jak i wskaźników „miękkich”. 

Pomiar ROI jest jednak bardzo problematycznym zagadnieniem w branży usług 

telekomunikacyjnych, gdyż sprzedaż jest najczęściej realizowana stacjonarnie, w salonach 

sprzedaży, poza mediami społecznościowymi. Nie wiadomo zatem, w jakim stopniu 

kampanie realizowane w mediach społecznościowych (lub w innych kanałach)  

w rzeczywistości wpłynęły na sprzedaż. Na szeroką skalę prowadzone są jednak badania 

polegające np. na analizie zapamiętywalności reklam marki w serwisie Facebook, 

dobudowywaniu zasięgu, analizie zaangażowania, analizie sentymentu do marki i tego, jak 

marka jest postrzegana przez użytkowników mediów społecznościowych. W serwisie 

Facebook mierzone są np. takie wskaźniki, jak Favorite Brand (ang. Ulubiona Marka) i First 

Choice (ang. Pierwszy Wybór). Pomiar ma na celu m.in. optymalizację działań marki  

w mediach społecznościowych.  

Jak podaje respondent, dla marki Play media społecznościowe są głównym kanałem 

w zakresie promocji produktów i samej marki, a także sprzedaży. Pełnią główną rolę 

w komunikowaniu się z klientami i w ich obsłudze. Są też kluczowe w kreowaniu 

pozytywnego wizerunku marki i budowania jej świadomości. Stanowią kanał dodatkowy 

w obszarze badania rynku (np. klientów, konkurencji, czy dostawców). Marka Play nie 

wykorzystuje mediów społecznościowych do zarządzania zasobami ludzkimi, tj. do 

komunikacji między pracownikami, do rekrutacji i selekcji, czy do szkoleń i motywowania 

pracowników.  

Jeśli chodzi o zakres współpracy z agencją zewnętrzną ds. mediów społecznościowych 

w obszarze obsługi klienta, to w tym kontekście można wyróżnić dwa główne nurty. Jeden 

nurt jest związany z promocją aktualnych ofert i telefonów. Agencja zajmuje się kampaniami 

akwizycyjnymi, których celem jest pozyskanie nowych klientów. Drugi nurt to obsługa 
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obecnych klientów. Użytkownicy za pośrednictwem np. serwisu Facebook zgłaszają 

określony problem związany z usługą Play. Problemy te często się powtarzają, więc zostały 

sklasyfikowane do 10 najczęściej zadawanych pytań. Agencja jest szkolona, w jaki sposób 

powinna na te pytania odpowiadać. Jeśli pytanie jest bardziej indywidualne i związane 

z kontem określonego klienta (np. dotyczy otrzymanej faktury), wówczas taka odpowiedź jest 

przekierowywana przez agencję do innego kanału obsługi klienta w serwisie Facebook - 

Play4U
389

. Ten jest już prowadzony przez pracowników Play, mających dostęp do systemów 

i mogących rozwiązać problem konkretnego klienta. Klient jest wtedy proszony o podanie 

swoich danych osobowych w wiadomości prywatnej i następuje już z nim bezpośredni 

kontakt poza serwisem Facebook. Zdaniem respondentki wspomniany serwis 

społecznościowy nigdy nie może być pierwszym narzędziem do obsługi klienta, gdyż taka 

obsługa zawsze wiąże się z podaniem danych osobowych, które powinny być chronione. 

W serwisie Facebook mogą być rozwiązywane tylko problemy nie wymagające podania 

swoich prywatnych danych.  

Obsługa klienta w mediach społecznościowych zawsze grozi wywołaniem sytuacji 

kryzysowej. W takich przypadkach w przedsiębiorstwie, będącym właścicielem marki Play, 

obowiązuje określona procedura postępowania. Pomimo tego – jak podaje respondent – 

praktyka pokazuje, iż zawsze w takich sytuacjach należy reagować na bieżąco i dostosować 

się elastycznie do każdej sytuacji. Przykład sytuacji kryzysowej, z której – zdaniem badanego 

eksperta – marka Play wzorcowo wyszła, to przypadek „Podróżnicy”, opisany na wielu 

branżowych portalach. Przyczyną kryzysu było kilkudniowe opóźnienie w przeniesieniu 

numeru do Play jednego z blogerów podróżniczych, który sytuację opisał na oficjalnym 

profilu marki Play w serwisie Facebook. Sprowokowało to innych użytkowników do wejścia 

w potyczki z marką. Kryzys się nasilał, a dodatkowo spotęgowało go opublikowanie zdjęcia 

samego blogera i jego partnerki na tle salonu Play, trzymającego napis: „Nie przenoś numeru 

do Play. Czekamy już 4 dni”. Sytuacja się odmieniła po interwencji rzecznika marki Play –

który w odpowiedzi zamieścił swoje zdjęcie na tle salonu Play, trzymającego w rękach napis: 

„Jakubie, Twój numer jest już w Play. Przepraszamy, że musiałeś czekać. Rzecznik Play” 

(zob. rys. 4.30)
390

.  

 

                                                 

389
 Play4U, Facebook, https://www.facebook.com/Play4You/ (14.05.2017). 

390
 Więcej na temat tej sytuacji: J. Górnicki, Podróżniccy vs Play = Przepis na brak kryzysu w social media, 

http://podrozniccy.com/pl/tech/blogosfera/302/podrozniccy-vs-play-przepis-na-brak-kryzysu-w-social-

media.htm (15.05.2017) 
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Rys. 4.30. Skuteczna interwencja marki Play na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej 

w mediach społecznościowych (październik 2012 r.) 

Źródło: J. Górnicki, Podróżniccy vs Play = Przepis na brak kryzysu w social media, 

http://podrozniccy.com/pl/tech/blogosfera/302/podrozniccy-vs-play-przepis-na-brak-kryzysu-w-social-

media.htm (15.05.2017). 

 

Opisana interwencja była skuteczna, gdyż odpowiedź marki była nieformalna, a język 

komunikacji był spontanicznie dopasowany do ogniska kryzysu (w tej sytuacji – komunikatu 

nadanego przez pokrzywdzonego blogera). Dodatkowo odpowiedź nie była wysłana ze strony 

marki Play jako bezosobowej instytucji, lecz od konkretnej osoby – Rzecznika. To w dużym 

stopniu pozwoliło na załagodzenie sytuacji kryzysowej i wzbudzenie sympatii wśród 

odbiorców. Relacje można budować między konkretnymi osobami. Jeśli pod marką kryje się 

bliżej nieokreślona grupa ludzi, odbiorcom trudniej jest się z nią identyfikować i budować 

relacje. Inaczej, jeśli dialog toczy się między klientem a konkretnym reprezentantem marki, 

którego ów klient może zobaczyć i poznać bliżej.   

Jeśli chodzi o współpracę marki z agencją zewnętrzną w przypadku pojawienia się 

zagrożenia sytuacją kryzysową, wówczas agencja ma obowiązek wychwycenia jej w jak 

najszybszym czasie. Jest to możliwe, gdyż marka Play na bieżąco stosuje monitoring mediów 

społecznościowych. Gdy pojawia się nagle duża liczba wypowiedzi mająca negatywny 

sentyment, wówczas może odpowiednio szybko reagować. Zgodnie z procedurami 
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pracownicy mają do 3 godzin na reakcję, jednak zdaniem respondentki zwykle dzieje się 

to szybciej
391

. W zależności od tego, czego dotyczy dana sytuacja, agencja czasem sama 

proponuje rozwiązanie kryzysu i zajmuje się jego łagodzeniem, a czasem wymagana jest 

interwencja ze strony Rzecznika Prasowego, który indywidualnie, w sposób bezpośredni 

tłumaczy zaistniałą sytuację klientowi.  

Marka Play posiada określony budżet na działania w mediach społecznościowych. 

Stanowi on ok. 38% wydatków przeznaczonych na digital, tj. na wszystkie działania, które 

marka Play planuje w internecie (m.in. kampanie displayowe
392

, mailingowe, kampanie 

video, kampanie influencerowe
393

). Zgodnie z estymacjami Sotrender w 2015 roku marka 

Play przeznaczyła na reklamę w serwisie Facebook 2,96 mln zł
394

. Główne cele obecności 

marki Play w mediach społecznościowych to: budowanie świadomości marki, promocja 

produktów i usług, a także budowanie relacji z obecnymi klientami. Ważnym celem 

realizowanym dzięki mediom społecznościowym jest także zwiększenie sprzedaży. 

W kontekście realizacji celów marki respondentka oceniła bardzo wysoko skuteczność 

reklamy w mediach społecznościowych (np. zakup postów lub linków sponsorowanych 

skierowanych do grupy docelowej), a także organizację konkursów i różnych wydarzeń 

promocyjnych. Jej zdaniem media społecznościowe są też raczej skuteczne w zakresie analizy 

trendów rynkowych, analizy działań konkurencji, czy badania opinii konsumentów, ich 

potrzeb i oczekiwań. Średnią skuteczność media społecznościowe mają w obszarze 

oferowania użytkownikom bonusów i rabatów, obsługi klienta (np. przyjmowanie 

reklamacji), marketingu wirusowego, czy też sprzedaży. Ponadto, dla marki bardzo cenne są 

opinie klientów odnośnie obsługi klienta. Są one zawsze brane pod uwagę.  

Pracownicy Play (poza jednostką zajmującą się obsługą mediów społecznościowych) 

nie są raczej zachęcani do aktywności w mediach społecznościowych, promowania siebie 

i marki. Warto dodać, że nie mają oni też dostępu do planu działalności marki w mediach 

społecznościowych (dostęp do niego mają tylko osoby zaangażowane w kreowanie marki 

                                                 

391
 Z analizy przeprowadzonej dzięki Sotrender wynika, że w okresie od 07.04.2016 r. do 06.11.2016 r. mediana 

szybkości reakcji marki Play na posty użytkowników w serwisie Facebook wynosiła 2 godziny i 53 minuty (por. 

tabela 4.29). 
392

 Display „to inaczej reklama graficzna emitowana na powierzchni witryny lub po prostu baner. Ilość form oraz 

możliwości rozliczeniowych daje ogromne pole możliwości, pozwala na prowadzenie kampanii zarówno stricte 

sprzedażowych oraz wizerunkowych”. Zob. Reklama display – najpopularniejsze narzędzie marketingowe 

w polskim Internecie, https://www.power.com.pl/oferta/reklama-w-internecie/reklama-display/ (14.05.2017). 
393

 Kampanie promocyjne, do których angażowani są influencersi (tj. osoby wpływowe w mediach 

społecznościowych), głównie są to blogerzy.  
394

 J. Zając, Pejzaż wydatków reklamowych polskich firm na Facebooku [PREZENTACJA], 

https://blog.sotrender.com/pl/2016/06/pejzaz-wydatkow-reklamowych-polskich-firm-na-facebooku-

prezentacja/#close (14.05.2017) 
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Play w mediach społecznościowych). W przedsiębiorstwie, będącym właścicielem marki 

Play, istnieją wewnętrzne uregulowania odnośnie aktywności pracowników w mediach 

społecznościowych (np. w jaki sposób mogą się oni wypowiadać w mediach o marce Play). 

W tym celu powstał specjalny dokument, który otrzymał każdy pracownik. Zobowiązuje on 

pracowników do tego, by nie wypowiadali się negatywnie o marce i nie krytykowali jej. Te 

regulaminy dotyczą też agencji. Jeśli pracownicy wyrażają chęć, mogą reagować na posty 

marki lub redagować swoje własne na jej temat, lecz tylko jeśli mają one korzystny wpływ na 

wizerunek marki.  

Zdaniem respondenta działania podejmowane przez markę Play w mediach 

społecznościowych są bardzo skuteczne w zakresie budowania jej wizerunku 

i rozpoznawalności marki i jej produktów, a także w obszarze budowania lojalności klientów. 

Raczej skuteczne są też działania, jeśli chodzi o osiąganie określonych wyników 

finansowych, realizację sprzedaży, zwiększanie liczby klientów, czy też ich obsługę. Średnio 

skuteczne są działania w zakresie dostosowywania produktów i usług do potrzeb rynku.  

Respondent uważa, że marka wykorzystuje potencjał tych mediów w zdecydowanie 

dużym stopniu. Do największych zalet wykorzystywania mediów społecznościowych  

w działalności marki zalicza: stosunkowo łatwy, szybki i bezpośredni dostęp do odbiorców,  

a także bardzo duży zasięg, możliwość angażowania użytkowników w treści marki oraz 

precyzyjne targetowanie (tj. możliwość dotarcia do ściśle określonej grupy docelowej). Wady 

mediów społecznościowych to przede wszystkim nieustanne zagrożenie wizerunku marki ze 

strony użytkowników, którzy w sposób celowy lub niecelowy szkodzą marce (tzw. hejting, 

hejtowanie). Według respondentki obserwuje się regularnie grupę użytkowników, którzy – 

bez względu na to, jakie treści publikuje marka w mediach społecznościowych – zawsze je 

krytykują. Istnieje określona lista takich użytkowników. Nie pomagają żadne próby 

prowadzenia dialogu z tymi użytkownikami.  

Respondentka zapytana o to, w jakim kierunku powinna iść dalej działalność marki 

Play w mediach społecznościowych, odpowiedziała, iż marka powinna zdecydowanie 

zwiększyć: swoją aktywność w tych mediach, swój budżet na realizację działań w mediach 

społecznościowych, swoją współpracę z agencją interaktywną lub specjalistami ds. mediów 

społecznościowych, pomiar efektywności i ogólnie działalność w tych mediach. Odnośnie 

obsługi klientów w mediach społecznościowych uznała, iż raczej należy ją zwiększyć, z kolei 

odnośnie aktywności swoich pracowników w mediach społecznościowych – iż należałoby ją 

raczej zmniejszyć.  
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Przeprowadzony wywiad z przedstawicielem marki Play potwierdził wcześniejsze 

wnioski odnośnie dużego potencjału marketingowego mediów społecznościowych oraz 

usystematyzował wiedzę na temat wykorzystania tego potencjału przez badaną markę. Media 

społecznościowe mają relatywnie duży wpływ na budowanie świadomości marki Play 

i kreowanie jej wizerunku. Są one bardzo skuteczne w obszarze reklamy, promocji osobistej 

i promocji sprzedaży. Funkcje mediów społecznościowych w przypadku tej marki wykraczają 

jednak poza funkcje promocyjne. Są one wykorzystywane również do sprzedaży, do 

dystrybucji usług, a także do kształtowania usług. Dodatkowo sprawdzają się także 

w badaniach marketingowych, np. badania opinii klientów, badaniach świadomości marki 

i jej pozycji na tle konkurencji, analizy trendów rynkowych oraz oczekiwań i potrzeb 

klientów. Co istotne, media społecznościowe są ważnym miejscem do budowania relacji 

z klientami. Potwierdza się tym samym przyjęte założenie, iż właściwości mediów 

społecznościowych predysponują je do wykorzystania w całej działalności marketingowej. 

Jak jednak sama respondentka stwierdziła, wciąż istnieje możliwość wykorzystania 

marketingowego potencjału mediów społecznościowych w większym zakresie.  

Na podstawie analizy wywiadów i artykułów publikowanych w Internecie, podjęto 

również próbę odpowiedzi na pytanie o rolę mediów społecznościowych w przypadku marek 

Allegro i McDonald’s. Odnośnie tej pierwszej, jak już wykazano w analizie zaangażowania 

użytkowników i aktywności marki w mediach społecznościowych, szczególne znaczenie ma 

serwis YouTube i promocja marki poprzez produkcję filmów z cyklu „Legendy Polskie”, 

a wcześniej „Mafia w Sieci”. Według, Brand Managera Allegro, „Legendy Polskie”  

i premiera świątecznego filmu „Angielski”
395

 uważane są za największy sukces 

marketingowy marki Allegro w 2016 roku
396

. Filmy te miały na celu podtrzymać napięcie i 

emocje wokół marki, które narosły po produkcji filmów w poprzednim roku. Co istotne, 

celem marki nie było śledzenie trendów i podążanie za nimi, ale ich wyznaczanie. Seria 

„Legendy polskie” oraz kampania „Czego szukasz” zaczęły być realizowane od 2015 roku. 

Wówczas koncepcję storytellingu i content marketingu na polskim rynku w tej postaci 

                                                 

395
 Film „Angielski” był częścią kampanii Allegro „Czego szukasz w święta?”. Opowiadał historię o starszym 

panu, który zaczął się uczyć się języka angielskiego, żeby móc porozumieć się z wnuczką zamieszkałą 

w Wielkiej Brytanii, której mama nie jest Polką. Film ten opublikowany w serwisie YouTube w kilka dni stał się 

popularny na całym świecie. O tej reklamie informowały: BBC, NBC News, „Guardian”, „Huffington Post”, 

„Daily Mail”, „Daily Mirror”, „Financial Times” czy „USA Today”. Film jako reklama był także emitowany 

w polskiej telewizji. Zob. A. Druś, Jak polski dziadek poruszył miliony, https://www.pb.pl/jak-polski-dziadek-

poruszyl-miliony-849627 (15.05.2017). Sam film można zobaczyć pod adresem: Czego szukasz w Święta? 

English for beginners, https://www.youtube.com/watch?v=tU5Rnd-HM6A (15.05.2017). 
396

 NowyMarketing prognozuje rok 2017: Allegro, http://nowymarketing.pl/a/12472,nowymarketing-prognozuje-

rok-2017-allegro (15.05.2017). 



 

219 

 

realizowała tylko marka Allegro i w pewnym stopniu również marka Tymbark. W 2016 r. 

marka Allegro była pionierem w zakresie wykorzystania nowego formatu reklamowego 

serwisu Facebook o nazwie Canvas w ramach świątecznej kampanii Allegro „Czego szukasz 

w święta?” na Boże Narodzenie 2016. Kampania miała charakter nowatorski
397

. Format 

Facebook Canvas
398

 jest dedykowany reklamodawcom z branży e-commerce. Na stronie, 

która jest zaprojektowana z wykorzystaniem Canvas, reklamodawca może w pełni 

zaprezentować swoje produkty w bardzo estetycznej formie. W przypadku, gdy użytkownik 

serwisu Facebook chce kupić oglądany przedmiot, wówczas jest przekierowywany na stronę 

reklamodawcy. Marka Allegro wykorzystała mechanizm Facebook Canvas do 

zaprojektowania wspomnianej świątecznej kampanii reklamowej. Film w ramach tej 

kampanii opowiada historię polskiej rodziny i jej świątecznych tradycji wręczania 

prezentów
399

. Marka Allegro wraz z agencją Bardzo i zespołem serwisu Facebook 

zaadaptowała tę narrację na potrzeby Canvas. Użytkownicy mogli wówczas podążać za 

bohaterami znanymi z telewizyjnej reklamy i równocześnie przeglądać propozycje 

przedmiotów, które mogły się idealnie nadawać na świąteczny prezent. Wybór serwisu 

Facebook i formatu Canvas do tego rodzaju reklamy był podyktowany przede wszystkim jego 

bardzo dużym zasięgiem w Polsce. Drugim powodem była chęć testowania nowych 

formatów. Jak podaje respondent, format Canvas pozwala użytkownikowi „„wejść w świat 

marki”, pozostając jednocześnie na samym Facebooku”
400

. Umożliwił on pełne 

wykorzystanie wszystkich zespołów w marketingu i osiągnięcie pełnej synergii w działaniach 

w zakresie zarządzania marką, a także content marketingu i performance marketingu
401

. 

Dodatkowo serwis Facebook umożliwia dobudowanie zasięgu do tradycyjnych mediów  

(w promocji filmów były również wykorzystane tradycyjne media, tj. telewizja)
402

. 

Omawiany przypadek promocji marki Allegro z wykorzystaniem formatu Canvas stał się 

globalnym case study, tj. wzorcem do naśladowania przez inne marki z branży e-commerce 

na świecie. Zdaniem pracownika Agency Partnera CEE z warszawskiego biura Facebooka, 

                                                 

397
 Allegro pionierem reklamy na Facebooku, https://magazyn.allegro.pl/5247-allegro-pionierem-reklamy-na-

facebooku (15.05.2017). 
398

 Działanie formatu Canvas w ramach kampanii Allegro z punktu widzenia odbiorcy można zobaczyć na 

stronie: Facebook Business, https://www.facebook.com/business/success/allegro?pnref=story (15.05.2017). 
399

 Zob. Czego szukasz w Święta? Mikołaj, https://www.youtube.com/watch?v=v9qmLF9yDs8 (15.05.2017). 
400

 Allegro pionierem reklamy na Facebooku, op.cit. 
401

 Performance marketing (marketing efektywnościowy) – „to model działań marketingowych, którego celem 

jest nakłonienie potencjalnych klientów do wykonania oczekiwanych przez reklamodawcę czynności. Może to 

być np. kliknięcie w banner, wejście na stronę, wypełnienie formularza lub ankiety, czy też złożenie 

zamówienia. Znaczenie mają tu wszystkie aktywności konsumentów”. Zob. Co to jest Performance Marketing?, 

https://marketingautomagic.pl/2013/10/co-to-jest-performance-marketing/  (15.05.2017). 
402

 Allegro pionierem reklamy na Facebooku, op.cit. 
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przeprowadzona kampania wykazała, iż serwis Facebook w połączeniu z dobrą kreacją 

wpływa na zmianę postrzegania marki oraz na zapamiętywalność reklamy. Do zbadania tego 

obszaru wykorzystano zewnętrzne badanie Nielsen Brand Effect
403

, które pokazało, że mimo 

skutecznej kampanii w telewizji i innych mediach, dzięki wykorzystaniu serwisu Facebook 

możliwe było zbudowanie dodatkowych 7 punktów procentowych świadomości świątecznej 

kampanii „Allegro – czego szukasz?”. Kampania ta dotarła do ponad 5,5 mln osób. Odbiorcy 

spędzili na kontakcie z tą reklamą średnio ok. 23 sekund. Można to porównać z dużą 

kampanią w telewizji za niewielki ułamek kosztów
404

. Reasumując, efekty opisywanej 

kampanii reklamowej w serwisie Facebook to
405

: 

 7% - wzrost świadomości kampanii,  

 13% - wzrost w zapamiętaniu treści reklamy, 

 23 sekundy - średni czas odtworzenia wideo w kampanii, 

 5,5 mln osób – dotarcie.  

Tego rodzaju niestandardowe formy komunikatów reklamowych stanowią przyszłość 

w komunikacji z młodym pokoleniem, które chętniej i na dłużej włączy się w działania 

zakupowe niż osoby starsze, mające dużą ilość obowiązków konsumenckich. To 

zaangażowanie można wykorzystać, sięgając właśnie po narzędzia takie jak Canvas, które 

w sposób atrakcyjny prezentują produkty i tym samym zachęcają do podejmowania decyzji 

zakupowych
406

. 

Według wielu ekspertów ds. marketingu kampania Allegro „Czego szukasz?” była 

największym wydarzeniem w obszarze marketingu w 2016 r.
407

. Spoty tego rodzaju odwołują 

się do podstawowych emocji każdego człowieka, wywołują wzruszenie i sprawiają, że mimo, 

iż jest to reklama, to z zaciekawieniem można oczekiwać kolejnych części kampanii. Tego 

typu kampanie świadczą o tym, iż do osiągnięcia promocyjnego sukcesu nie musi być 

uwydatniane logo marki i nie musi to być również „nachalne” lokowanie produktu
408

. 

Jak stwierdził Brand Manager Allegro, w zakresie wykorzystywania mediów 

społecznościowych do celów marketingowych najważniejszą rolę odgrywa odwaga 

                                                 

403
 Na temat tego badania zob. Making an Impact: Measuring the Value of Facebook Video, 

https://insights.fb.com/2015/04/02/measuring-facebook-video/  (15.05.2017). 
404

 Marketingowy przekaz do młodego pokolenia, https://magazyn.allegro.pl/5555-marketingowy-przekaz-do-
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 NowyMarketing podsumowuje rok 2016: E-commerce (Cz. 1), 
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408
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marketerów do realizacji nowatorskich projektów oraz ich kreatywność. Marka Allegro 

współpracuje z wieloma agencjami, które mają bardzo dużo pomysłów dzięki doświadczeniu 

zdobytemu w trakcie dotychczasowych realizacji. Według Brand Managera Allegro agencje 

te jednak wciąż mają złe podejście do serwisów Facebook i YouTube. Potencjał tych 

serwisów społecznościowych „z punktu widzenia budowania zasięgów, w polskich 

agencjach jest niestety wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu”
409

. Jak stwierdził, 

marka Allegro współpracuje z agencją, która zdobywa najwięcej branżowych nagród  

w Polsce w obszarze mediów społecznościowych, jednak wciąż on sam „czuje niedosyt” 

związany z tą współpracą. Wydaje się bowiem, iż tak jak marka Allegro wykorzystała 

potencjał mediów dzięki produkcji i publikacji filmów, tak samo istnieją również inne, 

jeszcze nieodkryte możliwości wykorzystania potencjału tych mediów. Wciąż w tym zakresie 

jest wiele do odkrycia. Na 2017 rok marka Allegro ma w planie w jeszcze bardziej 

interesujący i wiarygodny sposób inwestować w komunikację w serwisie Facebook  

i YouTube
410

. 

Kolejną badaną marką jest McDonald’s, która również wykorzystuje media 

społecznościowe na szeroką skalę. W 2012 roku miała miejsce dwudziesta rocznica obecności 

tej marki na polskim rynku. W związku z tym planowano poszerzyć kanały komunikacji 

z odbiorcami. Szczególnie chodziło o prowadzenie jak najbardziej bezpośredniego 

i otwartego dialogu z nimi. Poszukiwano wówczas narzędzi, które by umożliwiły gościom 

restauracji tej marki dzielenie się różnego rodzaju uwagami i sugestiami. Dodatkowo 

potrzebne były kanały do przekazywania na bieżąco odbiorcom informacji o inicjatywach 

marki, nowościach produktowych, czy o ważnych wydarzeniach związanych z marką, tj. np. 

otwarcie nowych obiektów, akcje sportowe objęte patronatem czy konkursy
411

. W związku 

z tym razem z agencją 24/7Digital stworzono projekt, którego najważniejszym celem było 

wykreowanie miejsca w przestrzeni internetowej, w którym marka McDonald’s z łatwością 

mogła nawiązać bezpośrednie relacje z polskimi odbiorcami. Takim miejscem był profil 

McDonald’s Polska w serwisie Facebook. Jego zadaniem było przedstawianie wartości 

reprezentowanych przez markę, poprzez działania wizerunkowe, prosprzedażowe oraz 

działania z zakresu CSR. Ważną rolę odgrywała reklama w serwisie Facebook. W 2015 roku 
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 Obecność marki McDonald’s Polska w mediach społecznościowych – przepis na sukces, 

http://www.proto.pl/case-studies/obecnosc-marki-mcdonalds-polska-w-mediach-spolecznosciowych-przepis-na-
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na ten cel McDonald’s przeznaczył ok. 2,38 mln zł
412

. Marka chciała kreować swój 

wizerunek jako przyjaznej konsumentom, otwartej na dialog i dostępnej
413

. Było to 

szczególnie ważne biorąc pod uwagę charakter działalności marki. Jedzenie typu fast food jest 

powszechnie uważane za szkodzące zdrowiu. Dodatkowo firmy typu McDonald’s zawsze też 

słynęły z dużej rotacji pracowników, za przyczynę czego uważano złe warunki pracy. Aby 

ustrzec się przed kryzysem lub – w przypadku zajścia takiej sytuacji szybko ją złagodzić – 

marka musiała opracować określoną strategię. W tym zakresie wykorzystała instytucję 

adwokatów marki, którymi są sami pracownicy restauracji. Dzięki komunikacji realizowanej 

za pośrednictwem wewnętrznych kanałów, są oni zachęcani przez markę do pozytywnego 

wypowiadania się o niej w mediach społecznościowych i obrony w sytuacjach kryzysowych. 

Pracownicy odpowiadają na pytania użytkowników w sytuacji, gdy ci zgłaszają jakiś 

problem. Co więcej, marka prowadzi kampanie employer brandingowe. Przykładem jest 

kampania z listopada 2016 r. pod hasłem „Ja? Pracuję w Maku!”. Wzięło w niej udział pięciu 

pracowników McDonald’s wyłonionych w konkursie wewnętrznym spośród kilkuset innych 

pracowników. Krótkie 15- i 30-sekundowe wersje można zobaczyć m.in. w serwisie 

YouTube. Można z nich się dowiedzieć o prywatnych pasjach i zainteresowaniach 

pracowników McDonald’s
414

. W ramach działań przeprowadzono też kampanię osłonową. 

Wszystkie reklamy kierowały do witryny www.pracujewmaku.pl. Tam z kolei prowadzony 

był otwarty ogólnopolski konkurs wyboru spośród tych pięciu osób pracownika, który miał 

najbardziej interesującą pasję. Ta osoba, która zdobyła największą ilość głosów, otrzymała 

nagrodę główną w postaci sfinansowania wydarzenia ściśle związanego z realizacją pasji  

i zainteresowań zwycięzcy. Dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska, komentuje 

opisywaną kampanię następująco: „McDonald’s to nie tylko atrakcyjna oferta produktowa. 

To także 19 000 pracowników tworzących tę markę. Mają różne osobowości, pasje  

i zainteresowania. Decydują o wartości, jakości firmy. Chcieliśmy pokazać, że to ludzie są 

najcenniejszym kapitałem McDonald’s. To oni tworzą miejsca o wyjątkowej atmosferze, to 

dzięki nim odnosimy sukces na polskim rynku”
415

. Strategia marki McDonald’s jest 

przykładem połączenia wykorzystania potencjału pracowników jako kluczowych zasobów 

przedsiębiorstwa i potencjału mediów społecznościowych (w których zresztą ci pracownicy 
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i tak się udzielają jako osoby prywatne). Potwierdza też wcześniej wyciągnięty wniosek, iż 

użytkownicy mediów społecznościowych będą skuteczniej budować relacje z marką i się 

z nią utożsamiać, jeśli ta nie będzie występować w tych mediach jako bezosobowy twór, lecz 

jeśli ci użytkownicy zobaczą, iż pod nią kryją się konkretne osoby, mające swoje pasje, które 

utożsamiają się z organizacją i są z tego dumni. Ma to więc szerszy wymiar, nie tylko 

employer brandingowy. W aspekcie marketingowym służy do ogólnego ocieplenia wizerunku 

marki i budowania relacji z odbiorcami.  

Najważniejsza rola mediów społecznościowych w przypadku marki McDonald’s 

polega na tym, iż stanowią one niejako pomost między nią a odbiorcami. Celem działań marki 

w tych mediach było właśnie zbliżenie się do potencjalnych bądź obecnych klientów. W tę 

strategię wpisuje się kampania „Mam smaka na Maka” oznaczona hashtagiem 

#mamsmakanamaka, która rozpoczęła się 9 września 2015 r. na Instagramie. Z analizy 

aktywności marki i zaangażowania użytkowników przeprowadzonej w poprzednich 

podrozdziałach można było zauważyć, że hashtag ten był również popularny w analizowanym 

okresie. Kampania ta ma charakter głównie wizerunkowy
416

. Prowadzona jest w różnych 

mediach społecznościowych oraz w telewizji. Za jej stworzenie i przeprowadzenie 

odpowiadają agencje zewnętrzne DDB&tribal oraz 24/7Communication
417

. Co istotne, 

powstała specjalna platforma społecznościowa www.mamsmakanamaka.mcdonalds.pl, która 

skupia treści w formie zdjęć lub filmów, związane z marką McDonald’s, publikowane przez 

różnych użytkowników serwisu Instagram i oznaczone wspomnianym hashtagiem. Dzięki 

temu marka nie tylko może być bliżej odbiorców i budować z nimi relacje, ale jednocześnie 

zwiększa swój zasięg w mediach społecznościowych i zaangażowanie swoich fanów. Co 

istotne, oferuje im określoną korzyść w postaci możliwości autoprezentacji (na wspomnianej 

platformie są odnośniki do ich profilów, gdzie zamieścili dane zdjęcie lub film z hashtagiem 

#mamsmakanamaka) (zob. rys. 4.31.).  

Jak podaje Dyrektor ds. Komunikacji McDonald’s Polska, omawiana „platforma 

komunikacyjna, jej charakter i wykorzystywane narzędzia to efekt wielu miesięcy obserwacji 

potrzeb naszych konsumentów. Chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i wzmocnić 

                                                 

416
 Pierwsza kampania McDonald’s Polska na Instagramie, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=45621 (15.05.2017). 
417

 D. Różańska, McDonald’s z nową platformą komunikacyjną #mamsmakanamaka, 

http://www.press.pl/tresc/39776,mcdonald%E2%80%99s-z-nowa-platforma-komunikacyjna- (15.05.2017). 
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nasze relacje. Właśnie dlatego w komunikacji skupiliśmy się przede wszystkim na ludziach i 

ich emocjach”
418

. 

 

 

Rys. 4.31. Zrzut z ekranu z platformy społecznościowej www.mamsmakanamaka. 

mcdonalds.pl i profilu użytkownika (fana marki), do którego był odnośnik na tej 

platformie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.mamsmakanamaka.mcdonalds.pl 

  

Taka strategia skutkuje tym, iż promocja marki w rzeczywistości jest w rękach 

odbiorców. To oni są nadawcami komunikatów. Pokazują swoje zaangażowanie wokół tej 

marki, swoją sympatię do niej i tą postawą mogą „zarażać innych”. W tym wszystkim marka 

jest jakby tylko pośrednikiem. Jest to przykład nie tylko social media marketingu, ale właśnie 

marketingu społecznościowego, gdzie marka skupia wokół siebie określoną społeczność  

                                                 

418
 Ł. Izakowski, McDonald’s stawia na promocję w mediach społecznościowych, 

https://retailnet.pl/2015/05/25/12652-mcdonalds-stawia-na-promocje-w-mediach-spolecznosciowych/ 

(15.05.2017). 
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i pośrednio wykorzystuje ją do promocji swojej działalności. Ta społeczność stała się 

adwokatami marki. Fani marki pokazują swoje emocje, indywidualne preferencje i odmienne 

spojrzenie na markę McDonald’s
419

. Wspomniana kampania była wycelowana w młodą grupę 

konsumentów wieku od 20 do 35 lat, którzy aktywnie korzystają z Instagrama. Kampania 

osiągnęła rekordowy wzrost wskaźnika Ad Recall
420

 na poziomie +57 p.p.
421

. Efekty tej 

kampanii potwierdzają potencjał marketingowy takich serwisów społecznościowych jak 

Instagram pod względem kreacji oraz efektywnego sposobu dotarcia do młodych 

konsumentów. 

Na temat roli mediów społecznościowych w przypadku czwartej badanej marki – 

Reserved – była przeprowadzona rozmowa z Rzecznikiem Prasowym LPP. Jego zdaniem 

wykorzystanie kanałów własnych w mediach społecznościowych to dla marki Reserved 

i innych marek należących do LPP jeden z głównych sposobów komunikacji z klientami. 

W zakresie ich wykorzystywania firma zwraca uwagę na zasięg oraz zaangażowanie 

użytkowników. Z tego powodu stałym elementem strategii komunikacji są m.in. konkursy, 

czy specjalne promocje dla fanów lub osób obserwujących w serwisach społecznościowych. 

Według respondentki dzięki interakcjom możliwe jest zbudowanie trwałej więzi z klientami 

marki. Utrzymanie dobrej pozycji w mediach społecznościowych marce Reserved ułatwia 

przede wszystkim skuteczna współpraca z influencerami (liderami opinii), którzy chętniej 

podejmują się wspólnych działań z markami, potrafiącymi dobrze zarządzać swoim 

wizerunkiem w mediach społecznościowych. Jak podaje respondent, do podstawowych 

narzędzi komunikacji marek odzieżowych LPP należą: Facebook
422

, YouTube, Instagram 

i Pinterest
423

. Te dwa ostatnie respondentka określa jako „absolutne must-have” w działaniach 

wizerunkowych w branży odzieżowej. Dodatkowo marka SiNSAY - najmłodsza marka LPP, 

która dedykuje swoje kolekcje młodym dziewczętom - prowadzi skuteczne działania 

                                                 

419
 McDonald’s® z nową platformą komunikacyjną #mamsmakanamaka, 

http://nowymarketing.pl/a/5911,mcdonald-s-z-nowa-platforma-komunikacyjna-mamsmakanamaka (15.05.2017). 
420

 Ad recall – jest to wskaźnik efektywności reklamy. Wskazuje on, ilu spośród respondentów, które zobaczyły 

reklamę i później zostały zapytane, czy ją pamiętają, odpowiedziało twierdząco. 
421

Światowy rekord polskiej kampanii DDB&tribal i OMD z nadzwyczajnym wynikiem działań reklamowych 

McDonald’s na Instagramie, http://ddbtribal.pl/2015/11/17/swiatowy-rekord-polskiej-kampanii-ddbtribal-i-omd-

z-nadzwyczajnym-wynikiem-dzialan-reklamowych-mcdonalds-na-instagramie/ (15.05.2017). 
422

 Warto dodać, iż oprócz ogólnego profilu marki Reserved w serwisie Facebook, analizowanego w poprzednich 

rozdziałach (zob. Reserved Facebook, https://www.facebook.com/Reserved/), LPP stworzyło również oddzielny 

profil w tym serwisie dla linii produktowej skierowanej dla dzieci – Reserved Kids. Na dzień 15.05.2017 r. 

profil ten miał ok. 232 tys. polubień. Wskaźnik zaangażowania wynosił 0,9%. Zob. Reserved Kids, Facebook, 

https://www.facebook.com/pg/Reserved.Kids/likes/?ref=page_internal (15.05.2017). 
423

 W serwisie Pinterest marka Reserved na dzień 17.05.2017 r. miała ok. 3,9 tys. obserwujących i zamieściła 

tam łącznie ok. 4,7 tys. pinów (odpowiedniki postów w serwisie Instagram). Zob. Reserved Pinterest, 

https://pl.pinterest.com/reservedbrand/pins/  (15.05.2017). 
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marketingowe na platformie Snapchat. Niniejszym potwierdzają się wcześniejsze wnioski 

odnośnie tego, że wybór mediów społecznościowych jako kanałów marketingowych nie może 

być przypadkowy. Nie tylko ważne są tu trendy rynkowe, ale przede wszystkim to, czy np. 

dany serwis społecznościowy wpisuje się w strategię komunikacyjną marki i w jaki sposób 

może on pomóc w rozwoju marki z punktu widzenia jej branży.  

Równocześnie na coraz szerszą skalę firma LPP wykorzystuje także media 

społecznościowe w komunikacji korporacyjnej i przy projektach z obszaru employer 

brandingu (w serwisie Facebook posiada też profil dedykowany karierze w przedsiębiorstwie 

– LPP Kariera
424

). Zdaniem respondenta wyraźnie można zaobserwować, że dawne granice 

między dziennikarstwem i blogo czy vlogosferą
425

 zacierają się i również tzw. tradycyjne 

media budują swój zasięg dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Wszystkie te 

czynniki sprawiają, że z każdym rokiem obecność w tych mediach i budowanie relacji 

z klientami oraz innymi interesariuszami, zajmuje coraz istotniejsze miejsce w planach 

marketingowych firmy LPP.  

Jak podaje respondentka, obok osób odpowiedzialnych za obsługę klienta w salonach 

sprzedaży, to właśnie osoby komunikujące w imieniu marek w mediach społecznościowych 

mają największy wpływ na to jak marki LPP (w tym marka Reserved) są postrzegane. Między 

innymi dlatego firma kieruje się w tym obszarze wewnętrznymi zasadami i standardami, które 

pozwalają jej unikać trudnych sytuacji, z jakimi zdarza się mierzyć innym przedsiębiorstwom 

w mediach społecznościowych. Jednocześnie profile marek w mediach społecznościowych są 

obecnie kluczowym narzędziem wsparcia dla sprzedaży internetowej (on-line). To właśnie 

w serwisie Facebook czy Instagram klienci mają okazję zobaczyć po raz pierwszy nową 

kolekcję danej marki i często to właśnie z poziomu tego serwisu podejmują decyzję 

o dokonaniu zakupu. Według respondenta silna ekspozycja i interakcje w mediach 

społecznościowych niosą ze sobą także wyzwania i w związku z tym LPP przywiązuje dużą 

wagę do tego, aby prowadzić dialog z odbiorcami, a także zbierać od nich informację zwrotną 

wtedy, gdy ich zdaniem można coś poprawić lub zrobić jeszcze lepiej. Z tego wynika, iż 

media społecznościowe w działalności marki Reserved mają przewagę nad innymi formami 

komunikacji marki z odbiorcami. Klienci, którzy obserwują profil marki w serwisie 

społecznościowym wcześniej wiedzą od innych, jak wygląda nowa kolekcja. Dodatkowo – 

jak wcześniej wspomniano – są im dedykowane specjalne upusty, rabaty, itp. Oznacza to, że 

                                                 

424
Zob. LPP, Facebook, https://www.facebook.com/lppkariera/ (15.05.2017). 

425
 Blogosfera to określenie dla obszaru związanego z blogami. Vlogi to blogi video (zwykle prowadzone 

w serwisie YouTube). Vlogosfera jest określeniem dla obszaru związanego z vlogami.  



 

227 

 

odbiorcy marki w mediach społecznościowych są na uprzywilejowanej pozycji. Media 

społecznościowe pełnią rolę promocyjną, dystrybucyjną i sprzedażową. Dzięki opiniom 

użytkowników tych mediów marka może kształtować swoje produkty i ceny.  

Z analizy zasobów internetowych wynika, że za opracowanie i wdrożenie strategii 

marki Reserved w serwisie Facebook i Pinterest od września 2012 roku odpowiedzialna jest 

agencja interaktywna „Zjednoczenie.com”
426

. Do głównych zadań tej agencji należy obsługa 

klienta w serwisie Facebook. W tym celu agencja ta zlokalizowała „punkty zapalne” 

i przygotowała procedury oraz scenariusze reakcji na najczęściej pojawiające się zapytania, 

zbudowała narzędzia skracające czas odpowiedzi (m.in. wyszukiwarka dostępności danego 

modelu w sklepie), a także stworzyła sprawny i szybko reagujący system monitoringu. 

W efekcie znacznie zwiększyła się liczba udzielanych odpowiedzi za zapytania odbiorców 

(w sierpniu 2012 r. było ok. 90 odpowiedzi, a w marcu 2014 r. ok. 720 i w marcu 2015 r. ok. 

690, co oznacza, że w ciągu 2-3 lat siedmiokrotnie zwiększyła się liczba udzielanych 

odpowiedzi na zapytania odbiorców)
427

.  

Zdaniem respondenta działalność w mediach społecznościowych to obecnie 

podstawowe rozwiązanie dla każdej firmy. Aktywność w tych mediach jest dla wielu 

przedsiębiorstw i ich marek najbardziej efektywną i najmniej kosztowną formą działalności 

marketingowej czy korporacyjnej w porównaniu z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów, 

takich jak prasa czy telewizja. Ponadto, co istotne, media społecznościowe umożliwiają 

precyzyjne dotarcie do określonej grupy odbiorców. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma pełną 

kontrolę nad wydatkami, a nakłady finansowe, które ponosi w ramach wydatków 

promocyjnych, są odpowiednio zaadresowane.  

Reasumując, analiza zasięgu, zaangażowania i działalności marek Play, Allegro, 

McDonald’s i Reserved w mediach społecznościowych wykazała, że media te mają bardzo 

duży (i w pełni jeszcze nieodkryty) potencjał marketingowy. Ich właściwości predysponują je 

do wykorzystania w całej działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Pomocne są 

w obszarze kształtowania produktów i usług, ustalania polityki cenowej i dystrybucyjnej. Jak 

pokazał przykład marek Play i Reserved, za pośrednictwem mediów społecznościowych 

                                                 

426
 Zob. m.in.: Reserved oddaje social media w ręce agencji Zjednoczenie.com, 

http://nowymarketing.pl/a/534,reserved-oddaje-social-media-w-rece-agencji-zjednoczenie-com; Reserved 

powierza obsługę w social media agencji Zjednoczenie.com, 

http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=4/did=1042/aid=m5075b2b03e3a1; Strategia i obsługa 

social media dla Reserved, http://www.zjednoczenie.com/realizacje/strategia-i-obsluga--social-media-dla-

reserved (17.05.2017). 
427

 Zob. Strategia i obsługa social media… op.cit. 
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można prowadzić dialog z odbiorcami i zbierać od nich informację zwrotną odnośnie 

produktów i usług (możliwości ich udoskonalenia), czy cen (marki proponują swoim 

odbiorcom w mediach społecznościowych specjalne upusty i rabaty). W przypadku marki 

Reserved klienci w mediach społecznościowych mogą poznać kolekcję ubrań zanim trafi ona 

do sklepów. Dzięki temu marka wcześniej może zasięgnąć ich opinii. To pozwala na 

kształtowanie produktów i cen. Dodatkowo media społecznościowe stanowią kanał 

dystrybucyjny produktów i usług, z ich poziomu można dokonać zakupu (np. na stronach 

marek Play
428

, Allegro
429

 i Reserved
430

 w serwisie Facebook odbiorcy mogą skorzystać 

z przycisku „Kup teraz”). Wykazano ponadto bardzo duży potencjał mediów 

społecznościowych w obszarze działalności promocyjnej. Badane marki wykorzystują media 

społecznościowe m.in. w obszarze reklamy (np. kampania „Allegro – czego szukasz?” 

w serwisie Facebook poskutkowała wzrostem świadomości marki i zapamiętywalności 

reklamy, z kolei kampania #mamsmakanamaka osiągnęła wzrost wskaźnika Ad Recall na 

poziomie +57 p.p.), promocji sprzedaży (rabaty, konkursy, specjalne promocje dla fanów 

marek w serwisach społecznościowych), czy promocji bezpośredniej (marki nawiązują relacje 

z klientami w mediach społecznościowych, przyjmują reklamacje i dokonują ich obsługi). 

Należy też wspomnieć o tym, iż marki utrzymują dobrą pozycję w mediach 

społecznościowych dzięki skutecznej współpracy z liderami opinii (blogerami, celebrytami). 

Przykład szczególnie marek Play i McDonald’s pokazał, iż dzięki mediom społecznościowym 

mogą one prowadzić bezpośredni i otwarty dialog z odbiorcami, przekazywać im na bieżąco 

informacji o inicjatywach marki, nowościach produktowych, czy o ważnych wydarzeniach 

związanych z marką (np. otwarcie nowych obiektów, akcje sportowe objęte patronatem czy 

konkursy). W przypadku marki Play media te pełnią główną rolę w komunikowaniu się 

z klientami i w ich obsłudze. Są też kluczowe w kreowaniu pozytywnego wizerunku marki 

i budowaniu jej świadomości m.in. poprzez działania z obszaru CSR. Media społecznościowe 

ułatwiają ponadto wykonywania badań marketingowych. W przypadku marki Play stanowią 

dodatkowy kanał w tym obszarze. Wykonywane są dzięki nim m.in. badania opinii klientów, 

badania świadomości marki i jej pozycji na tle konkurencji, analizy trendów rynkowych oraz 

oczekiwań i potrzeb klientów. Co więcej, media społecznościowe znajdują też zastosowanie 

w zakresie realizacji funkcji marketingu personalnego. Pokazał to przykład marki 

McDonald’s. Wykorzystała ona instytucję adwokatów marki, którymi są sami pracownicy 

                                                 

428
 Play, Facebook, https://www.facebook.com/Play/ (17.06.2017). 

429
 Allegro, Facebook, https://www.facebook.com/allegro/ (17.06.2017). 

430
 Reserved, Facebook, https://www.facebook.com/Reserved/ (17.06.2017). 
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restauracji. Dzięki komunikacji realizowanej za pośrednictwem wewnętrznych kanałów, są 

oni zachęcani przez markę do pozytywnego wypowiadania się o niej w mediach 

społecznościowych i obrony w sytuacjach kryzysowych (np. kampania employer 

brandingowa McDonald’s pod hasłem: „Ja? Pracuję w Maku!”). Dodatkowo wspomniana 

kampania stała się przykładem, w jaki sposób, przy wykorzystaniu mediów 

społecznościowych, można docenić pracowników, zaangażować ich wokół marki i przy tym 

przyczynić się do ich rozwoju osobistego.  

Powyższe wnioski potwierdzają w pełni hipotezę H1 przyjętą dla potrzeb tej rozprawy. 

Zgodnie z pozostałymi hipotezami pomocniczymi, potencjał marketingowy mediów nie jest 

wykorzystywany przez przedsiębiorstwa działające w Polsce z określonych przyczyn. Były 

one weryfikowane badaniami ilościowymi, których wyniki przedstawiono w kolejnym 

rozdziale.  
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ROZDZIAŁ V.  

 

ANALIZA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH W DZIAŁALNOŚCI 

MARKETINGOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

DZIAŁAJĄCE W POLSCE 

5.1. Bariery korzystania z mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce 

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych jest bardzo duży, choć ciągle 

odkrywany, co zostało wykazane w poprzednim rozdziale pracy na przykładzie wiodących 

pod tym względem firm. Stopień wykorzystania tego potencjału przez ogół przedsiębiorstw 

zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć: wielkość przedsiębiorstwa, branżę, 

zasięg działania, rodzaj odbiorców, czy sytuację finansową. Na podstawie przeprowadzonych 

badań ankietowych na 296 przedsiębiorstwach działających w Polsce, zróżnicowanych pod 

względem wspomnianych czynników, stwierdzono, że tylko 60% spośród nich w ogóle 

korzysta z mediów społecznościowych w swojej działalności (zob. rys. 5.1.).  

 

 

Rys. 5.1. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa w Polsce  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Zaobserwowano zależności między faktem korzystania z mediów społecznościowych 

a wielkością przedsiębiorstwa (rys. 5.2.).  

 

Rys. 5.2. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a wielkość przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

W grupie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników 57% korzysta 

z mediów społecznościowych, z kolei w grupie małych przedsiębiorstw – 73%. W przypadku 

średnich przedsiębiorstw występuje jeszcze większa dominacja firm, które korzystają z tego 

rodzaju kanałów (91%). W grupie dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 249 

pracowników, wszystkie z nich wykorzystują media społecznościowe w swojej działalności 

(100%). Ogólnie mniejsze przedsiębiorstwa (szczególnie mikroprzedsiębiorstwa) mają 

zdecydowanie mniejszą skłonność do wykorzystywania tych mediów w swojej działalności, 

niż większe przedsiębiorstwa (szczególnie średnie i duże).  

W zakresie zróżnicowania branżowego również można odnotować pewne tendencje 

(rys. 5.3). Z badań wynika, że w takich branżach, jak: kosmetyczna, fryzjerska i pokrewna, 

motoryzacyjna, spożywcza, energetyka i paliwa, turystyka, hotele i restauracje, marketing, 

promocja i reklama, wydawnictwa, działalność artystyczna, wszystkie przedsiębiorstwa 

korzystają z mediów społecznościowych (100%). Wykorzystywanie tych kanałów dominuje 

również w następujących branżach: inna działalność produkcyjna (91%), inna działalność 

handlowa (88%), edukacja, szkolenia i konsulting (82%), usługi drobne i naprawy (75%), 
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rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo (75%), a także odzież (67%) i energetyka i paliwa (60%). 

Natomiast do branż w Polsce, w których te media nie są wykorzystywane, zalicza się: banki, 

ubezpieczenia, finanse (75%), transport, spedycja, logistyka i gospodarka materiałowa (62%) 

oraz budownicza, przemysł drzewny i pokrewne (51%). Przedstawione w poprzednim 

rozdziale benchmarkingowe przypadki spożytkowania mediów społecznościowych w swojej 

działalności marketingowej dotyczyły działalności usługowej, a konkretnie: 

telekomunikacyjnej, e-commerce (ogólnie handlowej), HoReCa
431

 (ogólnie spożywczej) 

i odzieżowej. Dlatego może zaskakiwać relatywnie niskie wykorzystanie mediów 

społecznościowych w sektorze usług (np. w usługach finansowych lub transportowych).  

 

 

Rys. 5.3. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a branża przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Na fakt korzystania z mediów społecznościowych wpływ ma także zasięg działania 

przedsiębiorstwa. Szczególne różnice można odnotować w przypadku przedsiębiorstw 

działających na rynku lokalnym w porównaniu z przedsiębiorstwami mającymi większy 

geograficzny zasięg działania (por. rys. 5.4.).  

 

 

Rys. 5.4. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a zasięg działania przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wśród przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym nieznacznie przeważają te 

podmioty, które nie korzystają z mediów społecznościowych w swojej działalności (52%). 

W pozostałych przypadkach obserwuje się przewagę przedsiębiorstw, które znalazły 

zastosowanie dla tych kanałów w swej działalności (rynek krajowy – 68,4%, rynek europejski 

(68,2%, rynek regionalny – 66%, a rynek globalny – 58,3%). Należy zauważyć, że lokalny 

zasięg działania nie jest racjonalnym uzasadnieniem dla niekorzystania z mediów 

społecznościowych w swojej działalności. Wręcz przeciwnie, przykładowo reklamy 

w serwisie Facebook pozwalają na precyzyjne trafienie z ofertą do określonej grupy 

docelowej, zamieszkujący konkretny obszar geograficzny. Trudno też znaleźć uzasadnienie, 

dlaczego przedsiębiorstwa działające na rynku globalnym mają nieco mniejszą skłonność do 

korzystania z mediów społecznościowych, niż te działające na rynkach regionalnym, 
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krajowym i europejskim. Wspomniany serwis Facebook jest rozpowszechniony na całym 

świecie i umożliwia prowadzenie firmowej strony globalnej.  

Można także odnotować zasadnicze różnice w zakresie korzystania z mediów 

społecznościowych w zależności od rodzaju kapitału przedsiębiorstwa (rys. 5.5.). 

  

 

Rys. 5.5. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a pochodzenie kapitału przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wszystkie przedsiębiorstwa, których kapitał jest wyłącznie zagraniczny, oraz joint 

venture wykorzystują w swojej działalności media społecznościowe (100%). W grupie 

przedsiębiorstw finansowanych w większości polskim kapitałem występuje nieco mniejsza 

skłonność do korzystania z tych mediów (71,4%), jednak wśród przedsiębiorstw 

finansowanych wyłącznie polskim kapitałem odsetek podmiotów korzystających z tych 

kanałów jest jeszcze niższy (59,8%). Na tej podstawie należy wysunąć wniosek, iż 

przedsiębiorstwa finansowane w całości lub w części kapitałem zagranicznym częściej 

wykorzystują media społecznościowe niż przedsiębiorstwa finansowane kapitałem polskim. 

Domyślnie może to wynikać z bardziej otwartej kultury organizacyjnej przedsiębiorstw 

mających zagraniczny kapitał.  

Ważną determinantą wykorzystania mediów społecznościowych w działalności jest 

też rodzaj klientów przedsiębiorstwa (rys. 5.6.).  
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Rys. 5.6. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a rodzaj klientów przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Z mediów społecznościowych korzystają wszystkie przedsiębiorstwa, których klienci 

to przedsiębiorstwa oraz organizacje non-profit (100%), oraz większość podmiotów 

zawierających transakcje z klientami indywidualnymi (69,2%), czy też klientami 

indywidualnymi i przedsiębiorstwami (65,7%) lub jednostkami budżetowymi (63,4%). Media 

społecznościowe nie znalazły z kolei zastosowania w grupie przedsiębiorstw, których 

odbiorcy to jednocześnie klienci indywidualni, jednostki budżetowe lub organizacje non-

profit (100%) i w większości też nie stosuje się ich w grupie przedsiębiorstw, których 

odbiorcami są klienci indywidualni i jednostki budżetowe (77%). Bez wątpienia ogółem 

w mediach społecznościowych więcej jest użytkowników prywatnych aniżeli 

instytucjonalnych. Zależy to jednak w dużej mierze od rodzaju serwisu społecznościowego. 

Przykładowo w serwisie LinkedIn, który jest dedykowany dla sfery biznesowej, można 

nawiązać wiele interesujących kontaktów z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami 

różnej wielkości. W serwisie Facebook aktywne są różnego rodzaju podmioty należące do 

sektora biznesowego, jak też rządowego i pozarządowego, do których także można skierować 

swoją ofertę. Niewątpliwie jednak trudniej jest za pośrednictwem mediów społecznościowych 

dotrzeć do jednostek budżetowych i organizacji pozarządowych.  
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Z mediów społecznościowych chętniej korzystają przedsiębiorstwa, których klienci 

mają średni stopień zróżnicowania potrzeb (70,8%) lub niski (64,4%) niż te, których klienci 

mają wysoki stopień zróżnicowania potrzeb i wymagają indywidualnego podejścia 

i oferowania im zróżnicowanych produktów oraz form obsługi (38%) – por. rys. 5.7. 

 

 

Rys. 5.7. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a stopień zróżnicowania potrzeb klientów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wynik ten może być zaskakujący, gdyż – jak można było to obserwować na 

przykładzie marek benchmarkingowych – to właśnie media społecznościowe w szczególności 

pomagają przedsiębiorstwom w precyzyjnym dotarciu do właściwych odbiorców, 

dedykowaniu im indywidualnej oferty i nawiązywania z nimi bezpośrednich relacji.  

Ostatnim analizowanym czynnikiem jest sytuacja finansowa przedsiębiorstw (rys. 

5.8.). Z przeprowadzonych badań trudno wskazać jednoznaczną tendencję, która by 

wskazywała, że przedsiębiorstwa o gorszej sytuacji finansowej rzadziej korzystają z mediów 

społecznościowych. Bez wątpienia w grupie podmiotów mających bardzo złą kondycję 

finansową dominują te, które nie stosują mediów społecznościowych w swojej działalności 

(75%). 
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Rys. 5.8. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (N=266) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Jednak wśród przedsiębiorstw mających złą sytuację finansową podobny odsetek 

korzysta z mediów społecznościowych (70%). W grupie firm mających średnią kondycję 

z kanałów tych korzysta ok. 63,6% podmiotów, w grupie przedsiębiorstw o dobrej kondycji – 

53%, a bardzo dobrej – 61,1%. Wydawać by się mogło zatem, że czynnik finansowy nie 

odgrywa istotnej roli przy wyborze mediów społecznościowych jako kanałów 

marketingowych. Nie mogą to być drogie kanały, skoro firmy o średniej i złej kondycji 

również z nich korzystają i to nawet w większym stopniu niż firmy o dobrej kondycji. 

Dodatkowo potwierdzają to opracowane we wcześniejszym rozdziale badania jakościowe, 

z których wynika, że media te są relatywnie tanią formą promocji, szczególnie w porównaniu 

do innych.  

Tym bardziej może zaskakiwać fakt, iż przedsiębiorstwa, które korzystają z mediów 

społecznościowych, wśród głównych barier podają wysokie koszty promocji i reklamy (36%) 

– zob. rys. 5.9. 
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Rys. 5.9. Ocena barier utrudniających korzystanie z mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce, które wykorzystują te media w swojej działalności 

(N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Najczęściej wskazywaną jednak barierą – zarówno przez przedsiębiorstwa, które 

korzystają, jak i nie korzystają z mediów społecznościowych – są trudności z oszacowaniem 

efektywności (odpowiednio 43% i 38% - por. rys. 5.9. i 5.10.). Przedsiębiorstwa nie potrafią 

ocenić, w jakim stopniu inwestycja w media społecznościowe może być dla nich zyskowna. 

W związku z tym niekorzystanie z nich wynika z przekonania o zbyt niskiej efektywności 

mediów społecznościowych w działalności marketingowej.  

Do głównych barier lub ograniczeń korzystania z mediów społecznościowych zalicza 

się czasochłonność związaną z aktywnością w tych mediach i ich obsługą. Taką odpowiedź 

wskazało 36% respondentów, których przedsiębiorstwa korzystają z tych mediów oraz 31%, 

których przedsiębiorstwa nie korzystają z mediów społecznościowych. Ważnymi 

przyczynami niedostatecznego wykorzystania mediów społecznościowych, które 

w podobnym stopniu wskazywały obydwie grupy przedsiębiorstw, są także: specyfika branży, 

utrudniająca podejmowanie szeroko zakrojonej działalności w mediach społecznościowych 
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(odpowiednio ok. 30% i 31%) oraz ograniczone możliwości odnalezienia grupy docelowej 

w mediach społecznościowych (odpowiednio ok. 23% i 20%). 

 

 

Rys. 5.10. Ocena barier korzystania z mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce, które nie wykorzystują tych mediów w swojej 

działalności (N=117)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Obydwa te ograniczenia były już akcentowane wcześniej. Określone branże (np. 

odzieżowe, artystyczne, inne działalności usługowe) mają większe pole działania w mediach 

społecznościowych niż branże przemysłowe (np. produkcja zbrojenia, itp.) lub np. branża 

pogrzebowa. Również, jeśli działalność jest skierowana do np. przedsiębiorstw 

kontrolowanych przez państwo, wówczas trafienie do takiej grupy docelowej w mediach 

społecznościowych jest znacznie trudniejsze, a może nawet niemożliwe. Kolejna grupa 

przyczyn niedostatecznego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności, 

również często wskazywana przez respondentów, związana jest z samymi 

przedsiębiorstwami. Chodzi tu o brak wiedzy o możliwościach wykorzystania mediów 

społecznościowych w marketingu (ok. 20% wskazań dla takiej odpowiedzi od przedstawicieli 
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przedsiębiorstw, które korzystają z mediów społecznościowych i ok. 16% - od tych, które nie 

korzystają z tych mediów) oraz o brak wiedzy technicznej odnośnie obsługi tych mediów (np. 

jak stworzyć kampanię reklamową) – odpowiednio 19% i 22%. Problematyczną kwestią jest 

ponadto konieczność nieustannego nadążania za zmianami w zakresie wykorzystywania tych 

mediów, wynikająca z faktu, iż wciąż pojawiają się nowe trendy i zmiany w zakresie 

technologii, powstają nowe platformy społecznościowe itd. (odpowiednio ok. 18% i 22%). Co 

istotne, dla przedsiębiorstw, które nie korzystają z mediów społecznościowych, poważną 

barierę stanowi przekonanie osób zarządzających o braku opłacalności podejmowania działań 

w tych mediach (21%). Respondenci dopisywali także własne odpowiedzi odnośnie barier lub 

ograniczeń wykorzystania mediów społecznościowych w swoim przedsiębiorstwie. Były one 

następujące:  

 nieprzydatność mediów społecznościowych w branży (takiej odpowiedzi udzielili 

reprezentanci przedsiębiorstw należących do branży banki/ubezpieczenia oraz 

audytorskiej),  

 uprzedzenia do serwisów społecznościowych („jestem z epoki 

przedinternetowej”, „nie lubię tego typu portali”, „mam 40 lat i konserwatywne 

podejście do mediów społecznościowych”), 

 obawa przed przejmowaniem danych osobowych przez serwisy społecznościowe 

oraz przed wyłudzaniem pieniędzy („portale przejmują dane”, „brak balansu 

między zachłannością portali do pożytków płynących z ich korzystania”).  

Powyższe wyniki badań potwierdzają hipotezę H3, iż przyczyny niedostatecznego 

wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności marketingowej 

przedsiębiorstw leżą zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i mediów społecznościowych. 

Na te dwie grupy przyczyn wskazują zarówno przedsiębiorstwa, które korzystają z tych 

mediów, jak i te, które nie stosują ich w swojej działalności. Przyczyny leżące po stronie 

mediów społecznościowych są najważniejsze dla obydwu grup badanych przedsiębiorstw: są 

to trudności z oszacowaniem efektywności oraz duża czasochłonność obsługi tych mediów. 

Jednak porównując ranking przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych według podmiotów, które wykorzystują media 

społecznościowe w swojej działalności, a które nie wykorzystują, zauważa się, że dla tych 

ostatnich ważniejsze znaczenie mają przyczyny leżące po stronie przedsiębiorstw (por. tabela 

5.1.).  
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Tabela 5.1. Ranking przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych wg badanych przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują 

media społecznościowe w swojej 

działalności 

 

Gr. 

Przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują 

mediów społecznościowych w swojej 

działalności 

 

Gr. 

1. Trudności z oszacowaniem 

efektywności. 

I 

 

1. Trudności z oszacowaniem 

efektywności. 

I 

 

2. Wysokie koszty promocji i 

reklamy. 

I 2. Duża czasochłonność obsługi tych 

mediów. 

I 

 

3. Duża czasochłonność obsługi tych 

mediów. 

I 

 

3. Specyfika branży, która utrudnia 

podejmowanie szeroko zakrojonej 

działalności w mediach 

społecznościowych, 

I 

 

 

 

4. Specyfika branży, która utrudnia 

podejmowanie szeroko zakrojonej 

działalności w mediach 

społecznościowych, 

I 

 

 

 

4. Brak wiedzy technicznej odnośnie 

obsługi tych mediów. 

 

 

II 

 

 

 

5. Ograniczone możliwości 

odnalezienia grupy docelowej w 

mediach społecznościowych. 

I 

 

 

5. Konieczność nieustannego nadążania za 

zmianami w zakresie wykorzystywania 

tych mediów. 

I 

 

 

6. Brak wiedzy o możliwościach 

wykorzystania mediów 

społecznościowych w marketingu. 

II 

 

 

6. Przekonanie osób zarządzających o 

braku opłacalności działań w tych 

mediach. 

II 

 

 

7. Brak wiedzy technicznej odnośnie 

obsługi tych mediów. 

II 

 

7. Ograniczone możliwości odnalezienia 

grupy docelowej (np. odbiorcami są 

przedsiębiorstwa, organizacje rządowe 

lub non-profit). 

I 

 

 

8. Konieczność nieustannego 

nadążania za zmianami w zakresie 

wykorzystywania tych mediów. 

I 

 

 

8. Brak wiedzy o możliwościach 

wykorzystania mediów 

społecznościowych w marketingu. 

II 

 

 

9. Przekonanie osób zarządzających o 

braku opłacalności działań w tych 

mediach. 

II 

 

 

9. Wysokie koszty promocji i reklamy. 

 

 

I 

 

 

10. Wysokie koszty monitoringu. I 10. Wysokie koszty monitoringu. I 

  

 

11. Nieprzydatność mediów 

społecznościowych w branży. 

I 

 

12. Uprzedzenia do serwisów 

społecznościowych  

II 

13. Brak zaufania do mediów 

społecznościowych (brak ochrony 

danych) 

I 

 

 

Legenda: Gr. I – grupa przyczyn leżących po stronie mediów społecznościowych; Gr. II – grupa przyczyn 

leżących po stronie przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Na tej podstawie wysuwa się wniosek, że: specyfika branży, brak wiedzy odnośnie 

możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności, uprzedzenia oraz brak 

zaufania do mediów społecznościowych to podstawowe przyczyny tego, że aż 40% 

przedsiębiorstwa w ogóle nie wykorzystuje tych kanałów w swojej działalności.  

Jednocześnie potwierdzają się hipotezy pomocnicze H4 oraz H5. Jak przewidziano 

formułując pierwszą z nich, wśród przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału 
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mediów społecznościowych w działalności marketingowej leżących po stronie 

przedsiębiorstw należy wskazać: brak wiedzy osób zarządzających odnośnie właściwości 

mediów społecznościowych, a także nieelastyczna i zamknięta kultura organizacyjna, 

charakteryzująca się przestarzałymi modelami myślowymi oraz lękiem przed zmianami 

i innowacjami. Wyraża się to w uprzedzeniach do tych mediów („jestem z epoki 

przedinternetowej”, „nie lubię tego typu portali”, „mam 40 lat i konserwatywne podejście do 

mediów społecznościowych”), a także lękiem przed nieustannym nadążaniem za wszelkimi 

zmianami, jakie zachodzą w świecie technologii i koniecznością pozostania elastycznym 

i otwartym na te zmiany.  

Potwierdziła się też hipoteza H5, zgodnie z którą do przyczyn niedostatecznego 

wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności marketingowej 

będących po stronie mediów społecznościowych zalicza się: czasochłonność związaną 

z aktywnością przedsiębiorstw w mediach społecznościowych, przekonanie o zbyt niskiej 

efektywności mediów społecznościowych w działalności marketingowej (problemy 

z oszacowaniem efektywności, wysokie koszty promocji i reklamy) oraz brak zaufania do 

mediów społecznościowych. 

 

5.2. Stopień wykorzystania potencjału mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce w świetle badań ankietowych  

W grupie przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe w swojej 

działalności, zbadano stopień wykorzystania potencjału marketingowego tych mediów w ich 

działalności. Na początek respondenci zostali zapytani o to, jakiego rodzaju media 

społecznościowe wykorzystują reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa. Jak można było 

się spodziewać, spośród różnych mediów społecznościowych najpopularniejszy wśród 

badanych podmiotów jest serwis Facebook. Korzysta z niego 92% przedsiębiorstw
432

 (zob. 

rys. 5.11.).  

 

                                                 

432
 Wyniki prezentowane w tym podrozdziale dotyczą próby przedsiębiorstw, które w ankiecie zdeklarowały, iż 

wykorzystują media społecznościowe w swojej działalności (N=179), chyba że podano inaczej.  



 

243 

 

 

Rys. 5.11. Rodzaje mediów społecznościowych wykorzystywanych w badanych 

przedsiębiorstwach (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Niemal co drugie przedsiębiorstwo korzysta także z Google+ (45%), a około co 

czwarte – z serwisu YouTube (27%). Ponadto 17% badanych przedsiębiorstw wykorzystuje  

w swojej działalności serwis LinkedIn, 16% - Twitter, a 12% posiada swój własny firmowy 

blog. Podobny odsetek badanych przedsiębiorstw wykorzystuje GoldenLine (11%) 

i Instagram (11%). Niewielki odsetek badanych podmiotów korzysta także z: serwisu 

Pinterest (4,5%), forów dyskusyjnych (4%), czy blogów innych użytkowników (2,8%). 

Wśród badanych znalazły się też przedsiębiorstwa, które stworzyły swoje własne serwis 

społecznościowe (2,8%), czy też własne wewnętrzne platformy społecznościowe dostępne 

tylko dla pracowników przedsiębiorstwa (1,7%). Zaskakiwać może z kolei bardzo niski 

odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności aplikację społecznościową 

Snapchat (0,6%). Z badań jakościowych przeprowadzonych na markach benchmarkingowych 

wynika, że jest on ważnym kanałem, za pośrednictwem którego marka może łatwo dotrzeć do 

młodych odbiorców.  

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie jednostek, które zajmują się 

obsługą mediów społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (rys. 5.12.).  

 

Snapchat

własna platforma społecznościowa dostępna…

blogi innych użytkowników

własny serwis społecznościowy

fora dyskusyjne

Pinterest

inne

Instagram

GoldenLine

blog (swój własny, firmowy)

Twitter

LinkedIn

YouTube

Google+

Facebook

0,56% 

1,68% 

2,79% 

2,79% 

3,91% 

4,47% 

4,47% 

11,17% 

11,17% 

11,73% 

15,64% 

17,32% 

27,37% 

44,69% 

92,18% 

Suma jest większa od 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać więcej niż 1 odpowiedź. 
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Rys. 5.12. Jednostki obsługujące media społecznościowe w badanych przedsiębiorstwach 

(N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

W badanych przedsiębiorstwach media społecznościowe najczęściej są obsługiwane 

przez ich właścicieli lub inne osoby zarządzające (70%). Wynik ten nie jest zaskakujący, jeśli 

wziąć pod uwagę, że w badanej próbie zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa, 

w których właściciele lub osoby zarządzające realizują większość, a często nawet wszystkie 

funkcje dotyczące działalności marketingowej. Czasem te obowiązki przejmuje inny 

pracownik, którego kompetencje wykraczają poza marketing (8,3%). Relatywnie niewielki 

odsetek badanych przedsiębiorstw kwestię obsługi mediów społecznościowych deleguje 

zewnętrznej agencji interaktywnej (5,6%) lub też wydziela osobny dział lub specjalistę ds. 

mediów społecznościowych (5%).  

Współpraca z agencją interaktywną może mieć różny zakres i różny skutek. Zapytano 

o te kwestie respondentów, którzy zdeklarowali, iż ich przedsiębiorstwa współpracują z taką 

agencją w obszarze obsługi mediów społecznościowych (rys. 5.13.). Z ich odpowiedzi 

wynika, że agencja zawsze (50%) lub często (20%) redaguje treści postów w mediach 

społecznościowych. Same przedsiębiorstwa robią to rzadko (40%) lub czasami (20%). 

Przedsiębiorstwa nigdy nie ingerują w pracę agencji (40%) lub robią to tylko czasami (30%). 

Często zdarza im się mierzyć efekty pracy agencji w mediach społecznościowych (30%), jak 

też efekty swojej działalności w tych mediach (30%). Dla większości badanych 

przedsiębiorstwa współpraca z agencją często daje wymierne korzyści (60%).  

 

dział lub specjalista ds. marketingu /promocji /…

brak jest wydzielonych osób lub jednostek do…

dział lub specjalista ds. mediów społecznościowych

inne

zewnętrzna agencja interaktywna

 pracownik, którego obowiązki wykraczają poza…

właściciel / osoby zarządzające

1,68% 

3,91% 

5,03% 

5,03% 

5,59% 

8,38% 

70,39% 
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Rys. 5.13. Ocena współpracy z agencją interaktywną związanej z obsługą mediów 

społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=10) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Połowa badanych przedsiębiorstw posiada określony budżet na działania w mediach 

społecznościowych (rys. 5.14.). Zwykle jest to kwota średnio do 1000 zł brutto miesięcznie, 

przy czym 30% przedsiębiorstw przeznacza na ten cel średnio do 200 zł brutto (30%) 

miesięcznie.  

 

 

Rys. 5.14. Średni budżet z ostatnich 3 miesięcy przeznaczany na działania w mediach 

społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Agencja redaguje treści postów w mediach
społecznościowych

Przedsiębiorstwo redaguj etreści postów w
mediach społecznościowych

Przedsiębiorstwo ingeruje w pracę agencji

Przedsiębiorstwo mierzy efekty pracy agencji w
mediach społecznościowych

Przedsiębiorstwo mierzy efekty swojej działalności
w mediach społecznościowych

Współpraca z agencją daje wymierne korzyści
przedsiębiorstwu

50% 

10% 

10% 

10% 

20% 

30% 

10% 

30% 

30% 

60% 

10% 

20% 

30% 

20% 

30% 

30% 

20% 

40% 

20% 

20% 

20% 

40% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Zawsze Często Czasami Rzadko Nigdy Nie wiem / Trudno powiedzieć

powyżej 2000 zł brutto

1001-2000 zł brutto

 nie wiem / trudno powiedzieć

501-1000 zł brutto

 201-500 zł brutto

do 200 zł brutto

 brak określonego budżetu

1,68% 

2,79% 

5,03% 

6,70% 

11,17% 

29,61% 

43,02% 
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Na postawie wypowiedzi respondentów można wskazać dwa główne powody, dla 

których badane przedsiębiorstwa podjęły działalność w mediach społecznościowych: 

pozyskanie nowych klientów (79%) oraz promocja produktów i usług (68%) (zob. rys. 5.15.). 

 

 

Rys. 5.15. Powody rozpoczęcia działalności w mediach społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Dla wielu przedsiębiorstw media społecznościowe są także narzędziem budowania 

świadomości marki (40%). Podejmując działania w nich, liczą również na zwiększenie 

sprzedaży (35%). Co piąte przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w tych mediach, gdyż 

było to podyktowane trendami rynkowymi (22%). Podobny odsetek przedsiębiorstw wskazał 

na możliwość budowania relacji z obecnymi klientami dzięki mediom społecznościowym 

(21%). Tylko niektóre przedsiębiorstwa jako powód rozpoczęcia działalności w tych kanałach 

marketingowych wskazało monitoring mediów społecznościowych (7%), próbę naśladowania 

konkurencji (5%), czy też możliwość pozyskania nowych pracowników (5%). Wśród innych 

powodów respondenci wskazywali cel społeczny (promowanie Litwy i mniejszości litewskiej 

wśród Polaków – działalność tłumacza litewskiego) lub też informowanie odbiorców 

o różnych zmianach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. o zmianach godzin 

wykonywania usług (przedsiębiorstwo transportu miejskiego) (3%). Reasumując, badane 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Inne

 Pozyskanie nowych pracowników

Naśladowanie konkurencji

Monitoring mediów społecznościowych

Budowanie relacji z obecnymi klientami

Podążanie za trendami rynkowymi

 Zwiększenie sprzedaży

 Budowanie świadomości marki

Promocja produktów i usług

Pozyskanie nowych klientów

3,4% 

5,0% 

5,0% 

7,3% 

21,2% 

22,3% 

35,2% 

39,7% 

68,2% 

79,3% 

Suma jest większa od 100%, gdyż respondenci mogli wskazać do 3 odpowiedzi. 
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przedsiębiorstwa rozpoczęły działalność w mediach społecznościowych głównie po to, by 

realizować cele promocyjne. Dokładniejsze dane na temat zakresu wykorzystania mediów 

społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach zestawiono na rys. 5.16. 

 

 

Rys. 5.16. Zakres wykorzystania mediów społecznościowych w badanych 

przedsiębiorstwach (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje media społecznościowe do reklamowania firmy 

lub jej produktów (24% - często, 20% - rzadko). Czasami za ich pośrednictwem 

przedsiębiorstwa analizują działania konkurencji (27%), badają opinie konsumentów, ich 

potrzeby i oczekiwania (22%) lub dokonują analizy trendów rynkowych (21%). Dla 

niektórych przedsiębiorstw media społecznościowe są czasem obszarem dla działań PR 

(17%). Podobny odsetek przedsiębiorstw za pośrednictwem tych mediów często prowadzi 

sprzedaż (17%). Czasami organizuje różne promocyjne wydarzenia (18%) lub oferuje 

odbiorcom bonusy lub rabaty (18%). Większość badanych przedsiębiorstw nigdy nie 

organizowała konkursów w mediach społecznościowych (58%), nie prowadziła obsługi 

klienta (54%), ani rekrutacji i selekcji pracowników (68%). Ogólnie w większości 

przypadków media społecznościowe są wykorzystywane w zakresie reklamowania produktów 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

reklamowanie firmy lub jej produktów (np. zakup…

oferowanie odbiorcom bonusów, rabatów

organizacja konkursów

organizacja różnych promocyjnych wydarzeń

obsługa klienta (np. przyjmowanie reklamacji)

analiza trendów rynkowych

 analiza działań konkurencji

badania opinii konsumentów, ich potrzeb i…

sprzedaż (np. powiązanie sklepu internetowego z…

rekrutacja i selekcja pracowników (np. poprzez…

działania z obszaru PR (Public Relations)

14% 

4% 

3% 

5% 

2% 

7% 

4% 

5% 

7% 

3% 

7% 

24% 

11% 

3% 

12% 

9% 

15% 

18% 

15% 

17% 

2% 

16% 

16% 

18% 

14% 

18% 

10% 

21% 

27% 

22% 

13% 

7% 

17% 

20% 

21% 

17% 

16% 

21% 

17% 

18% 

21% 

11% 

7% 

11% 

23% 

41% 

58% 

42% 

54% 

35% 

29% 

32% 

47% 

68% 

38% 

3% 

3% 

6% 

6% 

3% 

6% 

4% 

4% 

4% 

13% 

11% 

Zawsze Często Czasami Rzadko Nigdy Nie wiem / Trudno powiedzieć
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oraz prowadzenia badań rynkowych (badań opinii konsumentów, ich potrzeb i oczekiwań, 

analizy działań konkurencji oraz analizy trendów rynkowych). Respondenci byli również 

poproszeni o wskazanie, jaką rolę pełnią media społecznościowe w realizacji poszczególnych 

funkcji marketingowych (rys. 5.17.).  

 

 

Rys. 5.17. Rola mediów społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Z badań wynika, że w badanych przedsiębiorstwa media społecznościowe są na ogół 

tylko kanałem dodatkowym w obszarze: promocji przedsiębiorstwa i jego produktów (69%), 

komunikacji z klientami i ich obsługi (64%), badań rynku (np. klientów, konkurencji, 

dostawców) (56%), a także kreowania pozytywnego wizerunku firmy, budowania 

świadomości marki (54%) oraz sprzedaży (49%). Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku 

marek benchmarkingowych media społecznościowe stanowią główny kanał komunikacji 

marketingowej, jest to pierwszym ważnym sygnałem, iż potencjał marketingowy tych 

mediów jest przez przedsiębiorstwa działające w Polsce wykorzystywany tylko w niewielkim 

stopniu. Dodatkowo wyraźnie dominuje ich rola promocyjna w tych przedsiębiorstwach. 

Spośród badanych podmiotów 77% nie wykorzystuje w ogóle mediów społecznościowych 

w obszarze zarządzania pracownikami, a 72% - w obszarze komunikacji wzajemnej między 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

promocja przedsiębiorstwa i produktów

 badanie rynku (np. klientów, konkurencji,
dostawców)

komunikacja z klientami, obsługa klientów

sprzedaż

kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
budowanie świadomości marki

komunikacja wzajemna między pracownikami
przedsiębiorstwa

zarządzanie pracownikami (rekrutacja, adaptacja,
szkolenia, motywowanie)

28% 

9% 

15% 

9% 

37% 

6% 

3% 

69% 

56% 

64% 

49% 

54% 

22% 

20% 

3% 

35% 

22% 

41% 

9% 

72% 

77% 

są głównym kanałem są tylko kanałem dodatkowym nie są w tym obszarze wykorzystywane



 

249 

 

pracownikami. Te dane jednak nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę strukturę badanych 

przedsiębiorstw, w której zdecydowanie znacznie przeważają mikroprzedsiębiorstwa. 

W przypadku marek benchmarkingowych można było zaobserwować dużą rolę mediów 

społecznościowych w obszarze zarządzania pracownikami (por. marka McDonald’s). Pełniły 

też główną rolę w kreowaniu pozytywnego ich wizerunku, budowania ich świadomości, 

a także w zakresie nawiązywania relacji z klientem i jego obsługi (por. marka Play, Reserved, 

McDonald’s). Media te pełniły też zdecydowanie główną rolę w promocji marek i ich 

produktów, a dodatkową rolę, jeśli chodzi o badania rynku. To wyraźnie świadczy o niskim 

stopniu wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych przez 

większość przedsiębiorstw w Polsce.  

Więcej na temat wykorzystywania mediów społecznościowych w badanych 

przedsiębiorstwach mówią dane zestawione na rys. 5.18. 

 

 

Rys. 5.18. Zasady wykorzystania mediów społecznościowych w badanych 

przedsiębiorstwach (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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swoich działań w tych mediach (36%). Niektóre wykorzystują do tego celu narzędzia do 

monitorowania mediów społecznościowych, jak np. Brand24, Sotrender czy Google Alerts 

(16%). W co piątym przedsiębiorstwie sformułowany został określony plan obecności 

w mediach społecznościowych (14% - raczej tak, 6% - zdecydowanie tak). Tylko 

w nielicznych przedsiębiorstwach obowiązują określone procedury postępowania 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w mediach społecznościowych (10% - raczej 

tak, 4% - zdecydowanie tak), czy też uregulowania odnośnie do aktywności pracowników 

w tych mediach (8% - raczej tak, 3% - zdecydowanie tak). W co trzecim jednak badanym 

podmiocie zachęca się innych pracowników (poza jednostką zajmującą się obsługą mediów 

społecznościowych) do aktywności w tych mediach (27% - raczej tak, 10% zdecydowanie 

tak). Na podstawie przedstawionych wyników badań można wyróżnić pewne grupy 

przedsiębiorstw, które wykorzystują media społecznościowe na większą skalę, nie 

ograniczając się tylko do funkcji promocyjnej. Stanowią one relatywnie niewielki odsetek 

wszystkich przedsiębiorstw.  

Jak wywnioskowano z badań jakościowych przeprowadzonych na markach 

benchmarkingowych, działania podejmowane w mediach społecznościowych mają bardzo 

duży wpływ na ich działalność. Dotyczy to wielu obszarów, do których w szczególności 

należy zaliczyć: wizerunek marki, jej rozpoznawalność, lojalność klientów, pozyskanie 

nowych klientów i obsługę obecnych, sprzedaż i wyniki finansowe. Wpływ ten jest 

pozytywny. W ankiecie skierowanej do przedsiębiorstw działających w Polsce również 

zapytano respondentów, jaka jest ich zdaniem siła i charakter wpływu działań 

podejmowanych w mediach społecznościowych na działalność ich przedsiębiorstw (por. rys. 

5.19. i 5.20.). Według respondentów relatywnie duży jest wpływ tych mediów na wizerunek 

firmy i rozpoznawalność marki oraz produktów (31%). Mniejszy jest ich wpływ na wyniki 

finansowe (31% - średni, 31% raczej mały), liczę klientów (30% - średni, 30% - raczej mały) 

i sprzedaż (30% - średni, 26% - raczej mały). Media społecznościowe mają z kolei raczej 

mały wpływ na lojalność klientów (25%), obsługę klientów (26%), czy dostosowanie 

produktów i usług do potrzeb rynku (25%). Ogólnie zdaniem większości respondentów 

wpływ badanych kanałów na działalność ich przedsiębiorstw jest raczej średni lub mały. 

Niewątpliwie wynika to jednak z relatywnie niskiej skali wykorzystania tych mediów.  
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Rys. 5.19. Siła wpływu działań podejmowanych w mediach społecznościowych przez 

badane przedsiębiorstwa na ich działalność (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 

Ten fakt wpływa również na ocenę charakteru wpływu działań podejmowanych 

w mediach społecznościowych przez badane przedsiębiorstwa na ich działalność (rys. 5.20.). 

 

 

Rys. 5.20. Charakter wpływu działań podejmowanych w mediach społecznościowych 

przez badane przedsiębiorstwa na ich działalność (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Z opinii respondentów wynika, że największą siłę wpływu media społecznościowe 

mają na rozpoznawalność marki produktów oraz na wizerunek firmy. W tym też zakresie 

dominuje przekonanie, iż charakter tego wpływu jest pozytywny (odpowiednio 74% i 79%). 

Połowa respondentów obserwuje też pozytywny wpływ mediów społecznościowych na liczbę 

klientów (56%). W pozostałych obszarach przeważają raczej głosy o neutralnym wpływie 

mediów społecznościowych na: wyniki finansowe (50%), lojalność klientów (44%), obsługę 

klientów (42%), sprzedaż (41%) i dostosowanie produktów i usług do potrzeb rynku (40%), 

choć wiele jest także opinii, w których badani stwierdzają, że wpływ ten jest raczej 

pozytywny. Prezentowane wyniki świadczą o tym, że wśród respondentów istnieje 

świadomość relatywnie dużego i pozytywnego wpływu mediów społecznościowych na 

działalność przedsiębiorstw. Mimo to, zakres wykorzystania tych mediów dla celów 

przedsiębiorstw w przeważającej większości przypadków jest relatywnie niewielki.  

Skuteczność działań badanych przedsiębiorstw w mediach społecznościowych 

respondenci w większości oceniają jako „średnią” (43%) lub „raczej dobrą” (31%) (rys. 

5.21.). Kwestia ta będzie szczegółowo weryfikowana w kolejnym podrozdziale dzięki 

przeprowadzonym badaniom obserwacyjnym.  

 

 

Rys. 5.21. Ocena skuteczności działań w mediach społecznościowych podejmowanych 

przez badane przedsiębiorstwa wg respondentów (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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Kluczowe było pytanie skierowane do respondentów o to, w jakim stopniu ich 

zdaniem badane przedsiębiorstwa wykorzystują potencjał mediów społecznościowych (rys. 

5.22.).  

 

 

Rys. 5.22. Stopień wykorzystania potencjału mediów społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa w opinii respondentów (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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potencjał mediów społecznościowych w średnim stopniu, zdaniem 23% - raczej małym, 
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wciąż jest on wykorzystywany w bardzo małym stopniu. Niemniej respondenci zapytani 

o kierunki, w jakich pójdą działania w mediach społecznościowych w przyszłości w ich 

przedsiębiorstwach, odpowiedzieli, iż będą je zwiększać (51% - raczej tak, 29% - 

zdecydowanie tak – por. rys. 5.23.). Zdecydowanie potencjał mediów społecznościowy 

głównie jest przez nich wiązany z działalnością promocyjną. W tym obszarze 55% 

przedsiębiorstw planuje raczej zwiększać swoje działania, a 21% - zdecydowanie zwiększać. 
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w tych mediach (41% raczej zwiększy, 14% - zdecydowanie zwiększy). Wiele 
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przedsiębiorstw zamierza także zwiększyć obsługę klientów w mediach społecznościowych 

(37% - raczej zwiększy, 7% - zdecydowanie zwiększy). Brana jest też pod uwagę współpraca 

z agencją interaktywną lub specjalistami ds. mediów społecznościowych (28% - raczej 

zwiększy, 8% - zdecydowanie zwiększy).  

 

 

Rys. 5.23. Kierunki rozwoju działań w mediach społecznościowych przedsiębiorstw 

korzystających z tych mediów (N=179) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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kwestie wyglądają z punktu widzenia przedsiębiorstw, które jeszcze nie korzystają z mediów 

społecznościowych.  
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Rys. 5.24. Kierunki rozwoju działań w mediach społecznościowych przedsiębiorstw 

niekorzystających jeszcze z tych mediów (N=117) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  
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W związku z tym integralną częścią badań była obserwacja stron badanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook, na którym głównie skupia się ich działalność w mediach 

społecznościowych. Poniżej przedstawiono wyniki tej obserwacji. Jej przedmiotem było 

106
433

 profili, każdy należący do innego przedsiębiorstwa poddanego opisanym wcześniej 

badaniom ankietowym.  

Podstawowymi wskaźnikami skuteczności działań badanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook są wielkość profilu (tj. liczba fanów, czyli „dotarcie”) oraz liczba osób 

mówiących o badanej stronie (liczba użytkowników zaangażowanych). Dane z tego zakresu 

dla badanych stron zestawiono na rys. 5.25. 

 

 

Rys. 5.25. Struktura badanych stron w zależności od liczby polubień i zaangażowania 

użytkowników serwisie Facebook 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Największy odsetek badanych stron (40%) w analizowanym okresie miało od 101 do 

500 fanów, a co piąta badana strona miała ich poniżej 50 (21%). Ogółem ok. 75% badanych 

stron posiadało do 500 osób, które je lubią. Przy tym liczba użytkowników zaangażowanych 

była w zdecydowanej większości przypadków poniżej 50 (84%). Na podstawie tych danych 

można wstępnie wnioskować o relatywnie małej skali działania badanych przedsiębiorstw 

w serwisie Facebook, co w pewnym stopniu jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę lokalny 

charakter działalności wielu spośród badanych podmiotów. Jednak jest też pierwszym 

                                                 

433
 Wielkość próby (N) wynosi 106, chyba że podano inaczej.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

20,8% 
14,2% 

39,6% 

13,2% 10,4% 
0,9% 0,9% 

84,0% 

9,4% 5,7% 
0,9% 

Liczba osób lubiących badaną stronę Liczba osób mówiących o badanej stronie



 

257 

 

sygnałem relatywnie małej skuteczności działań w tym serwisie. Dodatkowych danych z tego 

zakresu dostarcza wskaźnik zaangażowania, który należy interpretować w relacji do wielkości 

profilu
434

 (zob. tabela 5.2.).  

Na stronach, mających poniżej 50 fanów, wskaźnik zaangażowania w analizowanym 

okresie był zwykle poniżej 0,5% (50%), podobnie jak na tych, które miały od 50 do 100 

fanów (33%), z tym że tutaj wskaźnik zaangażowania równie często wynosił też 3-5% (33%). 

Na stronach, które lubiło od 101 do 500 fanów, wskaźniki zaangażowania często nie 

przekraczały 1% (45%). Profile, mające od 501 do 1000 fanów były dość zróżnicowane pod 

względem wartości wskaźnika zaangażowania. Część z nich miało ten wskaźnik poniżej 0,5% 

(29%), część – od 3 do 5% (21%), a część – od 11 do nawet 20% (21%). Oznacza to, że 

pewne przedsiębiorstwa potrafią bardziej zaangażować społeczność, którą zgromadziły na 

swoich stronach i wykorzystać ich potencjał, a inne robią to po prostu mniej skutecznie. Na 

stronach, które lubią od 1001 do 10 000 użytkowników, wskaźnik zaangażowania również 

różnie się kształtuje, jednak w większości przypadków wynosi od 1 do 5% (54%). Na dużych 

stronach, powyżej 10 000 fanów, wskaźnik zaangażowania jest równy od 1 do 2%. Na 

podstawie tych danych można wskazać prawidłowość, iż na małych stronach, do 500 fanów, 

angażuje się relatywnie niewielki odsetek fanów, a na dużych (od 10 tys. do 100 tys.) – 

odsetek ten jest średni. Najskuteczniej swoich fanów angażują średniej wielkości strony – od 

501 do 10 tys. fanów.  

Strona przedsiębiorstwa w serwisie Facebook powinna być jego wizytówką. 

W zakładce „Informacje” powinny się znajdować wszystkie najważniejsze informacje 

o firmie: w skrócie jej historia działalności, w tym najważniejsze osiągnięcia, dzięki czemu 

wzrasta jej wiarygodność, opis działalności (również opis produktów), a przede wszystkim jej 

dane adresowe i kontaktowe (rys. 5.26.). Jak się okazuje, na badanych stronach 

w analizowanym okresie prezentacja historii działalności przedsiębiorstwa była raczej 

rzadkością (18%). Opis działalności występował relatywnie często (74%). Prawie zawsze 

podawane były dane adresowe i kontaktowe (98%).  

                                                 

434
 Wskaźnik zaangażowania był obliczany jako stosunek liczby użytkowników mówiących o stronie do liczby 

fanów * 100%. Istotne jest analizowanie go w relacji do wielkości profilów, gdyż w przeciwnym razie można 

uzyskać mocno zniekształcone dane. Przykładowo, jeśli liczba fanów danej strony wynosiła 10 i tylko 1 osoba 

polubiła jakiś post na niej opublikowany, wówczas wskaźnik zaangażowania wynosił aż 10%, podczas gdy 

nawet na najlepiej angażujących profilach w serwisie Facebook w Polsce, posiadających setki tysięcy fanów, 

wskaźniki zaangażowania wynoszą od 3% do 6% (por. tabela 4.7). W takiej sytuacji wskaźniki te nie są ze sobą 

porównywalne.  
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Tabela 5.2. Wskaźnik zaangażowania na badanych stronach a wielkość profilu  

Wskaźnik 

zaangażowania 
poniżej 0,5% 0,5-1% 1,1-3% 3,1-5% 5,1-10% 10,1-20% 20,1-30% 

powyżej 

30% 

Suma 

Liczba osób 

lubiących stronę 
L %* L %* L %* L %* L %* L %* L %* L %* 

 

L 

 

% 

poniżej 50 11 50 1 5 2 9 3 14 2 9 2 9 1 5 0 0 22 21 

50-100 5 33 1 7 2 13 5 33 2 13 0 0 0 0 0 0 15 15 

101-500 11 26 8 19 9 21 6 14 4 10 3 7 1 2 0 0 42 40 

501-1000 4 29 0 0 2 14 3 21 1 7 3 21 0 0 1 7 14 14 

1001 

-10 000 
3 27 2 18 3 27 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

10 001 

-50 000 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

50 001 

-100 000 
0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Suma 34 32 12 11 20 19 20 19 9 8 8 8 2 2 1 1 106 100 

*Odsetek sumy w danym wierszu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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Rys. 5.26. Informacje o przedsiębiorstwach na badanych stronach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Na stronach w serwisie Facebook ciekawą funkcją, którą przedsiębiorstwa mogą 

wykorzystać do swoich celów, jest organizacja wydarzeń. Może to być specjalna promocja 

określonego produktu, czy wydarzenie okolicznościowe np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia 

Matki, itp. Wydarzenia przyciągają nowych klientów, zwiększają zasięg w mediach 

społecznościowych i zaangażowanie wokół marki. Na zdecydowanej większości badanych 

stron (74%) nie były jednak organizowane żadne wydarzenia (por. rys. 5.27.). Na niektórych 

miało to miejsce tylko raz na kilka lat (9%) lub raz na rok (8%).  

 

 

Rys. 5.27. Częstotliwość organizacji wydarzeń na badanych stronach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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Korzystając z opcji „Wiadomość” na danej stronie w serwisie Facebook możliwe jest 

skontaktowanie się na prywatnym kanale z administratorem strony (przedsiębiorstwem). Na 

tych stronach, gdzie użytkownicy relatywnie często korzystają z tej opcji, pojawia się 

informacja (automatyczna od serwisu Facebook) odnośnie tego, jak szybko na ogół 

administrator udziela odpowiedzi na wysłaną wiadomość (rys. 5.28.).  

 

 

Rys. 5.28. Czas odpowiedzi na wiadomości przez administratora na badanych stronach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Na większości badanych stron taka informacja się nie pojawiła (62%). Na co piątej 

stronie administrator odpowiadał na zapytania użytkowników w kanale prywatnym w ciągu 

doby (21%). Na co dziesiątej stronie taka odpowiedź udzielana była natychmiast, czyli do 

kilku minut (11,3%). W tym ostatnim przypadku można wnioskować, iż strona w serwisie 

Facebook stanowiła jeden z głównych kanałów komunikacji odbiorców z przedsiębiorstwem.  

Serwis Facebook umożliwia dostosowanie strony danego przedsiębiorstwa do jego 

potrzeb poprzez możliwość instalacji różnego rodzaju aplikacji, dzięki którym można np. 

w bardziej przystępnej formie zaprezentować swoje produkty odbiorcom, przeprowadzić 

specjalny konkurs, quiz lub grę, albo dokonać indywidualnej obsługi klienta. Tego rodzaju 

rozwiązania można było spotkać na co drugiej badanej stronie, przy czym na co trzeciej 

znajdowały się nie tyle aplikacje, co uwydatnione przyciski ułatwiające kontakt z firmą 

(„zadzwoń teraz”, „skontaktuj się z nami”, „znajdź nas”, „wyślij e-mail”) (37%) (rys. 5.29.). 

Aplikacje eksponujące ofertę firmy były dostępne w przypadku 7% badanych stron, funkcja 

sprzedaży („zakup online”) pojawiła się na 4% spośród badanych stron, podobnie jak funkcja 
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rezerwacji terminu (4%). Ogółem widać, że tylko niewielki odsetek badanych stron 

skorzystała z możliwości, jakie dawał im serwis Facebook.  

 

 

Rys. 5.29. Aplikacje dostępne na badanych stronach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Ważną część obserwacji badanych stron w serwisie Facebook stanowiła ocena ich 

szaty graficznej. Jak już wspomniano, strona ta jest wizytówką firmy, powinna się dobrze 

prezentować odbiorcom, gdyż wpływa na jej wizerunek. Podstawowymi elementami tej 

strony, widocznymi dla odbiorców, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, są zdjęcie profilowe 

i zdjęcie w tle. Powinny one być dobrej jakości i mieć odpowiedni rozmiar, aby strona 

odpowiednio się wyświetlała odbiorcom zarówno na komputerach, jak i w mniejszych 

urządzeniach mobilnych
435

. Oprócz jakości i rozmiaru, istotnym kryterium oceny grafiki jest 

również: ilość znajdującego na się niej tekstu (powinno być go jak najmniej), kreatywność 

zdjęć i przy tym adekwatność do tematyki strony, a także korespondowanie ze sobą zdjęcia 

profilowego ze zdjęciem w tle. Łączną ocenę badanych stron z punktu widzenia tych 

kryteriów przedstawiono na rys. 5.30. Połowa z nich ma średnie zdjęcie profilowe (56%) 

i średnie zdjęcie w tle (45%). Na co czwartej badanej stronie znajduje się raczej kiepskie 

zdjęcie w tle (24%), a na co piątej – raczej dobre zdjęcie profilowe (20%). Ogólnie na wielu 

badanych stronach zdjęcia były niewymiarowe i źle się wyświetlały. Często były też 

przepełnione tekstem (np. zdjęcie profilowe służyło do prezentacji oferty). W niektórych 

                                                 

435
 Na temat prawidłowych wymiarów grafiki w serwisie Facebook zob. Grafika na Fb, 

https://www.facebook.com/GrafikiNaFP/ (20.05.2017). 
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przypadkach zdjęcie profilowe było nieadekwatne do profilu działalności i miało wymiar 

bardziej prywatny niż instytucjonalny, tj. reprezentujący profesjonalną działalność (dotyczyło 

to mikroprzedsiębiorstw).  

 

 

Rys. 5.30. Ocena szaty graficznej badanych stron  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych i oceny własnej autorki.  

 

Dla celów badań istotne było określenie okresu obserwacji badanych stron. Była to 

problematyczna kwestia z tego względu, że na niektórych z nich aktywność administratora 

była bardzo systematyczna, a na innych – zdarzały się duże przerwy czasowe w publikowaniu 

postów, co jednak nie powinno wykluczać ich z oceny jakościowej zamieszczanych treści. 

Same dane na temat okresu obserwacji wiele mówią o aktywności przedsiębiorstw w serwisie 

Facebook (zob. rys. 5.31.), który – jak wynika z wcześniej przytoczonych badań – jest 

najważniejszym, a często jednym wykorzystywanym kanałem spośród innych mediów 

społecznościowych przez badane przedsiębiorstwa. Okres obserwacji w przypadku 87% 

badanych stron wynosił 3 miesiące. Oznacza to, że administratorzy tych stron byli aktywni 

w trzech lub więcej miesiącach kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym była 

wykonana obserwacja (marzec lub kwiecień 2017 r.). Jeśli chodzi o pozostałe strony, na 5% 

spośród nich nie wykazywano żadnej aktywności, więc nie podlegały dalszej ocenie, na 6% 

okres obserwacji wynosił jeden miesiąc, a na 3% - dwa miesiące. Oznacza to, że w tych 

dwóch ostatnich przypadkach strony były aktywne odpowiednio tylko w jednym lub dwóch 

miesiącach kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym była wykonana obserwacja. 
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Rys. 5.31. Okres obserwacji badanych stron  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Bardziej szczegółowych danych na temat aktywności administratorów na badanych 

stronach dostarcza grafika na rys. 5.32. 

 

 

Rys. 5.32. Aktywność administratorów na badanych stronach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

W analizowanym okresie aktywność administratorów na badanych stronach 

ograniczała się najczęściej średnio do kilku postów na miesiąc (29%) lub też do 

opublikowania w całym badanym okresie łącznie od 5 do 8 postów (24%), czy nawet od 1 do 

4 postów (21%). Specyfika serwisu Facebook wymaga, aby posty były publikowane 

systematycznie, najlepiej codziennie (nawet do kilku postów na dzień, gdyż cykl życia postu 

w tym serwisie to średnio od kilkudziesięciu minut do kilku godzin). Taka częstotliwość 
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zamieszczania postów jest bardzo czasochłonna, jeśli wziąć po uwagę nakład pracy związany 

z przygotowywaniem postów i często wymaga powołania odrębnej jednostki do 

administrowania tego serwisu. W związku z tym pozytywnie można ocenić również mniejszą 

częstotliwość publikowania postów. Dla potrzeb tej pracy przyjmuje się, że akceptowalne jest 

też średnio kilka postów na tydzień, czy nawet w szczególnych przypadkach - kilka (tj. co 

najmniej 4) postów na miesiąc, co wówczas by oznaczało, że każdym tygodniu odbiorcy 

mieli kontakt z firmą. W przypadku co najmniej połowy badanych stron aktywność 

administratorów nie była wystarczająca, by systematycznie kształtować relacje z odbiorcami, 

budować społeczność wokół marki i wykorzystywać potencjał analizowanego serwisu 

społecznościowego, szczególnie, że na wielu spośród nich zdarzały się co najmniej 

miesięczne lub trzymiesięczne przerwy w aktywności (zob. rys. 5.33.
436

). Przykładowo często 

zdarzało się, że administratorzy badanych stron publikowali treści systematycznie (np. kilka 

razy w tygodniu) przez określony czas, po czym następowała nawet kilkumiesięczna przerwa.  

 

 

Rys. 5.33. Częstotliwość publikowania treści na badanych stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Ogółem z obserwacji wynika, że w przypadku aż 36% badanych stron zdarzały się 

trzymiesięczne przerwy w publikowaniu postów (w tym 12% - zawsze), a 46% - 

jednomiesięczne (w tym 13% - zawsze). Stałą systematyczność w publikowaniu postów 

odnotowano tylko na co piątej badanej stronie (9% - zawsze, 11% - często), na co trzeciej 

zdarzała się ona czasami (31%).  

                                                 

436
 N=101, gdyż 5 stron nie było poddawanych dalszej obserwacji ze względu na brak aktywności ich 

administratorów.  
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Oprócz częstotliwości zamieszczania treści, na skuteczność działań w serwisie 

Facebook wpływa też czas ich publikowania. Istnieją różne poglądy na temat tego, w jakich 

godzinach jest najoptymalniej publikować treści. Prawdopodobnie na każdej stronie czas ten 

jest inny
437

. Niewątpliwie jednak powinien on być wyznaczany głównie na podstawie czasu 

wzmożonej aktywności użytkowników w serwisie Facebook, która średnio mieści się 

w przedziale między godziną 8.00 a 20.00. Publikowanie poza tymi godzinami, szczególnie 

w godzinach nocnych, spowoduje, iż posty będą mieć bardzo niski zasięg (dotrą do niewielu 

lub nie dotrą do żadnych odbiorców). Taka sytuacja czasami miała miejsce w przypadku 17% 

badanych stron. Publikowanie w podanych godzinach zdarzało się rzadko w analizowanym 

okresie w przypadku 9% badanych stron, a w 6% - nigdy (zob. rys. 5.34.).  

 

 

Rys. 5.34. Publikowanie treści na badanych stronach w godzinach 8.00-20.00 (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Podczas obserwacji na badanych stronach zwrócono uwagę na kwestię budowania 

relacji administratorów jako przedstawicieli przedsiębiorstwa z odbiorcami. W tym celu 

administratorzy, którymi na ogół są właściciele lub pracownicy przedsiębiorstw, czasem 

oznaczają się w postach po imieniu, by odbiorcy wiedzieli, kto konkretnie z firmy jest 

autorem danego postu i by mogli się do niego bezpośrednio zwracać w komentarzach. Na 

badanych stronach taka sytuacja w 86% przypadkach nigdy nie miała miejsca (por. rys. 

5.35.).  

 

                                                 

437
 Zob. I. Lupa, Optymalny czas publikowania na Facebooku, http://smpodlupa.pl/3378/optymalny-czas-

publikowania-na-facebooku/ (21.05.2017). 
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Rys. 5.35. Budowanie relacji z odbiorcami na badanych stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

W komentarzach pod postami administratorzy mogą również wybrać różne formy 

zwracania się do odbiorców. Mogą to robić per „Ty”, wówczas te relacje są bardziej 

bezpośrednie, lub zwracać się per Pan/Pani. Spośród badanych stron w 84% przypadkach nie 

można było tego stwierdzić, gdyż – nawet jeśli były komentarze pod postami – to nie było do 

nich odpowiedzi ze strony administratora, które pozwoliłyby na wnioskowanie w omawianej 

kwestii. Z kolei, jeśli chodzi o strony, w przypadku których można było stwierdzić, w jaki 

sposób ich administratorzy się zwracają do odbiorców, 5% robiło to zawsze w sposób 

bezpośredni (per „Ty”).  

Język komunikacji administratorów stron powinien być zawsze dostosowany do 

odbiorców. Jeśli przykładowo odbiorcami są osoby młode, nastolatkowie, wówczas język 

administratorów powinien być swobodny, bezpośredni, typowy dla tej grupy wiekowej. 

W analizowanym okresie w przypadku 28% badanych stron język komunikacji był zawsze 

dostosowany do odbiorców, a w przypadku 27% - często.  
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Aby budować pozytywne relacje z odbiorcami, administratorzy powinni odpowiadać 

zarówno na pozytywne, jak i negatywne komentarze użytkowników zamieszczane pod 

postami. Co istotne, odpowiedzi nie powinny być w formie automatycznie wklejonych 

formułek, które administratorzy podają w przypadku wielu powtarzających się podobnych 

zapytań odbiorców, lecz powinny być spersonalizowane dla każdego odbiorcy osobno. Na 

92% badanych stron nie można było stwierdzić, czy administratorzy odpowiadają na 

negatywne komentarze użytkowników (brak takich komentarzy w analizowanym okresie). 

Jeśli chodzi o odpowiadanie na pozytywne komentarze użytkowników, to 18% 

administratorów badanych stron robiło to zawsze, a 19% - nigdy. W większości przypadków 

(69%) nie można było też stwierdzić, czy administratorzy dawali automatyczne odpowiedzi. 

Wiadomo jednak, iż na 29% badanych stron te odpowiedzi były zawsze spersonalizowane. 

Ponadto 25% administratorów udzielało odpowiedzi odbiorcom na ich pytania 

w komentarzach w ciągu 24 godzin.  

Na badanych stronach zbadano też posty publikowane przez administratorów w ujęciu 

jakościowym (rys. 5.36.).  

 

 

Rys. 5.36. Rodzaj publikowanych treści na badanych stronach  (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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takiego wezwania w opublikowanych na nich treściach, 9% zamieszczało je czasami i 9% - 

rzadko. Ważne jest, by większość zamieszczanych postów (ok. 80%) była własna. Posty 

zapożyczone powinny być rzadkością. Regułę tę stosuje większość administratorów na 

badanych stronach: 58% zawsze publikuje posty własne, a 22% - często. Analogicznie posty 

zapożyczone występują rzadko (22%) lub nigdy (58%). W myśl zasady 70/20/10 warto, by 

20% postów (tj. rzadko lub czasami) zawierały treści promujące partnerów przedsiębiorstwa. 

Na badanych stronach do reguły tej stosuje się tylko ok. 26% ich administratorów, a 72% 

badanych stron nie posiada tego rodzaju postów. Treści stricte promujące produkty 

przedsiębiorstwa powinny stanowić ok. 10% wszystkich postów (tj. powinny być 

publikowane rzadko). W analizowanym okresie zaobserwowano, że tylko 12% stron spełniało 

to kryterium. Na ogół posty stricte promocyjne były publikowane zawsze (26%), czyli 

stanowiły 100% wszystkich postów, lub często (tj. stanowiły większość publikowanych 

postów). Wspomniana zasada mówi również, że ok. 70% publikowanych postów powinno 

być wartościowych dla odbiorców (czyli powinny być publikowane często). Kryterium 

w analizowanym okresie spełniono na ok. 28% obserwowanych stronach. Publikowane posty 

na badanych profilach w większości przypadków zawsze (73%) lub często (22%) związane 

były z działalnością danego przedsiębiorstwa. 

Istotna jest też forma publikowanych treści na badanych stronach (zob. rys. 5.37.). 

 

 

Rys. 5.37. Forma publikowanych treści na badanych stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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Najbardziej angażują posty, które są w formie zdjęć lub filmów. W analizowanym 

okresie posty w formie zdjęć zdarzały się często (44%) lub zawsze (28%) na badanych 

stronach. Filmy na większości z nich nigdy nie były publikowane (63%), podobnie jak posty 

w formie tekstu (71%). Posty w formie linku zdarzały się często (21%) lub czasami (20%).  

Podczas obserwacji zwrócono również uwagę na stosowanie różnych form 

angażujących odbiorców, takich jak: kupony promocyjne lub rabaty, konkursy, czy gry. 

Okazało się, że w analizowanym okresie na zdecydowanej większości badanych stron nie 

wystąpiły żadne z tych form angażowania odbiorców (por. rys. 5.38.). Nie niektórych czasami 

(20%) lub rzadko (16%) wykorzystywana była koncepcja real-time marketingu.  

 

 

Rys. 5.38. Stosowanie form angażujących odbiorców na badanych stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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badanych stronach. Na zdecydowanej większości stron nigdy nie była ona realizowana (por. 

rys. 5.39.).  

 

 

Rys. 5.39. Realizacja koncepcji employer brandingu na badanych stronach  (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  

 

Na podstawie obserwacji zbadano też poziom reakcji na posty publikowane na 

badanych stronach (rys. 5.40.). 

 

 

Rys. 5.40. Reakcje odbiorców na posty na badanych stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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Na treści opublikowane na większości badanych stron (65%) nigdy nie zareagowało 

więcej niż 10% osób ją lubiących. Rzadko zdarzyło się to na co piątej badanej stronie (19%). 

Na co czwartej w analizowanym okresie często reagowało mniej niż 1% osób ją lubiących 

(26%), a na co piątej – czasami (19%). Dane te świadczą o relatywnie niskim zaangażowaniu 

na większości badanych stron w analizowanym okresie.  

Na ostatnim wykresie zaprezentowano ogólną ocenę działań podejmowanych przez 

administratorów na badanych stronach w analizowanym okresie (rys. 5.41.). 

 

 

Rys. 5.41. Ogólna ocena działań podejmowanych przez administratorów na badanych 

stronach (N=101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań obserwacyjnych.  
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gromadzenie społeczności i angażowanie jej wymaga czasu, a na spodziewane efekty także 

trzeba czekać), a jednocześnie świadomością, iż aktywność w takim serwisie 

społecznościowym, jak Facebook, po pierwsze jest czasochłonne (wymaga określonych 

nakładów czasowych), po drugie wymaga wiedzy technicznej na temat obsługi tego serwisu 

i jego funkcji, by można było spożytkować jego potencjał, a po trzecie – wiedzy 

marketingowej o tym, jak należy opracować i realizować strategię obecności w mediach 

społecznościowych. Na zdecydowanej większości badanych stron brakowało przede 

wszystkim jakichkolwiek form, które by angażowały odbiorców wokół firmy, jak np. 

konkursy, gry, zabawy, kupony promocyjne, itd. Tymczasem na tych stronach, gdzie 

zorganizowano konkurs, można było obserwować, jak dynamicznie zwiększyło się 

zaangażowanie odbiorców wokół firmy. Tego typu formy są nieodzowne w budowaniu relacji 

ze społecznością. Na wielu stronach można było obserwować, iż administratorzy starają się 

publikować interesujące treści (np. porady, informacje), jednak nie angażowały one 

odbiorców, gdyż zawodziła przede wszystkim forma tych treści. Pomimo zamieszczonego 

zdjęcia, czy linku, przeważał w nich tekst, często bardzo długi, który nadawał się raczej na 

wpis na blogu aniżeli na post w serwisie Facebook. Brakowało przyjaznych i ciekawych form 

przekazywania treści, np. infografik, prezentacji video, itp. Forma treści jest niezwykle 

ważna, aby przykuć uwagę odbiorcy. Treść musi się wyróżniać spośród innych. Wobec tego 

grafika w połączeniu z chwytliwym tytułem (hasłem) są bardzo dobrym rozwiązaniem. 

Administratorzy sami również nie wykazywali większego zaangażowania w jakiekolwiek 

dyskusje z użytkownikami komentującymi i nie prowokowali do dialogów.  

 

 

5.4. Synteza wniosków z badań, weryfikacja hipotez i rekomendacje dla 

badanych przedsiębiorstw   

Badania wykazały, iż - zgodnie z przypuszczeniami sformułowanymi w hipotezie 

głównej - potencjał marketingowy tkwiący w mediach społecznościowych jest znacznie 

szerszy niż to wynika z ich obecnego zastosowania w przedsiębiorstwach w Polsce. Badania 

jakościowe przeprowadzone na czerech markach benchmarkingowych dowiodły, że - tak, jak 

to przewidziano w hipotezie H1 - właściwości mediów społecznościowych predysponują je do 

wykorzystania w całej działalności marketingowej, m.in. w zakresie kształtowania produktów 
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i usług, ustalania polityki cenowej i dystrybucyjnej. Marki, takie jak Reserved, czy Play, 

systematycznie gromadzą opinie od swoich klientów w mediach społecznościowych odnośnie 

ich produktów i usług. Klienci, którzy obserwują profil marki Reserved w serwisie 

społecznościowym, wcześniej wiedzą od innych, jak wygląda nowa kolekcja, mogą więc 

wyrazić na jej temat swoje opinie i przedstawić sugestie. Dodatkowo są im dedykowane 

specjalne upusty, rabaty, konkursy itp. Na swoich stronach w serwisie Facebook marki 

Allegro, Reserved i Play mają udostępnioną opcję „Kup teraz”, co oznacza, iż jest on także 

kanałem dystrybucyjnym i sprzedażowym. Media społecznościowe w przypadku tych marek 

są głównymi kanałami promocyjnymi. Służą do reklamy, promocji sprzedaży oraz promocji 

bezpośredniej. Kształtowanie dobrego wizerunku marki możliwe jest m.in. dzięki skutecznej 

współpracy z influencerami (liderami opinii w postaci blogerów, celebrytów, czy ekspertów) 

oraz działaniom z obszaru CSR. Marki prowadzą bezpośredni i otwarty dialog z odbiorcami 

w mediach społecznościowych, przekazują im na bieżąco informacje o podejmowanych przez 

markę inicjatywach, nowościach produktowych, czy o ważnych wydarzeniach związanych 

z marką (otwarcie nowych obiektów, akcje sportowe objęte patronatem czy konkursy). Media 

społecznościowe dla marek benchmarkingowych stanowią dodatkowy kanał w obszarze 

wykonywania badań marketingowych (badań opinii klienta, badań świadomości 

i rozpoznawalności marki, badań pomiaru efektów kampanii promocyjnych, analizy trendów 

rynkowych, badań oczekiwań i potrzeb klientów). Dzięki mediom społecznościowym 

realizowana jest też funkcja marketingu personalnego. Przykładowo pracownicy marki 

McDonald’s są zachęcani do pozytywnego wypowiadania się o niej w tych mediach. Kanały 

te są też wykorzystywane jako narzędzie rozwoju i motywacji pracowników. Służą ponadto 

celom employer brandingowym.  

Nie potwierdziła się hipoteza H2, iż obecne zastosowanie mediów społecznościowych 

w większości przedsiębiorstw w Polsce ogranicza się jedynie do realizacji celów 

promocyjnych. Spośród badanych przedsiębiorstw 58% wykorzystuje media społecznościowe 

do celów sprzedażowych, a 65% - w obszarze badania rynku. Należy jednak zauważyć, że 

w strukturze badanych przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 84%, a zgodnie ze 

statystykami GUS w Polsce tego rodzaju firmy stanowią 96% wszystkich przedsiębiorstw 

(różnica 12 p.p. – por. tabela 3.9 i rys. 3.13). Badania empiryczne dowiodły, że 

mikroprzedsiębiorstwa mają dużo mniejszą skłonność do korzystania z mediów 

społecznościowych niż większe przedsiębiorstwa. To by mogło tłumaczyć, dlaczego hipoteza 

się nie potwierdziła. Na podstawie przedstawionych wyników badań można jednak uznać za 
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słuszne, że obecne zastosowanie mediów społecznościowych w większości przedsiębiorstw 

w Polsce skupia się na realizacji celów promocyjnych. Badania wykazały, że tylko 60% 

przedsiębiorstw w Polsce w ogóle wykorzystuje w swojej działalności media 

społecznościowe. Stopień ich wykorzystania zależy od następujących czynników:  

 wielkość przedsiębiorstwa (tak jak wspomniano, mniejsze przedsiębiorstwa 

(szczególnie mikroprzedsiębiorstwa) znacznie rzadziej korzystają z mediów 

społecznościowych w swojej działalności, niż większe – szczególnie średnie 

i duże – przedsiębiorstwa); 

 branża (z mediów społecznościowych częściej korzystają m.in. przedsiębiorstwa 

działające w branży kosmetycznej, fryzjerskiej i pokrewnej, motoryzacyjnej, 

spożywczej, energetycznej, turystycznej i pokrewnej, marketingowej, 

wydawniczej i artystycznej niż przedsiębiorstwa działające w branży finansowej 

lub transportowej); 

 zasięg działania (przedsiębiorstwa o lokalnym zasięgu działania rzadziej 

korzystają z mediów społecznościowych niż przedsiębiorstwa o regionalnym, 

krajowym, europejskim bądź globalnym zasięgu działania);  

 pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa finansowane w całości 

lub w części kapitałem zagranicznym częściej stosują media społecznościowe niż 

przedsiębiorstwa finansowane kapitałem polskim); 

 rodzaj odbiorców (przedsiębiorstwa, których klientami są wyłącznie konsumenci 

indywidualni i biznesowi, częściej korzystają z mediów społecznościowych niż 

podmioty, skupiające się na obsłudze jednostek budżetowych i organizacji 

pozarządowych); 

 stopień zróżnicowania potrzeb klientów (z mediów społecznościowych chętniej 

korzystają przedsiębiorstwa, których klienci mają średni i niski stopień 

zróżnicowania potrzeb niż te, których klienci mają wysoki stopień zróżnicowania 

potrzeb i wymagają indywidualnego podejścia i oferowania im zróżnicowanych 

produktów oraz form obsługi).  

Nie wykazano, by czynnikiem determinującym korzystanie z mediów 

społecznościowych była sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw. Z badań wynika, że  

z mediów tych korzystają zarówno przedsiębiorstwa o dobrej, średniej, jak i złej kondycji 

finansowej.  
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Spośród przedsiębiorstw, które korzystają z mediów społecznościowych, 92% swoje 

działania prowadzi w serwisie Facebook. Głównych ich celem jest pozyskanie nowych 

klientów oraz promocja produktów i usług. Wyraźnie dominuje promocyjna rola mediów 

społecznościowych w tych przedsiębiorstwach. Co jednak istotne, media te są tylko 

dodatkowymi kanałami promocyjnymi i mają średni lub mały (choć pozytywny) wpływ na 

ich działalność. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku marek benchmarkingowych media 

społecznościowe są głównym kanałem komunikacji marketingowej i mają one bardzo duży 

i pozytywny wpływ na ich działalność, należy wyciągnąć wniosek, że potencjał 

marketingowy tych mediów jest przez przedsiębiorstwa działające w Polsce wykorzystywany 

w relatywnie niewielkim stopniu. Mimo tego, przedsiębiorstwa, które już w jakimś stopniu 

korzystają z mediów społecznościowych, widzą w nich duży potencjał, są świadome tego, że 

wciąż nie wykorzystują go na odpowiednim poziomie i w związku z tym planują dalszy 

rozwój swojej działalności w tych mediach. Z kolei wśród przedsiębiorstw, które jeszcze nie 

korzystają z mediów społecznościowych, można zaobserwować widoczną chęć rozpoczęcia 

działalności w tych mediach, lecz tylko w zakresie działalności promocyjnej.  

Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, iż skuteczność działań badanych 

przedsiębiorstw w mediach społecznościowych respondenci oceniają stosunkowo dobrze: 

jako „średnią” (43%) lub „raczej dobrą” (31%). Natomiast badania obserwacyjne nie 

potwierdziły tej oceny. Co czwarta badana strona została oceniona bardzo źle (26%) lub 

dostatecznie (25%), a co piąta – źle (22%). Wyższa ocena respondentów prawdopodobnie 

wynika z faktu, iż brakuje im wiedzy odnośnie możliwości większego spożytkowania 

potencjału mediów społecznościowych dla celów marketingowych przedsiębiorstwa. Chodzi 

tu zarówno o wiedzę odnośnie wykorzystania różnych funkcji mediów społecznościowych, 

jak też o wiedzę na temat budowania strategii SMM. 

Badania potwierdziły, iż – tak jak to przyjęto w hipotezie H3 – można wyróżnić dwie 

grupy przyczyn niedostatecznego wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych 

w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Pierwsza z nich dotyczy przedsiębiorstw, 

a druga mediów społecznościowych. Na te dwie grupy przyczyn wskazują zarówno 

przedsiębiorstwa, które korzystają z tych mediów, jak i te, które nie stosują ich w swojej 

działalności. Bariery i ograniczenia leżące po stronie mediów społecznościowych są 

najważniejsze dla obydwu grup badanych przedsiębiorstw. Wśród nich wskazano trudności 

z oszacowaniem efektywności oraz dużą czasochłonność obsługi tych mediów. Z porównania 

jednak rankingu przyczyn niedostatecznego wykorzystywania potencjału marketingowego 
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mediów społecznościowych według podmiotów, które wykorzystują media społecznościowe 

w swojej działalności, a które nie wykorzystują, zaobserwowano, że dla tych ostatnich 

ważniejsze znaczenie mają bariery leżące po ich stronie. Wysunięto ważny wniosek, że: brak 

wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności, 

uprzedzenia oraz brak zaufania do mediów społecznościowych to podstawowe przyczyny, 

dlaczego aż 40% przedsiębiorstwa w ogóle nie wykorzystuje tych kanałów w swojej 

działalności. 

Potwierdziły się hipotezy pomocnicze H4 oraz H5. Wśród przyczyn niedostatecznego 

wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności marketingowej leżących 

po stronie przedsiębiorstw wskazano przede wszystkim brak wiedzy osób zarządzających 

odnośnie właściwości mediów społecznościowych. Na tę barierę wskazywano w ankiecie, 

jednak należy podkreślić, iż było to szczególnie widoczne podczas obserwacji aktywności 

przedsiębiorstw w serwisie Facebook. Większość z nich prowadziła tam działalność w sposób 

nieprzemyślany. Brakowało określonej strategii działania i wiedzy zarówno marketingowej, 

jak i technicznej odnośnie funkcjonowania mediów społecznościowych.  

Ważną przyczyną braku wykorzystania potencjału marketingowego mediów 

społecznościowych w działalności jest także nieelastyczna i zamknięta kultura organizacyjna, 

charakteryzująca się przestarzałymi modelami myślowymi oraz lękiem przed zmianami 

i innowacjami. Respondenci wśród barier korzystania z tych mediów wskazywali: 

uprzedzenia do tych mediów („jestem z epoki przedinternetowej”, „nie lubię tego typu 

portali”, „mam 40 lat i konserwatywne podejście do mediów społecznościowych”), lęk przed 

nieustannym nadążaniem za wszelkimi zmianami, jakie zachodzą w świecie technologii i 

konieczność pozostania elastycznym i otwartym na te zmiany.  

Potwierdziła się też hipoteza H5, zgodnie z którą do przyczyn niedostatecznego 

wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w działalności marketingowej 

będących po stronie mediów społecznościowych zalicza się: czasochłonność związaną 

z aktywnością przedsiębiorstw w mediach społecznościowych, przekonanie o zbyt niskiej 

efektywności mediów społecznościowych w działalności marketingowej (problemy 

z oszacowaniem efektywności, wysokie koszty promocji i reklamy) oraz brak zaufania do 

mediów społecznościowych. 

Warto podkreślić, że o ile w ankietach na pierwszym miejscu wśród barier korzystania 

z mediów społecznościowych wskazywano te, które leżą po stronie mediów 

społecznościowych, to z przeprowadzonej obserwacji wynikało, że podstawowe problemy 
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leżały jednak po stronie przedsiębiorstw. Chodziło tu o brak umiejętności obsługi swojej 

strony w serwisie Facebook i brak przemyślanej strategii. Z badań ankietowych wynika, że 

część przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z tego problemu, jednak większość– jak się wydaje 

– próbuje „zrzucić winę” na media społecznościowe. Świadczy o tym przykładowo 

wskazywanie na wysokie koszty promocji w mediach społecznościowych, podczas gdy 

zarówno z analizy literaturowej, jak i z badań empirycznych wynika, iż wykorzystanie tych 

kanałów jest relatywnie tanim rozwiązaniem.  

Jak już zaznaczono, podstawowym problemem zdecydowanej większości badanych 

przedsiębiorstw jest brak określonej strategii wykorzystania mediów społecznościowych oraz 

brak strategii obecności w tych mediach. Punktem wyjścia powinno być tu pytanie o to, 

w jakich obszarach marketingowych, media społecznościowe mogą zostać wykorzystane, aby 

zrealizować cele przedsiębiorstwa. Może to być np. promocja, dystrybucja, polityka cenowa, 

kształtowanie produktów i usług. W ramach tych obszarów należy określić podcele, które 

przedsiębiorstwo chce zrealizować dzięki mediom społecznościowym. Cele muszą być 

zgodne z koncepcją S.M.A.R.T.
438

. Do zrealizowania celów niezbędne będzie określenie: 

zasobów ludzkich, finansowych i technicznych (tutaj chodzi w zasadzie o urządzenie 

z dostępem do Internetu). W mediach społecznościowych kosztem niekoniecznie musi być 

inwestycja pieniężna np. w reklamę. Tutaj – szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 

kosztem będzie czas, który musi być poświęcony najpierw na zdobycie wiedzy z zakresu 

wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu (kursy, szkolenia, seminaria, 

artykuły dostępne w Internecie), a następnie na zaplanowanie i rozwój działalności w tych 

mediach. Jednym z kluczowych aspektów jest też wybór odpowiedniego kanału 

społecznościowego w zależności od specyfiki swojej działalności. Na przykładzie marek 

benchmarkingowych można było zaobserwować, iż warto swoje działania koncentrować na 

określonych platformach, które będą współgrać ze strategią przedsiębiorstwa. Badane marki 

są w różnym stopniu aktywne w serwisach społecznościowych. To, na którym kanale się 

koncentruje ich działalność marketingowa, w dużej mierze zależy m.in. od jej ogólnej 

strategii działalności w mediach społecznościowych, charakteru jej działalności, grupy 

docelowej, a także od specyfiki danego serwisu społecznościowego. Przykład marki Allegro, 

Reserved, czy McDonald’s pokazał, że serwis Facebook nie zawsze musi „grać pierwsze 

skrzypce”.  

                                                 

438
 Więcej o tej koncepcji zob. K. Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, 

Warszawa 2014, s. 55. 
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Wybór kanałów wiąże się od razu z koniecznością dostosowania strategii komunikacji 

do specyfiki danego serwisu. Forma komunikacji w serwisie Facebook to krótkie hasła 

i zdjęcia oraz filmy. W serwisie Instagram główną rolę odgrywają hashtagi. Warto budować 

swoją markę w oparciu o określone atrybuty, do których może należeć hashtag. Przykładem 

jest hashtag „#czegoszukasz” marki Allegro, który był jednocześnie sztandarowym hasłem 

kampanii we wszystkich mediach społecznościowych, jak również w mediach tradycyjnych, 

podobnie jak hashtag „#mamsmakanamaka” marki McDonald’s. Te słowa kluczowe budują 

spójną strategię komunikacyjną marki z otoczeniem.  

Strategia działalności w mediach społecznościowych powinna w ujęciu ilościowym 

i jakościowym określać konkretne działania:  

 kto będzie przygotowywał i publikował treści w mediach społecznościowych? 

 co będzie publikował (jakiego rodzaju treści? W jakiej formie?)? 

 gdzie będą publikowane treści (na jakiej platformie społecznościowej)? 

 kiedy będą publikowane treści (w jakie dni? W jakich godzinach)? 

 dlaczego będą publikowane (jak to się ma do strategii przedsiębiorstwa i do 

realizowanych celów)?  

Za przykładem marek benchmarkingowych, treści publikowane w mediach 

społecznościowych muszą być atrakcyjne dla odbiorców lub inaczej – wartościowe. 

Wartością dla odbiorców mogą być porady, inspiracje i informacje, ale także możliwość 

zdobycia określonych bonusów, gratisów, rabatów, możliwość autoprezentacji (np. wyrażenia 

przez odbiorców swoich poglądów, myśli), pozyskanie informacji o aktualnych 

wydarzeniach, szeroko pojęta rozrywka i możliwość wygrania określonej nagrody. 

Odbiorców badanych marek w serwisie Facebook najbardziej interesowały posty konkursowe 

(przykład marki Play) oraz te, które zawierały elementy zabawy lub gry (marka McDonald’s). 

Lubili też dużo wiedzieć o aktualnie organizowanych przez markę wydarzeniach (przykład 

marki Allegro), a także oczekiwali specjalnych upustów, rabatów, gratisów czy bonusów 

(marka Reserved). Wszystko zależy od grupy odbiorców i ich charakterystyki m.in. pod 

względem płci, wieku, czy zainteresowań. Niewątpliwie rozrywka i bonifikaty dla odbiorców 

powinny mieć duży udział w strukturze zamieszczanych postów. Przykładowo marka 

Reserved w swojej strategii komunikacji stale wykorzystuje konkursy i specjalne promocje 

dla fanów w serwisach społecznościowych, przez co możliwe jest zbudowanie trwałej relacji 

z klientami. Profile marki w mediach społecznościowych są obecnie kluczowym narzędziem 

wsparcia dla sprzedaży internetowej. To właśnie w serwisie Facebook czy Instagram klienci 
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mają okazję zobaczyć po raz pierwszy nową kolekcję danej marki i często to właśnie 

z poziomu serwisu podejmują decyzję o dokonaniu zakupu. Oznacza to, że odbiorcy marki 

w mediach społecznościowych są na uprzywilejowanej pozycji względem innych klientów 

i bez wątpienia wpływa to na zasięg marki i zaangażowanie wokół niej w mediach 

społecznościowych.  

Coraz powszechniejszym trendem, który sprawdza się w mediach społecznościowych, 

na przykładzie marek bechmarkingowych, jest storytelling. Jest to koncepcja polegająca na 

realizowaniu celów przedsiębiorstwa dzięki opowiadaniu różnych historii. Marka Reserved na 

zdjęciach produktów w serwisie Instagram nie tylko prezentuje odzież na modelkach, ale 

dopisuje do nich określoną historię. Allegro storytelling wykorzystało w ramach kampanii 

„Legendy Polskie”, co odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Na tym 

przykładzie można wnioskować, że sukces w tych mediach odnoszą takie marki, które 

w swoich działaniach potrafią odnieść się do podstawowych emocji człowieka, wywołają 

wzruszenie i sprawią, że mimo, iż jest to reklama, to z zaciekawieniem można oczekiwać 

kolejnych części kampanii. Kluczowe są tu kreatywność i unikalność. 

Zasięg i zaangażowanie w mediach społecznościowych w bardzo dużym stopniu są 

budowane przez marki benchmarkingowe dzięki współpracy z partnerami: innymi 

popularnymi markami, mającymi duży zasięg i zaangażowanie w mediach 

społecznościowych, celebrytami, blogerami, itp. Współpraca może mieć różny charakter. 

Przykładowo marka Play wspólnie z Coca-Colą i innymi markami od niej zależnymi (Spirte, 

Fanta) zorganizowała promocję. Blogerka modowa Maffashion, z którą z kolei współpracuje 

marka Reserved, promuje jej produkty w mediach społecznościowych (na swoim blogu, na 

swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram). Istotne jest jednak, że wybór partnera do 

współpracy nie jest przypadkowy, lecz zgodny ze strategią marki. Inne przedsiębiorstwa 

mogą się wzorować na tych markach i również wchodzić w różne relacje partnerskie, które 

wcale nie muszą być kosztowne. Przykładowo zakład fryzjerski może wejść we współpracę 

z zakładem kosmetycznym w swojej okolicy i wzajemnie promować swoje usługi w mediach 

społecznościowych, wspólnie organizować różnego rodzaju wydarzenia, itp. Zakres 

współpracy może być bardzo szeroki. Wiele tu zależy od pomysłowości i chęci do dialogu. 

Specyfika mediów społecznościowych wymaga, by przedsiębiorstwa, które prowadzą w nich 

swoją działalność, były aktywne, uczestniczyły w różnych wydarzeniach i je organizowały. 

Taki status przyciąga społeczność i zwiększa jej zaangażowanie. Tego właśnie głównie uczą 

zaprezentowane przypadki benchmarkingowe.  
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Każda strategia, również ta dotycząca wykorzystania potencjału mediów 

społecznościowych w działalności, powinna uwzględniać funkcję kontroli: w jakim stopniu 

podejmowane działania zbliżają do realizacji celów? Jeśli chodzi o samą działalność 

w serwisie Facebook, serwis ten udostępnia obecnie już złożone narzędzie monitoringu dla 

administratorów zasięgu i zaangażowania użytkowników. Odnośnie innych kanałów, można 

wykorzystać różne płatne lub bezpłatne narzędzia analityczne, jak np. Sotrender, Brand24 czy 

Google Alerts. Są one niezwykle pomocne w mierzeniu skuteczności działań 

przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych.  

Reasumując, potencjał mediów społecznościowych w obszarze marketingu nie jest 

wykorzystywany w wystarczającym stopniu przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, jednak zdecydowanie dominuje tu brak wiedzy 

i ogólne uprzedzenia.  
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ZAKOŃCZENIE 

Celem pracy było rozpoznanie możliwości pełnego wykorzystania potencjału 

marketingowego mediów społecznościowych w praktyce oraz zidentyfikowanie przyczyn 

niedostatecznego ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.  

Identyfikacja obszarów marketingowych, w których media społecznościowe mogą być 

wykorzystywane, była możliwa dzięki przeprowadzonym badaniom jakościowym na 

wybranych markach, przy wykorzystaniu koncepcji benchmarkingu. Przyjmując określone 

kryteria, dokonano doboru czterech marek, działających w Polsce, które potencjalnie 

w największym stopniu wykorzystują potencjał marketingowy mediów społecznościowych. 

Były to marki: Play (branża telekomunikacyjna), Allegro (branża e-commerce), McDonald’s 

(branża spożywcza) oraz Reserved (branża modowa). Analizie poddano zasięg tych marek 

w mediach społecznościowych, zaangażowanie użytkowników wokół tych marek (w ujęciu 

ilościowym i jakościowym), działalność badanych marek w mediach społecznościowych 

(również w obu ujęciach), a także rolę mediów społecznościowych w ich działalności. 

Badania te umożliwiły pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy głównej, iż potencjał 

marketingowy tkwiący w mediach społecznościowych jest znacznie szerszy niż to wynika 

z ich obecnego zastosowania w przedsiębiorstwach w Polsce. Jak wykazano, 

w analizowanych przypadkach znajdują one zastosowanie m.in. w zakresie kształtowania 

produktów i usług, ustalania polityki cenowej, dystrybucyjnej i promocyjnej, nawiązywania 

i utrzymywania trwałych relacji przedsiębiorstwa z odbiorcami, budowania odpowiedniego 

wizerunku przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją marketingu społecznie odpowiedzialnego, 

wykonywania badań marketingowych, czy też realizacji funkcji marketingu personalnego. 

Dla badanych marek media te stanowią główne kanały marketingowe. W 2015 r. McDonald’s 

i Play w Polsce na samą reklamę tylko w serwisie Facebook przeznaczyły do 3 milionów 

złotych, a ich przedstawiciele uważają, że są to najefektywniej wydawane środki na kampanię 

promocyjną marki na tle innych form reklamy. Potwierdziła się tym samym hipoteza H1. 

Jeśli chodzi o realizację celu polegającego na identyfikacji przyczyn niedostatecznego 

wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce, 

w tym zakresie wykonano badania ilościowe na próbie 296 przedsiębiorstw, które działają na 

terenie naszego kraju. Badania te były dwuetapowe. W pierwszym etapie przeprowadzono 

badania ankietowe na przedstawicielach badanych przedsiębiorstw, aby zapoznać się z ich 

opiniami odnośnie wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych 
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w ich organizacji. W drugim etapie, dokonano obserwacji stron ankietowanych 

przedsiębiorstw (N=106) w serwisie Facebook, aby zweryfikować prowadzone tam działania 

przez badane przedsiębiorstwa. Badania te nie potwierdziły hipotezy H2, iż obecne 

zastosowanie mediów społecznościowych większości przedsiębiorstw w Polsce głównie 

ogranicza się do realizacji celów promocyjnych. Okazało się, że 60% przedsiębiorstw 

wykorzystuje w swojej działalności media społecznościowe. W tej grupie ponad połowa 

stosuje te kanały w celach sprzedażowych oraz w obszarze badania rynku. Powodem, dla 

którego ta hipoteza pomocnicza się nie potwierdziła, może być relatywnie niski udział 

mikroprzedsiębiorstw w strukturze badanych podmiotów (badania empiryczne wykazały, że 

tego rodzaju przedsiębiorstwa mają znacznie mniejszą skłonność do wykorzystywania 

mediów społecznościowych w swojej działalności niż większe podmioty). Za właściwe 

należy jednak uznać stwierdzenie, iż obecne zastosowanie mediów społecznościowych 

w większości przedsiębiorstw w Polsce skupia się głównie na realizacji celów promocyjnych. 

W pełni potwierdziła się natomiast hipoteza H3, że występują dwie grupy przyczyn 

niedostatecznego wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych w działalności 

marketingowej przedsiębiorstw. Pierwsza z nich dotyczy przedsiębiorstw, a druga mediów 

społecznościowych. W ramach tej pierwszej grupy można wskazać: brak wiedzy osób 

zarządzających odnośnie właściwości mediów społecznościowych i możliwości 

spożytkowania ich w przedsiębiorstwie, przekonanie o ich wyłącznie komunikacyjnej roli, 

nieelastyczna i zamknięta kultura organizacyjna, charakteryzująca się przestarzałymi 

modelami myślowymi oraz lękiem przed zmianami i innowacjami. Potwierdziło to hipotezę 

H4. Z kolei wśród przyczyn leżących po stronie mediów społecznościowych można wskazać: 

czasochłonność związaną z aktywnością przedsiębiorstw w mediach społecznościowych, 

przekonanie o zbyt niskiej efektywności mediów społecznościowych w działalności 

marketingowej, a także brak zaufania do mediów społecznościowych. Tym samym 

zweryfikowano pozytywnie hipotezę H5. Dodatkowo badania ilościowe wskazały również 

inne, nie uwzględnione w hipotezach H4 i H5, bariery i ograniczenia niedostatecznego 

wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa w Polsce. Są to: trudności z oszacowanie efektywności inwestycji w te 

media, specyfika branży, utrudniająca działalność w tych mediach (np. branża pogrzebowa), 

ograniczone możliwości odnalezienia grupy odbiorców (np. odbiorcami są przedsiębiorstwa, 

organizacje rządowe lub non-profit), a także konieczność nieustannego nadążania za 

pojawiającymi się zmianami w obszarze tych mediów. Przyczyny niedostatecznego 
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wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce 

zostały zidentyfikowane, w związku z czym ten cel badań został zrealizowany.  

W wielu przedsiębiorstwach w Polsce, w których wykorzystuje się w praktyce wiedzę 

odnośnie możliwości wykorzystania potencjału marketingowego mediów społecznościowych, 

media te stanowią główne kanały komunikacji marketingowej. W pozostałych 

przedsiębiorstwach – jak to wykazały badania – brakuje właśnie przede wszystkim tej wiedzy 

odnośnie budowania strategii SMM. Jest to bardzo wyraźnie widoczne, jeśli obserwuje się 

działania przedsiębiorstw w serwisie Facebook. Być może media społecznościowe nie są 

dobrym kanałem w każdej działalności (szczególnie jeśli chodzi o przemysł), jednak w dobie 

gospodarki, w której dominującą rolę odgrywają usługi, media te mogą mieć szerokie 

zastosowanie w obszarze marketingu, nawet w przypadku przedsiębiorstw, których oferta 

skierowana jest do organizacji (biznesowych, rządowych lub pozarządowych). Ciągły rozwój 

funkcji tych mediów, doskonalenie narzędzi reklamowych i monitoringowych powoduje, iż 

można obecnie bardzo precyzyjnie trafić do określonej grupy docelowej. Dla mikro- i małych 

przedsiębiorstw są one jednak bardzo dużym wyzwaniem, gdyż wymagają nieustannego 

uczenia się, śledzenia trendów, analizowania otoczenia, co jest zresztą domeną współczesnej 

globalnej gospodarki. Przedsiębiorczość również jest cechą, która wymaga kreatywności, 

otwarcia się na innowacje, poszukiwanie lepszych, efektywniejszych rozwiązań. Te 

przedsiębiorstwa, które temu podołają, mogą odnaleźć w mediach społecznościowych sposób 

na zdobycie przewagi konkurencyjnej.  

W tym zakresie należy wystosować ważny postulat do instytucji rządowych 

odpowiedzialnych za edukację i wsparcie przedsiębiorczości, a także szkół i uczelni, 

szczególnie ekonomicznych, aby zwrócono uwagę na – jeszcze wciąż do końca niezbadany, 

lecz już wiadomo, że bardzo duży – potencjał marketingowy mediów społecznościowych. 

Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich programów kształcenia w zakresie spożytkowania 

potencjału mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. 

Jak wykazały przeprowadzone badania, to właśnie brak tej wiedzy jest jedną z największych 

barier wykorzystywania mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa w Polsce. 

Równorzędnie należy wystosować postulat do przedsiębiorstw – szczególnie tych należących 

do sektora MSP – o to, by wykazały zainteresowanie możliwościami zastosowania mediów 

społecznościowych w swojej organizacji. Przykłady innych przedsiębiorstw pokazują, że 

może to być bardzo opłacalne.  
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W wyniku badań jakościowych udało się zidentyfikować szerokie możliwości 

wykorzystywania mediów społecznościowych przez wiodące przedsiębiorstwa działające na 

polskim rynku. Z kolei dzięki badaniom ilościowym rozpoznano rzeczywisty poziom 

wykorzystania tych mediów przez większość przedsiębiorstw w Polsce. Potwierdziła się 

hipoteza o niepełnym wykorzystaniu mediów społecznościowych wśród tych podmiotów. Cel 

pracy został zrealizowany. Istnieje przy tym świadomość, że w rozprawie nie udało się 

zidentyfikować wszystkich marketingowych możliwości zastosowania mediów 

społecznościowych w przedsiębiorstwach, gdyż potencjał tych mediów się ciągle zmienia 

wraz z rozwojem technologii informatycznych i pojawieniem się nowych aplikacji, trendów, 

pomysłów, itp. Można zatem mówić jedynie o stanie obecnym. Badania wykazały, że 

w zakresie identyfikacji marketingowego potencjału mediów społecznościowych jest jeszcze 

wiele do odkrycia. Istnieje zatem konieczność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze, 

dzięki którym rozpoznane zostaną nowe możliwości spożytkowania mediów 

społecznościowych w działalności przedsiębiorstw.  

 

 

 



 

285 

 

BIBLIOGRAFIA 

A. Monografie:  

1. Adamiec M., Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011. 

2. Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora, Toruń 2003. 

3. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 

2005. 

4. Benchmarking – Theory and Practice, red. A. Rolstadas, Chapman and Hall, London 

1995. 

5. Best practices study of social media records policies, American Council for Technology 

and Industry Advisory Council, Fairfax, Virginia 2011 

6. Blackshaw P., Nazzaro M., Consumer-Generated Media (CGM) 101: Word-of-Mouth in 

the Age of the Web-Fortified Consumer, Nielsen BuzzMetrics, New York 2010. 

7. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, red. B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-

Gorgoń, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014. 

8. Brown E., Working the Crowd: Social Media Marketing for Business, BCS, Swindon 

2012. 

9. Chaffey D., Digital business i e-commerce management. Strategia. Realizacja. Praktyka, 

PWN, Warszawa 2016. 

10. Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Helion, Gliwice 2014. 

11. Dejnaka A., Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów 

w kontekście mediów społecznościowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013. 

12. Dialog a nowe media, red. M. Kita, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. 

13. E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014. 

14. Evans J.R., Baron B., Marketing, Macmillan Publishing Company, New York 1987. 

15. Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna 

Wydawnicza Aspra, Warszawa 2010.  

16. Gustowski W., e-Społeczność, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007. 

17. Handbuch Web Monitoring 1, red. N. Höchstötter, AKA Verlag, 2014. 

18. Heymann-Reder D., Social Media Marketing: Erfolgreiche Strategien fur Sie und Ihr 

Unternehmen, Addison-Wesley Verlag, Munchen 2011. 

19. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Opole 2012. 

20. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument – typologia, zachowania, Wyd. Helion, 

Gliwice 2011. 

21. Janasz K., Wiśniewska J., Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa 2014. 

22. Kaczorowska-Spychalska D., Rola społeczności internetowych w zarządzaniu 

marketingowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, San, Tom XIII, z. 2, Łódź 2012.  

23. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001. 

24. Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska 

„Arsenał”, Poznań 2011. 

25. Kienzler I., Leksykon marketingu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 

26. Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, red. A. Czubała, R. Niestrój, J.W. Wiktor, 

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. 

27. Klososky S., Enterprise social technology, Greenleaf Book Group LLC, Texas, Austin 

2011.  

28. Knowledge – Economy – Society. Strategies, concepts and instruments of management, 

red. R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 

2016. 



 

286 

 

29. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Wyd. Difin, 

Warszawa 2006. 

30. Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, red. M. 

Walczak,  

A. Wodecka-Hyjek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 

2014. 

31. Kotler P., Keller K.L., Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012.  

32. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? 

Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010. 

33. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling 

przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 

2009. 

34. Lenar P., MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie, Wyd. 

One Press, Gliwice 2011. 

35. Lupa I., Media społecznosciowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia  

z teorii i praktyki przedsiębiorstwa, Wyd. Sophia, Katowice 2016. 

36. Marczak M., Boguszewicz-Kreft M., Promocja usług, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015. 

37. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarskiego, PWE, 

Warszawa 2011. 

38. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S. 

Figiel, PWE, Warszawa 2010. 

39. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996. 

40. Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. 

Poltext, Warszawa 2012.  

41. Metody sprawnego zarządzania, red. H. Bieniok, Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 1997. 

42. Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wyd. 

Helion, Gliwice 2013. 

43. Moroń D., Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012. 

44. Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2005. 

45. Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., Marketing. Koncepcje-strategie-trendy, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012. 

46. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007. 

47. Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, red. S. Wawak, Wyd. Mfiles.pl, 

Kraków 2013. 

48. Nauka i wiedza kluczem do poznania świata, red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk 

2015. 

49. Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2013. 

50. Naruszewicz-Duchlińska A., Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa  

i charakterystyka gatunku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2011. 

51. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza 

Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011. 

52. Ong W.J., Oralność i piśmienność, Słowo poddane technologii, Redakcja Wydawnictw 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992. 

53. Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie, Kraków 2001. 



 

287 

 

54. Pawłowska B., Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki 

uczestnictwa organizacyjnego w Amway, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. 

55. Petrykowska J., Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Zarządzanie XXXVIII, Zeszyt 404, Toruń 2011. 

56. Pieter J., Praca naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, Katowice 1957. 

57. Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social media, 

Wyd. Helion, Gliwice 2011. 

58. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, PWN, Warszawa 1999. 

59. Podstawy marketingu, red. A. Czubała, PWE, Warszawa 2012. 

60. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red.  

M. Sławińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.  

61. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wyd. Oficyna  

a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. 

62. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red.  

M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2012. 

63. Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka, red. Sadowski M., Szymaniec P., 

Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyt IV, Wrocław 2010. 

64. Proceedings of the 2
nd

 European Conference on Social Media ECSM 2015, red. Mesquita 

A., Peres P., 9-10 lipca 2015. 

65. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985. 

66. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju 

Filantorpii w Polsce, Warszawa 2004. 

67. Ryan D., Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the 

Digital Generation, New York 2014. 

68. Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2010. 

69. Smektała T., Public relations w Internecie, Warszawa 2005.  

70. Sokołowska S., Krawczyk-Sołtys A., Mijal A., Płatkowska-Prokopczyk L., Szwiec,  

P. Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Wyd Difin, 

Warszawa 2016. 

71. Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 

2006. 

72. Stawarz B., Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, PWN, Warszawa 

2015. 

73. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997. 

74. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006. 

75. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics. How mass collaboration change everything, 

Portfolio 2006. 

76. Thomas D.B., Barlow, M. Enterprise Social Media Strategy. How Social Networks Are 

Radically Transforming Your Business, Wyd. Wiley, New York 2011. 

77. Tkaczyk J., Word-of-mouth w służbie marketingu, „Innowacje w marketingu”, UG 

Wydział Ekonomiczny, Sopot 2007. 

78. Tolerancja. Studia i szkice, red. A. Rosół, R. Debris, Częstochowa 2007-2008. 

79. Urban G., Digital Marketing Strategy: Text and Cases, New York 2003. 

80. Waniowski P., Sobotkiewicz D., Marketing. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Placet, 

Warszawa 2006. 

81. Weinberg T., Pahrmann C., Ladwig W., Social media marketing. Strategien fur Twitter, 

Facebook & Co, Wyd. O’Reilly, Juli 2012. 



 

288 

 

82. Wikström E., Wigmo J., Social Media Marketing. What role can social media play as 

a marketing tool, Linnaeus University, Gothenburg/Helsingborg, January 2010. 

83. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, red. M. Kuczera, Wyd. 

Creativetime, Kraków 2014.  

84. Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, Wyd. AT, Kraków 

2014. 

85. Współczesne trendy w zarządzaniu – wyzwania strategiczne, red. A. Jabłoński,  

M. Jabłoński, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

2014.  

86. Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji, red. M. Paradowska,  

D. Foryś, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.  

87. Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka-Zarządzanie-Innowacje, red. I. Miciuła, t. I, 

Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2016.  

88. Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-

Wronka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. 

89. Yin R.K., Case Study Research, Design and Methods, Sage Publication, Newbury Park 

1994. 

90. Yoram J.W., Vijay M., Digital Marketing: Global Strategies from the World’s Leading 

Experts, John Wiley&Sons, New York 2001. 

91. Zaorska A., Ku globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce 

światowej, PWN, Warszawa 2002. 

92. Zarrella D., The social media marketing book, O’Reilly, November 2009.  

93. Zarządzanie w XXI wieku, red. E. Gołębiowska, tom XIV, zeszyt 12, część II, 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013. 

94. Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo, red. E. Skrzypek, Wyd. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015. 

95. Zarządzanie w przedsiębiorstwie, red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Wyd. Difin, 

Warszawa 2008. 

96. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Wyższa Szkoła 

Promocji, Warszawa 2012. 

97. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona,  

T. Doligalski, Wyd. Poltext, Warszawa 2010. 

98. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006. 

 

 

B. Artykuły w czasopismach:  

1. Aghaei S., Nematbakhsh M. A., Khosravi Farsani H., Evolution of the World Wide Web: 

from Web 1.0 to Web 4.0, International Journal of Web & Semantic Technology 

(IJWesT), Styczeń 2012, Vol.3, No.1. 

2. Andrałojć M., Ławrynowicz M., Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu 

pokolenia Y, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 5.  

3. Andrzejewska M., Stolińska A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia 

Informatica 2011, nr 28.  

4. Balcerek-Wieszala A., Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu – próba syntezy, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, nr 839. 

5. Bluszcz I., Przyczyny i możliwośći wykorzystania mediów społecznościowych  

w działaniach promocyjnych, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 

2014, nr 14. 



 

289 

 

6. Bullock L., Agbaimoni O., Social media marketing – why businesses need to use it and 

how (includes a study of Facebook), Marketing of Scientific and Research Organizations, 

Research for Future, June 2013. 

7. Chingning W., Zhang P., The Evolution of Social Commerce: An Examination from the 

People, “Business, Technology, and Information Perspective”, Communications of the 

AIS (CAIS), Vol. 31, Article 5, 2012. 

8. Cockerill C.H., Exploring social media obstacles and opportunities within public 

agencies: Lessons from the Ohio Division of wildlife, International Journal of Business 

and Social Science, 2013, Vol 4, No. 2. 

9. Dorenda-Zaborowicz M., Marketing w social media, Nowe media, Studia i Rozprawy, 

2012, nr 3. 

10. Dryl T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji 

przedsiębiorstwa z klientami, „Innowacje i konkurencyjność. Wybrane problemy”, Prace 

i Materiały, WZ Uniwersytet Gdański, 2008, Nr 3. 

11. Flanagan W., Social Media Marketing, Conference on Corporate Communication, 

Wroxton, June 4-7 2010.  

12. Gadomska-Lila K., Metodologia badań kultury organizacyjnej, Edukacja Ekonomistów  

i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21). 

13. Gonçalves Curty R., Zhang P., Social commerce: Looking back and forward, Proceedings 

of the American Society for Information Science and Technolog, Vol. 48, Issue 1, 2011. 

14. Grabania Ł., Grabania P., Internet – współczesne narzędzie marketingu, „Szybkobieżne 

Pojazdy Gąsienicowe” 2002, nr 1(15). 

15. Grzegory M., Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656, Studia Informatica, 2011, nr 28. 

16. Huanga Z., Benyoucef M., From e-commerce to social commerce: A close look at design 

features, “Electronic Commerce Research and Applications”, Vol. 12, Issue 4, July–

August 2013. 

17. Juza M., Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, 

„Studia medioznawcze” 2013, nr 4. 

18. Kachniewska M., Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji 

aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu 2015. 

19. Kaczorowska-Spychalska D., Rola społeczności internetowych w zarządzaniu 

marketingowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIII, 2012, Zeszyt 2 

20. Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities 

of Social Media. BusinessHorizons, 2010, nr 53. 

21. Keller E., Fay B., Word-of-mouth advocacy: A new key to advertising effectiveness, 

Journal of Advertising Research 2012, Vol 52, No. 4. 

22. Kotas M., Media społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na 

przykładzie firmy Wedel sp. z o.o., Wykorzystanie nowych mediów w public relations, 

Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, nr 157. 

23. Kotyśko M., Izdebski P., Michalak M., Andryszak P., Pluto-Prądzyńska A., Nadmierne 

korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania”, tom 27, 2014, nr 2. 

24. Krzysiak-Rydel B., Szuster M., Turowski K., Czynniki wpływające na dobre 

samopoczucie w okresie młodzieńczym, „Zdrowie i dobrostan” 2014, nr 3. 

25. Leino J., Tanhua-Piiroinen E., Sommers-Piiroinen J., Adding Social Media to E-Learning 

in the Workplace: Instilling Interactive Learning Culture, iJAC, Sierpień 2012, Vol. 5, 

Issue 3. 

26. Lupa I., Rola adwokatów marki w procesie zarządzania wartością marki, Dokonania 

Młodych Naukowców, Wyd. Creativetime, Kraków 2014, Nr 3. 



 

290 

 

27. Mangold W.G., Faulds D.J., Social media: The new hybrid element of the promotion mix, 

Business Horizons 2009, Vol 52, No. 4. 

28. Martens A., Formy i normy – język komunikacji internetowej, roważania wstępne, 

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2.  

29. Mazurek G., Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, 

„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2016, nr 45(1). 

30. Miler A., Rozwiązania Business Intelligence w administracji publicznej, Polskie 

Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały, 2010, nr 26. 

31. Neti S., Social media and its role in marketing, International Journal of Enterprise 

Computing and Business Systems, Lipiec 2011, Vol 1, Issue 2.  

32. Nowosielski S., Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty 

metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 

2016, nr 421. 

33. Petrovska S., Shakoda T., Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego 

linii lotniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, 

Finansów i Marketingu nr 37, 2015, nr 850. 

34. Saravanakumar M., Sugantha Lakshimi T., Social Media Marketing, Life Science Journal 

2012, nr 9(4). 

35. Sidorczuk A., Gogiel-Kuźmicka A., Web 1.0, Web 2.0, czy może Web 3.0 – narzędzia  

i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach www bibliotek 

technicznych szkół wyższych w Polsce, Biuletyn EBIB 2012, nr 2(129). 

36. Sieńkowska E., Zielony marketing na zielonym świetle, „Marketing w Praktyce”, 2013, nr 

2. 

37. Skowron S., Skrzetuski R., Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy  

z klientem, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6(359). 

38. Szydłowska A., Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji 

firmy z klientem, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek 

2013, nr 2. 

39. Tuten T.L., Solomon M.R., Social Media Marketing, Sage, London 2015. 

40. Walkiewicz A., Czym są memu internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, 

Teksty z Ulicy nr 14, Zeszyt memetyczny, Katowice 2012. 

41. Walkowska J., Jeśli nie Web 2.0, to co?, Biuletyn EBIB 2012, nr 2(129). 

42. Wąsik M., Wirtualna scena – wirtualna publiczność. Wykorzystanie potencjału social 

media do promocji teatru, Nowe Media, Studia i Rozprawy, 2014, nr 4. 

43. Wolny R., Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 

1. 

 

 

C. Zasoby Internetu: 

1. 13 lat Allegro, https://allegro.pl/infografiki/13-lat-allegro  

2. Abonament, https://www.play.pl/oferta/przejdz-do-play/play-abonament/oferta-z-

telefonem.html#solo  

3. Adamczyk C., Ranking „Wprost”: 10. najcenniejszych polskich marek, 

https://www.wprost.pl/510524/Ranking-Wprost-10-najcenniejszych-polskich-marek  

4. Agora blokuje komentowanie tekstów o uchodźcach, http://niezalezna.pl/70669-agora-

blokuje-komentowanie-tekstow-o-uchodzcach  

5. Allegro otwiera nowe biuro IT w Krakowie, https://magazyn.allegro.pl/2178-allegro-

otwiera-nowe-biuro-it-w-krakowie  

6. Allegro Pomoc, https://www.facebook.com/AllegroPomoc/  



 

291 

 

7. Allegro pionierem reklamy na Facebooku, https://magazyn.allegro.pl/5247-allegro-

pionierem-reklamy-na-facebooku  

8. Arline K., What is Market Intelligence, http://www.businessnewsdaily.com/4697-market-

intelligence.html  

9. American Marketing Association, Definition of Marketing, 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx  

10. Bandurski M., Activity Index for Twitter and YouTube in Sotrender, 

https://www.sotrender.com/blog/2014/08/activity-index 

11. Berezowski G., Demografia użytkowników Instagrama w Polsce, 

https://napoleoncat.com/ blog/demografia-uzytkownikow-instagrama-w-polsce/  

12. Blog, Play, https://blogplay.pl/  

13. Borzęcki A., McDonald’s (MCD): Podsumowanie wyników za 2015 rok, 

http://news.globtrex.com/wiadomosci/mcdonalds-mcd-podsumowanie-wynikow-2015-

rok/  

14. Brand24, http://brand24.pl/  

15. Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/potential  

16. Cennik Brand24, https://brand24.pl/cennik/  

17. Cennik, Sotrender, https://www.sotrender.com/pl/#pricing  

18. Cisek T., Bakker o Allegro.pl: Cel był jasny. W e-commerce mógł być tylko jeden gracz, 

http://www.polskatimes.pl/artykul/664791,bakker-o-allegropl-cel-byl-jasny-w-

ecommerce-mogl-byc-tylko-jeden-gracz,2,id,t,sa.html  

19. Co tak naprawdę jest w jedzeniu z McDonaldsa? (Odpady rzeźnicze, koński tłuszcz & 

trociny!), http://www.papilot.pl/komentarze/co-tak-naprawde-jest-w-jedzeniu-z-

mcdonaldsa-odpady-rzeznicze-konski-tluszcz-trociny,12370,1  

20. Co to jest Performance Marketing?, https://marketingautomagic.pl/2013/10/co-to-jest-

performance-marketing/   

21. Co to jest Podcast i Videocast, http://sukcesstrony.pl/co-to-jest-podcast  

22. Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/potential  

23. Compare Business Intelligence (BI) Software Tools, http://www.softwareadvice.com/bi/  

24. The Conversation Prism, https://conversationprism.com/  

25. Crescenzo S., Media społeczne i ich konsekwencje dla komunikacji wewnętrznej, tłum. A. 

Lewandowska,http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_

K_Media_spoleczne_i_ich_konsekwencje_dla_komunikacji.pdf  

26. Czaplicka M., Regulamin konkursu na Facebooku, http://czaplicka.eu/regulamin-

konkurs-facebook/  

27. Czego szukasz w Święta? English for beginners, 

https://www.youtube.com/watch?v=tU5Rnd-HM6A  

28. Czego szukasz w Święta? Mikołaj, https://www.youtube.com/watch?v=v9qmLF9yDs8  

29. Czym są strony globalne, https://www.facebook.com/business/help/331800410323820 /  

30. Czym zajmują się poszczególne działy?, http://p4.play.pl/pl/#!/o-firmie/dane-firmy  

31. Dane firmy – Play, www.p4.play.pl/pl/mobilne/dane-firmy.html  

32. Dlaczego warto prowadzić profil firmy na Twitterze, https://www.ifirma.pl/poradnik-

przedsiebiorcy/ dlaczego-warto-prowadzic-profil-firmy-na-twitterze.html  

33. Doładowanie 2 zł lub 1 GB internetu z nakrętek Coca Cola & Fanta & Sprite @ Play, 

https://www.pepper.pl/promocje/doadowanie-2-z-lub-1-gb-internetu-z-nakretek-coca-

cola-fanta-sprite-play-22282  

34. Dowiedz się, jak Twój biznes może skorzystać z Sotrendera, 

https://www.sotrender.pl/features  

35. Druś A., Jak polski dziadek poruszył miliony, https://www.pb.pl/jak-polski-dziadek-

poruszyl-miliony-849627  



 

292 

 

36. E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, 

https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf  

37. Eichstaedt M., Google Hangouts, czyli Spotkania – czy da się tu spotkać online? Web 

Comm, http://www.webcomm.eu/spotkania-online-w-google-hangouts-spotkania/ 

(20.03.2015). 

38. Elas M., Cenzura i usuwanie treści w chińskich mediach społecznościowych, 

http://babin.bn.org.pl/?p=968  

39. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Networking  

40. Facebook Business, https://www.facebook.com/business/success/allegro?pnref=story  

41. Facebook wprowadzi weryfikację kont, poprosi o przysłanie mu dokumentów, 

http://www.dobreprogramy.pl/Facebook-wprowadzi-weryfikacje-kont-poprosi-o-

przyslanie-mu-dokumentow,News,30338.html  

42. Fiedoruk T., Wprost: Web 2.0 dla Ciebie i Twojej mamy, 

http://ittechblog.pl/2009/11/10/wprost-serwisy-spolecznosciowe/  

43. Formularze Google, https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/  

44. Forum: Co jest takiego niezdrowego w jedzeniu z McDonalds. Tylko konkrety proszę, 

http://www.gry-online.pl/S043.asp?ID=12739780. 

45. Freshmail funkcjonalności, https://freshmail.pl/funkcjonalnosci/zdobywaj-odbiorcow/  

46. Fudaliński J., Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

Antykwa, Kraków 2002. 

47. Fulmański P., Sztuczna inteligencja. Przykładowe zastosowania, Wydział Matematyki  

i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, 12 czerwca 2008, s. 22 [w:] 

http://fulmanski.pl/ai/pres/pres.pdf  

48. Funkcje Brand24, https://brand24.pl/funkcje/  

49. Grafika na Fb, https://www.facebook.com/GrafikiNaFP/  

50. Górnicki J., Podróżniccy vs Play = Przepis na brak kryzysu w social media, 

http://podrozniccy.com/pl/tech/blogosfera/302/podrozniccy-vs-play-przepis-na-brak-

kryzysu-w-social-media.htm  

51. Gwóźdź M., Liczby polskiego Internetu 2015, http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-

internetu-2015/#  

52. Internet Marketing Dictionary, http://www.emarketingdictionary.com/Internet_ 

Marketing_dictionary_Social_Media_Marketing_definition.html 

53. Historia, http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/#!historia  

54. Historia LPP, http://www.lppsa.com/o-nas/historia-lpp  

55. Izakowski Ł., McDonald’s stawia na promocję w mediach społecznościowych, 

https://retailnet.pl/2015/05/25/12652-mcdonalds-stawia-na-promocje-w-mediach-

spolecznosciowych/  

56. Jak media społecznościowe kształtują decyzje zakupowe?, 

http://blog.ipresso.pl/2014/02/jak-media-spolecznosciowe-ksztaltuja-decyzje-zakupowe/  

57. Jak skutecznie „BYĆ” na Twitterze, http://www.migomedia.pl/jak-skutecznie-byc-na-

twitterze  

58. Jobvite Recruiter Nation Report 2016, The Annual Social Recruiting Survey, 2016, 

https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2016/09/RecruiterNation2016.pdf  

59. Kasperski M., Facebook kasuje fałszywe konta. Strony tracą fanów, 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2012/39/facebook-kasuje-falszywe-konta-

strony-traca-fanow.aspx  

60. Kemp S., Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015, We are social, Styczeń 2015, 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015  

61. Kuchta M., „Czego szukasz w Święta?” – wzruszająca kampania od Allegro, 

https://socialpress.pl/2016/11/czego-szukasz-w-swieta-wzruszajaca-kampania-od-allegro/  



 

293 

 

62. Kuchta M., Sotrender ma już sześć lat! I nową odsłonę narzędzia, 

https://socialpress.pl/2016/12/sotrender-ma-juz-szesc-lat-i-nowa-odslone-narzedzia/  

63. Kryzysy w social mediach wybuchają w weekendy, 

https://www.facebook.com/socialmediakryzys/?fref=photo  

64. Legendy polskie wracają. Twardowski znowu w akcji!, https://magazyn.allegro.pl/5697-

legendy-polskie-wracaja-twardowski-znowu-w-akcji  

65. LPP, Facebook, https://www.facebook.com/lppkariera 

66. LPP w liczbach, http://www.lppsa.com/o-nas/lpp-w-liczbach-2  

67. Lupa I., Optymalny czas publikowania na Facebooku, 

http://smpodlupa.pl/3378/optymalny-czas-publikowania-na-facebooku/  

68. Mafia wraca, https://magazyn.allegro.pl/5691-mafia-wraca  

69. Making an Impact: Measuring the Value of Facebook Video, 

https://insights.fb.com/2015/04/02/measuring-facebook-video/   

70. Managing the Social Media Mix, Oracle, wrzesień 2012, 

http://www.oracle.com/us/products/social-media-mix-1896559.pdf  

71. Marketingowy przekaz do młodego pokolenia, https://magazyn.allegro.pl/5555-

marketingowy-przekaz-do-mlodego-pokolenia  (15.05.2017). 

72. Masz ochotę na hamburgera z McDonald`s? Przeczytaj..., 

http://www.narkotyki.pl/zaburzenia-odzywianiadieta/conalds/  

73. McDonald’s, http://www.superbrands.pl/images/arch_menu/2005/pdf/McDonalds.pdf 

74. McDonald’s® z nową platformą komunikacyjną #mamsmakanamaka, 

http://nowymarketing.pl/a/5911,mcdonald-s-z-nowa-platforma-komunikacyjna-

mamsmakanamaka  

75. Media społecznościowe w rekrutacji, 

http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/kariera/a/media-spolecznosciowe-w-

rekrutacji,12103480/ 

76. Micał M., Proces globalizacji we współczesnym świecie, 

http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z08/7_Malgorzata_Mical_Proces.pdf  

77. Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r., https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-

digital-w-polsce-na-swiecie-2016/  

78. Morgan N., Jones G., Hodges A., Social Media. The Complete Guide to Social Media 

From The Social Media Guys, 08 listopad 2010, 

http://www.yumpu.com/en/document/view/5539277/the-completeguide-to-social-media-

the-social-media-guys 

79. Mówiąc inaczej, Facebook, 

https://www.facebook.com/MowiacInaczej/posts/965592903525344  

80. Najlepsze brandy w polskich mediach - Top Marka 2016, http://di.com.pl/najlepsze-

brandy-w-polskich-mediach-top-marka-2016-55717  

81. Najlepsze marki wyróżnione, https://magazyn.allegro.pl/6245-najlepsze-marki-

wyroznione  

82. Najpopularniejsze sieciówki w Polsce, http://fashionbusiness.pl/najpopularniejsze-

sieciowki-w-polsce/  

83. Największe przejęcia na rynku e-commerce. Allegro wysoko na liście, 

http://www.forbes.pl/najwieksze-przejecia-e-commerce-w-2016-roku-allegro-jet-com-

avito,artykuly,209004,1,1.html  

84. Naspers szykuje się do sprzedaży Allegro. Cena wyniesie 3 mld dolarów, 

http://www.wykop.pl/link/3215189/comment/37269191/#comment-37269191  

85. Nielegalny konkurs https://www.facebook.com/nielegalnykonkurs/?ref=ts&fref=ts  

86. Nielsen J., Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute, 

http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html  



 

294 

 

87. Nowa kampania employerbrandingowa McDonald’s, http://employerbranding.pl/nowa-

kampania-employerbrandingowa-mcdonalds/   

88. Nowi właściciele Allegro liczą na dwucyfrowe tempo wzrostu e-handlu, 

http://www.forbes.pl/nowi-wlasciciele-allegro-licza-na-szybkie-tempo-

wzrostu,artykuly,208443,1,1.html  

89. NowyMarketing podsumowuje rok 2016: E-commerce (Cz. 1), 

http://nowymarketing.pl/a/12260,nowymarketing-podsumowuje-rok-2016-e-commerce-

cz-1  

90. NowyMarketing prognozuje rok 2017: Allegro, 

http://nowymarketing.pl/a/12472,nowymarketing-prognozuje-rok-2017-allegro 

(15.05.2017). 

91. Number of McDonald's restaurants in Europe in 2016 by country, Statistica, 

https://www.statista.com/statistics/256044/mcdonalds-restaurants-in-europe/  

92. O firmie, http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/#!o-firmie  

93. O firmie, http://p4.play.pl/pl/#!/o-firmie/o-firmie  

94. O nas, Allegro, https://magazyn.allegro.pl/3333-serwis-allegro-to-nasz-sposob-na-wasze-

szybkie-i-wygodne-zakupy-przez-internet  

95. O nas, http://charytatywni.allegro.pl/o-nas  

96. O nas, LPP, http://www.lppsa.com/o-nas  

97. Obecność marki McDonald’s Polska w mediach społecznościowych – przepis na sukces, 

http://www.proto.pl/case-studies/obecnosc-marki-mcdonalds-polska-w-mediach-

spolecznosciowych-przepis-na-sukces  

98. Olejniczak M., Marketing Sieciowy MLM Marketing Wielopoziomowy piramida, 

http://marketing-sieciowy.pl/  

99. Quality Roadshow, http://www.twojepytaniado.mcdonalds.pl/roadshow/trasa 

100. Piechowski K., Małe i średnie firmy ciągle nie wykorzystują potencjału mediów 

społecznościowych. A możliwości są ogromne, 

http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1612813,Male-i-srednie-firmy-ciagle-nie-

wykorzystuja-potencjalu-mediow-spolecznosciowych-A-mozliwosci-sa-ogromne  

101. Pierwsza kampania McDonald’s Polska na Instagramie, http://www.marketing-

news.pl/message.php?art=45621  

102. P4 Sp. z o.o. (Play), http://www.lista500.polityka.pl/companies/show/1534  

103. Platforma Allegro w liczbach: pierwsze półrocze 2014, 

https://allegro.pl/infografiki/allegro-pierwsze-polrocze-2014  

104. Play4You, https://www.facebook.com/Play4You/  

105. Play (P4 Sp. z o. o.), http://www.goldenline.pl/firma/play/  

106. Play chwali się wynikami finansowymi. „To był dobry rok”, 

http://businessinsider.com.pl/finanse/firmy/play-wyniki-finansowe-za-2016-rok/ywvkrev; 

Śmierć „wielkiej trójki”  

107. Play ma 14,6 mln klientów i wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego, 

http://www.telix.pl/artykul/play-ma-14-6-mln-klientow-i-wzrost-przychodow-oraz-

zysku-operacyjnego-3,75424.html  

108. Play wyprzedził Plusa, TVN przed Polsatem, mocno w dół TVP, Kolporter i „Fakt” 

(najcenniejsze polskie marki), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najcenniejsze-

polskie-marki-2016-ranking-play-plus-tvn-polsat-tvp-kolporeter-fakt  

109. Po odzież najczęściej wybieramy się do markowych sklepów – raport PMR, 

http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47364  

110. Poczęsa J., Dlaczego warto inwestować w firmie w social media?, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlaczego-warto-inwestowac-w-firmie-w-social-

media-7216684.html  



 

295 

 

111. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/2962,pojecie.html  

112. Polska 7. z najważniejszych rynków dla McDonalds w Europie, 

http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/polska-7-z-najwazniejszych-rynkow-

dla-mcdonalds-w-europie,101042.html  

113. Polski rynek komórkowy po II kw. 2016 r., http://www.telix.pl/artykul/polski-rynek-

komorkowy-po-ii-kw--2016-r-3,75425.html  

114. Potencjał biznesowy drzemiący w live streamingu, http://nf.pl/manager/potencjal-

biznesowy-drzemiacy-w-live-streamingu,,47963,76  

115. Program Ochrony Kupujących, http://faq.allegro.pl/24549/24499/program-ochrony-

kupujacych  

116. Przybysz M., Zarządzanie komunikacją kryzysową w social mediach, cz. I, Instytut 

Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, 

http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=131819  

117. Ranking najcenniejszych marek. Apple zdetronizowany, http://tvn24bis.pl/ze-

swiata,75/ranking-najcenniejsze-marki-swiata-google-liderem-zamiast-

apple,650957.html  

118. Regulamin serwisu znajduje się pod adresem internetowym: 

https://www.YouTube.com/static?gl=PL&template=terms  

119. Regulamin usługi Strony na Facebooku, 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php?hc_location=ufi  

120. Reserved Kids, Facebook, 

https://www.facebook.com/pg/Reserved.Kids/likes/?ref=page_internal  

121. Reserved oddaje social media w ręce agencji Zjednoczenie.com, 

http://nowymarketing.pl/a/534,reserved-oddaje-social-media-w-rece-agencji-

zjednoczenie-com  

122. Reserved Pinterest, https://pl.pinterest.com/reservedbrand/pins 

123. Reserved powierza obsługę w social media agencji Zjednoczenie.com, 

http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=4/did=1042/aid=m5075b2b03e3a1   

124. Różańska D., McDonald’s z nową platformą komunikacyjną #mamsmakanamaka, 

http://www.press.pl/tresc/39776,mcdonald%E2%80%99s-z-nowa-platforma-

komunikacyjna-  

125. RMF MAXXX Facebook, https://www.facebook.com/RMF-MAXXX-

114083575305140/?fref=ts  

126. Rosja: Kreml kontroluje portale społecznościowe. I blokuje stronę na Facebooku, 

http://wyborcza.pl/1,75477,17169507,Rosja__Kreml_kontroluje_portale_spolecznosciow

e__I.html  

127. Rouse M., Social media marketing (SMM), 

http://whatis.techtarget.com/definition/social-media-marketing-SMM  

128. Rouse M., Virtual community, http://whatis.techtarget.com/definition/virtual-

community  

129. Rybak M., „Budyń” i „Bigos” na Twitterze złamały ciszę wyborczą? Policja 

zabezpieczyła wpisy internautów, 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3876111,budyn-i-bigos-na-twitterze-zlamaly-

cisze-wyborcza-policja-zabezpieczyla-wpisy-internautow,id,t.html  

130. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2016 r. wzrósł do 42,3 mld zł, 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rynek-telekomunikacyjny-w-polsce-w-2016-r-

wzrosl-do-42-3-mld-zl  



 

296 

 

131. Rzemek J., Hrycko-Skowron M., Horbaczewski R., Z prywatnością na portalach 

trzeba uważać, http://www.rp.pl/artykul/796643-Z-prywatnoscia-na-portalach-trzeba-

uwazac.html  

132. S-commerce – nowy trend w handle elektronicznym, http://pozyskajklienta.pl/s-

commerce-nowy-trend-w-handlu-elektronicznym/#  

133. Sala P., Analiza odbijanych wiadomości, https://freshmail.pl/blog/analiza-odbijanych-

wiadomosci/  

134. Seiple P., How to Leverage Social Media for Public Relations Success Using Social 

Media to Generate Media Coverage and Improve Brand Sentiment, HubSpot, s. 14, 

http://cdn2.hubspot. net/hub/53/file-13204195-

pdf/docs/hubspot_social_media_pr_ebook.pdf  

135. Sikorski M., Allegro wkracza do Niemiec – mają na tym skorzystać nasi sprzedawcy, 

http://antyweb.pl/allegro-wkracza-do-niemiec-maja-na-tym-skorzystac-nasi-sprzedawcy/  

136. Słowik M., Przewodnik po marketingu z Twitterem. O czym pisać, aby zwiększać ilośc 

fanów, http://www.etworzenie.pl/marketing-z-twitterem-jak-zwiekszac-ilosc-fanow/  

137. Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/potencjal;2572226.html  

138. Social Media Marketing (SMM), Investopedia, 

http://www.investopedia.com/terms/s/social-media-marketing-smm.asp  

139. Social Media Marketing in der Froschung, https://www.uni-bamberg.de/?id=69890  

140. Sotrender, http://www.sotrender.pl/  

141. Spis polskich firm, http://www.coig.com.pl/spis-polskich-

firm_katalog_polskich_firm.php  

142. Stanisławska A., Dlaczego hamburgery z McDonalda nie pleśnieją?, 

http://www.crazynauka.pl/dlaczego-hamburgery-z-mcdonaldsa-nie-plesnieja/ 

143. Statystyki polskich serwisów aukcyjnych, http://aukcjostat.pl/   

144. Strategia i obsługa social media dla Reserved, 

http://www.zjednoczenie.com/realizacje/strategia-i-obsluga--social-media-dla-reserved  

145. Strategia LPP, http://www.lppsa.com/o-nas/strategia  

146. Sudak I., Polscy baronowie McDonald's. Rekordzista ma 10 restauracji, 

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,16015317,Polscy_baronowie_McDonald_s__Rekor

dzista_ma_10_restauracji.html  

147. Szkodliwość jedzenia z McDonald's/KFC itp., 

http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=739662 

148. Światowy rekord polskiej kampanii DDB&tribal i OMD z nadzwyczajnym wynikiem 

działań reklamowych McDonald’s na Instagramie, 

http://ddbtribal.pl/2015/11/17/swiatowy-rekord-polskiej-kampanii-ddbtribal-i-omd-z-

nadzwyczajnym-wynikiem-dzialan-reklamowych-mcdonalds-na-instagramie/  

149. Toksyczne składniki używane przez McDonald’s, https://onalubi.pl/zdrowie/toksyczne-

skladniki-uzywane-przez-mcdonalds 

150. Twitter – jak zacząć z niego korzystać?, http://smartfony.play.pl/aplikacje/2014/jak-

zaczac-korzystac-z-twittera/  

151. Twitter Statystyki, Socialbakers, http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/  

152. Tworkowski H., https://www.sotrender.com/blog/pl/2012/10/interactivity-index-czyli-

nasz-wskaznik-aktywnosci/  

153. UOKiK staje w obronie Play. Była zmowa Orange, Plus i T-Mobile?, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/UOKiK-staje-w-obronie-Play-Byla-zmowa-Orange-

Plus-i-T-Mobile-2783009.html  

154. Using social media as a training resource, https://www.go2hr.ca/articles/using-social-

media-training-resource  



 

297 

 

155. Wątróbski J., Wolanicka S., Na granicy dwóch Web-światów, Katedra Inżynierii 

Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

http://mit.weii.tu.koszalin.pl/MIT5/Modele%20inzynierii%20teleinformatyki%205_12%

20Watrobski%20Wolanicka.pdf  

156. What Is Content Marketing?, http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-

marketing 

157. Wielkość próby, Instytut CEM, https://www.cem.pl/pl/analizy/wielkosc-proby  

158. Wirtualna Polska z większym spadkiem niż Onet-RASP, w górę YouTube i Interia 

(wyniki Gemius/PBI z kwietnia), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wirtualna-polska-

z-wiekszym-spadkiem-niz-onet-rasp-w-gore-youtube-i-interia-wyniki-gemius-pbi-z-

kwietnia  

159. Wolanicka S., Na granicy dwóch Web-światów, Katedra Inżynierii Systemów 

Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

http://mit.weii.tu.koszalin.pl/MIT5/Modele%20inzynierii%20teleinformatyki%205_12%

20Watrobski%20Wolanicka.pdf  

160. Wyjątkowe startery #GamersGonnaPLAY, https://blogplay.pl/2016/05/wyjatkowe-

startery-gamersgonnaplay/  

161. Zamówił w McDonalds w stylu Zenka Martyniuka! Kompletnie zagiął dziewczynę  

z okienka!, 

http://www.realistic.pl/68323/zamowil_w_mcdonalds_w_stylu_zenka_martyniuka_komp

letnie_zagial_dziewczyne_z_okienka.html (04.05.2017). 

162. Zasady postowania, Allegro Pomoc Facebook, 

https://www.facebook.com/AllegroPomoc/app/208195102528120/ 

163. Zawiślak M., Nowa kampania wizerunkowa Mcdonald's Polska, 

https://www.signs.pl/nowa-kampania-wizerunkowa-mcdonald-s-

polska,30615,artykul.html  

164. Zbigniew Stonoga znów zaskakuje. „Karakan Mobile” czyli „antyPiSowe” karty 

prepaidowe, http://prostozmostu.pl/plock-uczci-pamiec-zolnierzy-wykletych,1811.html  

 

 

D. Akty prawne 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 173, 

poz. 1807). 

 

E. Raporty i sprawozdania 

1. Bullock L., Agbaimoni O., Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak 

firmy muszą z niego korzystać?, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 

Czerwiec 2013. 

2. Grzechowiak M., Social media w Polsce i na świecie, Raport Internet Standard, Social 

Media 2010, edycja I, 2010. 

3. Job Seeker Nation Study. Finding the Fault Lines in the American Workforce, Jobvite, 

2017. 

4. Lubię to czy kupuję to? Jak media społecznościowe wspierają sprzedaż? Raport Izby 

Gospodarki Elektronicznej, E-commerce, Warszawa 2016. 

5. Martyniuk D., Jar K., Suszek E., Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji 

biznesowej. Raport badania „Polskie firmy na Facebooku – portale społecznościowe  

w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw, Deloitte, Warszawa 2012. 

6. Fanpage Trends, Sotrender, 06.2013.  

7. Fanpage Trends, Sotrender, 06.2014.  

8. Fanpage Trends, Sotrender, 06.2015.  



 

298 

 

9. Fanpage Trends, Sotrender, 04.2016 

10. Fanpage Trends, Sotrender, 05.2016 

11. Fanpage Trends, Sotrender, 06.2016 

12. Fanpage Trends, Sotrender, 07.2016 

13. Fanpage Trends, Sotrender, 08.2016 

14. Fanpage Trends, Sotrender, 09.2016 

15. Fanpage Trends, Sotrender, 10.2016 

16. Fanpage Trends, Sotrender, 11.2016 

17. HoReCa in Poland, Flanders Investment & Trade Poznań, wrzesień 2013. 

18. LPP. Prezentacja wyników za 4Q16. Globalne aspiracje, Warszawa, 23 luty 2017. 

19. Polska na Talerzu 2015. Trendy w jadaniu „na mieście”, Raport firmy MAKRO 

Cash&Carry. 

20. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS, 

bip.stat.gov.pl   

21. Raport 2016. Rynek Gastronomiczny w Polsce, Wydanie specjalne czasopism Nowości 

Gastronomiczne i Sweets&Coffee. 

22. Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez 

GUS na formularzach SOF, GUS, Warszawa 2009. 

23. M.A. Stelzner, 2015 Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using 

Social Media to Grow their Businesses, Social Media Examiner, May 2015. 

24. Sprawozdanie finansowe spółki LPP SA za 2015 rok. 

25. Stelzner M.A., Social Media Marketing Industry Report 2016. How Marketers Are Using 

Social Media to Grow Their Businesses, Maj 2016. 

26. Surma K., Krzycki M., Prokurat S., Kubisiak P., Raport z badania Polskie firmy 

w mediach społecznościowych. Dodatek, Harvard Business Review Polska & Capgemini, 

kwiecień 2012. 

27. Zając J., Pejzaż wydatków reklamowych polskich firm na Facebooku [PREZENTACJA], 

https://blog.sotrender.com/pl/2016/06/pejzaz-wydatkow-reklamowych-polskich-firm-na-

facebooku-prezentacja/#close  

28. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 

r., GUS, Warszawa 2017. 

 

 

 



 

299 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1.1. Wybrane dane na temat liczby użytkowników Internetu, mediów 

społecznościowych i telefonów komórkowych na świecie (styczeń 2016 r.) ....... 12 
Tabela 1.2. Wybrane definicje mediów społecznościowych w literaturze zagranicznej 

i polskiej ................................................................................................................. 15 
Tabela 1.3. Najpopularniejsze w Polsce domeny według liczby użytkowników internetowych 

(dane za kwiecień 2017) ........................................................................................ 24 
Tabela 2.1. Wybrane objaśnienia pojęcia Social Media Marketing w literaturze zagranicznej 

i jego odpowiednika w literaturze polskiej ............................................................ 42 
Tabela 2.2. Ewolucja koncepcji marketingu ............................................................................. 55 
Tabela 2.3. Charakterystyka działań strategicznych w ramach SMM – model RENL ............ 67 
Tabela 2.4. Plan aktywności przedsiębiorstwa w czterech strefach mediów 

społecznościowych ................................................................................................ 71 
Tabela 3.1. Zakres badań empirycznych prowadzonych na potrzeby niniejszej rozprawy 

doktorskiej .............................................................................................................. 80 
Tabela 3.2. Wskaźniki wykorzystane w ramach metody studium przypadku .......................... 92 
Tabela 3.3. Ranking najpopularniejszych marek w serwisie Facebook wg wielkości ich profili 

w latach 2013-2016 ................................................................................................ 99 
Tabela 3.4. Proces doboru marek - punktacja ......................................................................... 100 
Tabela 3.5. Wyniki doboru marek benchmarkingowych ........................................................ 101 
Tabela 3.6. Marki należące do Grupy Kapitałowej LPP ........................................................ 118 
Tabela 3.7. Podsumowanie wybranych danych na temat badanych marek (dane na grudzień 

2016) .................................................................................................................... 119 
Tabela 3.8. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości ......................................... 127 
Tabela 3.9. Liczba i struktura przedsiębiorstw w Polsce według klas wielkości i form 

prawnych w 2015 r. .............................................................................................. 127 
Tabela 3.10. Przebieg badań ankietowych .............................................................................. 130 
Tabela 4.1. Wybrane dane na temat liczby wyników i zasięgu w mediach społecznościowych 

badanych marek za okres 07.04.- 06.11.2016 r. .................................................. 141 
Tabela 4.2. Liczba wyników o badanych markach w mediach społecznościowych wg rodzaju 

tych mediów ......................................................................................................... 142 
Tabela 4.3. Liczba fanów badanych marek w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 ............................................................................................................ 143 
Tabela 4.4. Dane na temat liczby obserwujących badane marki w serwisach Instagram i 

Twitter w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................... 144 
Tabela 4.5. Liczba wyświetleń i subskrypcji na kanałach badanych marek w serwisie 

YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................ 146 
Tabela 4.6. Sentyment wyników odnośnie badanych marek za okres 07.04.-06.11.2016 ..... 147 
Tabela 4.7. Wybrane dane odnośnie zaangażowania fanów badanych marek w serwisie 

Facebook okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................... 149 
Tabela 4.8. Średnie zaangażowanie na 1000 fanów badanych marek w serwisie Facebook w 

okresie 07.04.2016-06.11.2016 na tle średniej branżowej ................................... 150 
Tabela 4.9. Średnie zaangażowanie na 1 post badanych marek w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 na tle średniej branżowej ............................................... 151 
Tabela 4.10. Zaangażowanie użytkowników na stronach badanych marek w serwisie 

Instagram w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ....................................................... 152 
Tabela 4.11. Zaangażowanie użytkowników na stronach badanych marek w serwisie Twitter 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................................ 154 



 

300 

 

Tabela 4.12. Zaangażowanie użytkowników na kanałach badanych marek w serwisie 

YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................ 156 
Tabela 4.13. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie 

marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ..................................................... 158 
Tabela 4.14. Przykładowe wpisy użytkowników o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny 

i negatywny odnośnie marki Play w badanym okresie ........................................ 159 
Tabela 4.15. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie 

marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ................................................ 160 
Tabela 4.16. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny i negatywny 

odnośnie marki Allegro w badanym okresie ....................................................... 161 
Tabela 4.17. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie 

marki McDonald’s w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................ 163 
Tabela 4.18. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny i negatywny 

odnośnie marki McDonald’s w badanym okresie ................................................ 163 
Tabela 4.19. Ranking wg liczby wpisów rozpoznanych jako pozytywne i negatywne odnośnie 

marki Reserved w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .............................................. 164 
Tabela 4.20. Przykładowe wpisy o sentymencie rozpoznanym jako pozytywny i negatywny 

odnośnie marki Reserved w badanym okresie ..................................................... 165 
Tabela 4.21. Segmentacja użytkowników badanych marek w serwisie Facebook za okres 

07.04.-06.11.2016 ................................................................................................ 166 
Tabela 4.21. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na temat 

marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ..................................................... 167 
Tabela 4.22. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na temat 

marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ................................................ 170 
Tabela 4.23. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na temat 

marki McDonald’s w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................ 172 
Tabela 4.24. Wpisy od najpopularniejszych autorów w serwisach społecznościowych na temat 

marki Reserveed w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ............................................ 174 
Tabela 4.25. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Play za okres 07.04.2016-06.11.2016 ........ 177 
Tabela 4.26. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Allegro za okres 07.04.2016-06.11.2016 ... 179 
Tabela 4.27. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki McDonald’s za okres 07.04.2016-06.11.2016

 .............................................................................................................................. 180 
Tabela 4.28. Ranking aktywności i wpływu poszczególnych autorów w serwisach 

społecznościowych odnośnie marki Reserved za okres 07.04.2016-06.11.2016 181 
Tabela 4.29. Obsługa klienta przez badane marki w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 na tle średniej branżowej za okres 07.04.2016-06.11.2016 .............. 182 
Tabela 4.30. Obsługa klienta przez badane marki w serwisie Twitter w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 ............................................................................................................ 183 
Tabela 4.31. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ........................................................................ 184 
Tabela 4.32. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Twitter w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 ........................................................................................ 186 
Tabela. 4.33. Hashtagi marek Play i Allegro w serwisie Twitter w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 ............................................................................................................ 189 
Tabela 4.34. Wybrane hashtagi badanych marek w serwisie Instagram w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 ............................................................................................................ 190 



 

301 

 

Tabela 4.35. Liczba dodanych filmów przez administratorów badanych marek na ich kanałach 

w serwisie YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ...................................... 191 
Tabela 4.36. Kategoryzacja postów badanych marek w serwisie Facebook za okres 

07.04.2016-06.11.2016 ........................................................................................ 193 
Tabela 4.37. Cztery najpopularniejsze posty marki Play w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index .................................................... 197 
Tabela 4.38. Cztery najpopularniejsze posty marki Allegro w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index .................................................... 199 
Tabela 4.39. Cztery najpopularniejsze posty marki McDonald’s w serwisie Facebook 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index ................................... 201 
Tabela 4.40. Cztery najpopularniejsze posty marki Reserved w serwisie Facebook w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 wg Interactivity Index .................................................... 203 
Tabela 5.1. Ranking przyczyn niedostatecznego wykorzystania potencjału marketingowego 

mediów społecznościowych wg badanych przedsiębiorstw ................................ 241 
Tabela 5.2. Wskaźnik zaangażowania na badanych stronach a wielkość profilu ................... 258 
 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rys. 1.1. Ewolucja sieci internetowej do Web 4.0 ................................................................... 11 

Rys. 2.1. Elementy Social Media Marketingu .......................................................................... 44 

Rys. 2.2. Próba systematyki odpowiedników polskich pojęcia Social Media Marketing ........ 47 

Rys. 2.3. Rozwój marketingu internetowego w Polsce ............................................................ 57 

Rys. 2.4. Podstawowe funkcje Social Media Marketingu ........................................................ 60 

Rys. 2.5. Strategia Social Media Marketingu – model RENL .................................................. 66 

Rys. 3.1. Rynek telefonii mobilnej w Polsce w II kw. 2016 r. ............................................... 102 

Rys. 3.2. Dane odnośnie przychodów operacyjnych i bazy abonenckiej operatora Play ....... 104 

Rys. 3.3. Struktura organizacyjna Play z wyszczególnieniem komórek Pionu CEO oraz Pionu 

Marketingu ................................................................................................................ 105 

Rys. 3.4. Znajomość spontaniczna serwisów w e-handlu według respondentów .................. 108 

Rys. 3.5. Największa liczba otwartych restauracji McDonald’s w Europie według kraju w 

2016 r. ....................................................................................................................... 109 

Rys. 3.6. Udział poszczególnych segmentów w rynku gastronomicznym pod względem 

wartości sprzedaży w Polsce w 2015 r. .................................................................... 110 

Rys. 3.7. Sprzedaż LPP wg regionów w 2016 r. .................................................................... 114 

Rys. 3.8. Miejsca zakupu odzieży w marcu 2016 r. według badanych Polaków (N=556) .... 115 

Rys. 3.9. Marki sklepów, w których respondenci najczęściej kupują odzież (marzec 2016; 

N=464) ...................................................................................................................... 116 

Rys. 3.10. Udział sprzedaż produktów marki Reserved w sprzedaży ogółem spółki LPP SA w 

2016 r. ....................................................................................................................... 117 

Rys. 3.11. Przykładowe dialogi w formie czatów z pracownikami Sotrender i Brand24 

prowadzone w czasie badań dla potrzeb niniejszej rozprawy .................................. 121 



 

302 

 

Rys. 3.12. Stanowisko osób wypełniających ankietę w badanych przedsiębiorstwach ......... 133 

Rys. 3.13. Wielkość badanych przedsiębiorstw wg zatrudnienia ........................................... 134 

Rys. 3.14. Branża wiodąca badanych przedsiębiorstw ........................................................... 135 

Rys. 3.15. Zasięg działania badanych przedsiębiorstw .......................................................... 136 

Rys. 3.16. Kapitał badanych przedsiębiorstw ......................................................................... 137 

Rys. 3.17. Klienci badanych przedsiębiorstw ......................................................................... 138 

Rys. 3.18. Stopień zróżnicowania potrzeb klientów badanych przedsiębiorstw .................... 139 

Rys. 3.19. Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw ..................................................... 139 

Rys. 4.1. Sentyment wyników odnośnie badanych marek za okres 07.04.-06.11.2016 (w %)

 .................................................................................................................................. 147 

Rys. 4.2. Rodzaje zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek  w serwisie 

Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ............................................................ 151 

Rys. 4.3. Struktura form zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek 

w serwisie Instagram w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ......................................... 153 

Rys. 4.4. Struktura form zaangażowania użytkowników na stronach badanych marek 

w serwisie Twitter w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .............................................. 155 

Rys. 4.5. Struktura form zaangażowania użytkowników na kanałach badanych marek 

w serwisie YouTube w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .......................................... 157 

Rys. 4.6. Przykładowy post marki Sprite promujący współpracę z marką Play .................... 169 

Rys. 4.7. Przykładowy post na stronie konkurencyjnej marki Orange odnośnie marki Play . 170 

Rys. 4.8. Post udostępniony przez markę HISTORY promujący Allegro ............................. 171 

Rys. 4.9. Promocja wydarzenia McDonald’s przez celebrytę Adama Zdrójkowskiego ........ 173 

Rys. 4.10. Fragment dialogu między BlaBlaCar promującym kawę na stacji LOTOS 

a klientem preferującym kawę w McDonald’s ......................................................... 174 

Rys. 4.11. Przykład promocji marki Reserved przez partnerów w mediach społecznościowych

 .................................................................................................................................. 175 

Rys. 4.12. Rodzaje postów badanych marek w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-

06.11.2016 ................................................................................................................ 185 

Rys. 4.13. Aktywność administratorów stron badanych marek w serwisie Instagram w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 ............................................................................................. 188 

Rys. 4.14. Przykłady postów z kategorii „stricte promujące”, „wartościowe” i „lokowanie 

produktu” .................................................................................................................. 194 

Rys. 4.15. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Play w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .................................. 196 

Rys. 4.16. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Allegro w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ............................. 198 

Rys. 4.17. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

McDonald’s w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ..................... 200 

Rys. 4.18. Skuteczność kategorii wg zaangażowania i Interactivity Index na stronie marki 

Reserved w serwisie Facebook w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .......................... 202 



 

303 

 

Rys. 4.19. Najlepsze treści marki Play pod względem zaangażowania użytkowników na 

Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ......................................................... 204 

Rys. 4.20. Najlepsze treści marki Allegro pod względem zaangażowania użytkowników na 

Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ......................................................... 204 

Rys. 4.21. Najlepsze treści marki McDonald’s pod względem zaangażowania użytkowników 

na Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016 .................................................... 205 

Rys. 4.22. Najlepsze treści marki Reserved pod względem zaangażowania użytkowników na 

Instagramie w okresie 07.04.2016-06.11.2016 ......................................................... 206 

Rys. 4.23. Najpopularniejsze tweety marki Play w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg 

Activity Index ........................................................................................................... 206 

Rys. 4.24. Najpopularniejsze tweety marki Allegro w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg 

Activity Index ........................................................................................................... 207 

Rys. 4.25. Najpopularniejszy post marki McDonald’s w serwisie Twitter  w analizowanym 

okresie wg Activity Index .......................................................................................... 208 

Rys. 4.26. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Play w serwisie YouTube w okresie 

07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń ......................................................... 209 

Rys. 4.27. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Allegro w serwisie YouTube 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń ......................................... 210 

Rys. 4.28. Najbardziej popularne filmy na kanale marki McDonald’s w serwisie YouTube w 

okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń ............................................ 211 

Rys. 4.29. Najbardziej popularne filmy na kanale marki Reserved w serwisie YouTube 

w okresie 07.04.2016-06.11.2016 wg liczby wyświetleń ......................................... 211 

Rys. 4.30. Skuteczna interwencja marki Play na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej w 

mediach społecznościowych (październik 2012 r.) .................................................. 215 

Rys. 4.31. Zrzut z ekranu z platformy społecznościowej www.mamsmakanamaka. 

mcdonalds.pl i profilu użytkownika (fana marki), do którego był odnośnik na tej 

platformie .................................................................................................................. 224 

Rys. 5.1. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa w Polsce ........ 230 

Rys. 5.2. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a wielkość przedsiębiorstw ................................................... 231 

Rys. 5.3. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a branża przedsiębiorstw ....................................................... 232 

Rys. 5.4. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a zasięg działania przedsiębiorstwa ...................................... 233 

Rys. 5.5. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a pochodzenie kapitału przedsiębiorstw ............................... 234 

Rys. 5.6. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a rodzaj klientów przedsiębiorstwa ...................................... 235 

Rys. 5.7. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a stopień zróżnicowania potrzeb klientów ............................ 236 

Rys. 5.8. Korzystanie z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa działające 

w Polsce (tak lub nie) a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (N=266) .................. 237 



 

304 

 

Rys. 5.9. Ocena barier utrudniających korzystanie z mediów społecznościowych przez 

przedsiębiorstwa działające w Polsce, które wykorzystują te media w swojej 

działalności (N=179) ................................................................................................ 238 

Rys. 5.10. Ocena barier korzystania z mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa 

działające w Polsce, które nie wykorzystują tych mediów w swojej działalności 

(N=117) .................................................................................................................... 239 

Rys. 5.11. Rodzaje mediów społecznościowych wykorzystywanych w badanych 

przedsiębiorstwach (N=179) ..................................................................................... 243 

Rys. 5.12. Jednostki obsługujące media społecznościowe w badanych przedsiębiorstwach 

(N=179) .................................................................................................................... 244 

Rys. 5.13. Ocena współpracy z agencją interaktywną związanej z obsługą mediów 

społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=10) .................................. 245 

Rys. 5.14. Średni budżet z ostatnich 3 miesięcy przeznaczany na działania w mediach 

społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=179) ................................ 245 

Rys. 5.15. Powody rozpoczęcia działalności w mediach społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa (N=179) ........................................................................................ 246 

Rys. 5.16. Zakres wykorzystania mediów społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach 

(N=179) .................................................................................................................... 247 

Rys. 5.17. Rola mediów społecznościowych w badanych przedsiębiorstwach (N=179) ....... 248 

Rys. 5.18. Zasady wykorzystania mediów społecznościowych w badanych 

przedsiębiorstwach (N=179) ..................................................................................... 249 

Rys. 5.19. Siła wpływu działań podejmowanych w mediach społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa na ich działalność (N=179) ........................................................... 251 

Rys. 5.20. Charakter wpływu działań podejmowanych w mediach społecznościowych przez 

badane przedsiębiorstwa na ich działalność (N=179) .............................................. 251 

Rys. 5.21. Ocena skuteczności działań w mediach społecznościowych podejmowanych przez 

badane przedsiębiorstwa wg respondentów (N=179) ............................................... 252 

Rys. 5.22. Stopień wykorzystania potencjału mediów społecznościowych przez badane 

przedsiębiorstwa w opinii respondentów (N=179) ................................................... 253 

Rys. 5.23. Kierunki rozwoju działań w mediach społecznościowych przedsiębiorstw 

korzystających z tych mediów (N=179) ................................................................... 254 

Rys. 5.24. Kierunki rozwoju działań w mediach społecznościowych przedsiębiorstw 

niekorzystających jeszcze z tych mediów (N=117) ................................................. 255 

Rys. 5.25. Struktura badanych stron w zależności od liczby polubień i zaangażowania 

użytkowników serwisie Facebook ............................................................................ 256 

Rys. 5.26. Informacje o przedsiębiorstwach na badanych stronach ....................................... 259 

Rys. 5.27. Częstotliwość organizacji wydarzeń na badanych stronach .................................. 259 

Rys. 5.28. Czas odpowiedzi na wiadomości przez administratora na badanych stronach ..... 260 

Rys. 5.29. Aplikacje dostępne na badanych stronach ............................................................. 261 

Rys. 5.30. Ocena szaty graficznej badanych stron ................................................................. 262 

Rys. 5.31. Okres obserwacji badanych stron .......................................................................... 263 



 

305 

 

Rys. 5.32. Aktywność administratorów na badanych stronach .............................................. 263 

Rys. 5.33. Częstotliwość publikowania treści na badanych stronach (N=101) ...................... 264 

Rys. 5.34. Publikowanie treści na badanych stronach w godzinach 8.00-20.00 (N=101) ..... 265 

Rys. 5.35. Budowanie relacji z odbiorcami na badanych stronach (N=101).......................... 266 

Rys. 5.36. Rodzaj publikowanych treści na badanych stronach  (N=101) ............................. 267 

Rys. 5.37. Forma publikowanych treści na badanych stronach (N=101) ............................... 268 

Rys. 5.38. Stosowanie form angażujących odbiorców na badanych stronach (N=101) ......... 269 

Rys. 5.39. Realizacja koncepcji employer brandingu na badanych stronach  (N=101) ......... 270 

Rys. 5.40. Reakcje odbiorców na posty na badanych stronach (N=101) ............................... 270 

Rys. 5.41. Ogólna ocena działań podejmowanych przez administratorów na badanych 

stronach (N=101) ...................................................................................................... 271 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS 
 

 



 

1 

 

Załącznik 1A.  

Kwestionariusz internetowy skierowany do badanych marek benchmarkingowych 

 
Poniżej znajdują się 22 pytania odnośnie wykorzystania mediów społecznościowych przez Państwa markę / 

firmę. Część z nich ma charakter zamknięty z określonymi odpowiedziami do wyboru, część półotwarty 

(znajduje się w nich opcja "inne", gdzie można wpisać swoją własną odpowiedź), a część otwarty, gdzie są 

Państwo proszeni o wpisanie własnej odpowiedzi. Pożądane jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. 

Szanując jednak Państwa wewnętrzną politykę prywatności, bardzo proszę o zdecydowanie we własnym 

zakresie odnośnie tego, na które pytania są w stanie Państwo udzielić odpowiedzi oraz w jakim stopniu będzie 

ona wyczerpująca.  

 

 Z góry dziękuję za poświęcony czas.  

 

Iwona Lupa 

Katedra Marketingu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

iwona.lupa@wp.pl 

www.smpodlupa.pl 

 

1) Jakiego rodzaju media społecznościowe Pana/i firma wykorzystuje w swojej działalności? 

a) Facebook 

b) YouTube 

c) Instagram  

d) Twitter 

e) Pinterest  

f) Snapchat 

g) LinkedIn 

h) Yammer  

i) GoldenLine 

j) Google+ 

k) blog (swój własny, firmowy) 

l) blogi innych użytkowników prywatnych lub instytucjonalnych 

m) własny serwis społecznościowy dostępny dla wszystkich internautów 

n) własna platforma społecznościowa dostępna tylko dla pracowników  

o) Inne (jakie?) …………………………. 

 

2) Czym był podyktowany wybór wskazanych powyżej platform społecznościowych? Która z powyższych 

platform (mediów społecznościowych) ma dla Państwa marki największe znaczenie i dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Kto zajmuje się obsługą Pana/i przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych? Czy został powołany 

specjalny zespół ds. mediów społecznościowych? Jeśli tak, to z ilu osób się składa? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Jeśli w zakresie obsługi mediów społecznościowych współpracują Państwo z zewnętrzną agencją, to proszę 

wskazać poniżej, jaki jest zakres tej współpracy. A w przypadku braku takiej współpracy, proszę pominąć to 

pytanie. 

 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 

 

Zawsze Często Rzadko Nigdy 

Nie wiem / 

Trudno 

powiedzieć 

 

 

a 

Agencja redaguje treści postów  

W serwisach  

społecznościowych 
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Zawsze Często Rzadko Nigdy 

Nie wiem / 

Trudno 

powiedzieć 

 

 

b 

Przedsiębiorstwo redaguje  

treści postów w serwisach  

społecznościowych 

     

 

c 

Przedsiębiorstwo ingeruje w  

pracę agencji 

     

 

 

d 

Przedsiębiorstwo mierzy  

efekty pracy agencji w  

mediach społecznościowych  

     

 

 

e 

Przedsiębiorstwo mierzy  

efekty swojej działalności w  

mediach społecznościowych 

     

 

 

f 

Współpraca z agencją daje  

wymierne korzyści  

przedsiębiorstwu 

     

 

5) Jak wygląda organizacja pracy osób zajmujących się obsługą mediów społecznościowych w firmie (np. 

podział obowiązków, rozliczanie pracowników z wykonania planów)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) Czy posiadają Państwo określony budżet na działania firmy w mediach społecznościowych? Jeśli tak, to 

proszę wskazać jego szacunkową wartość (miesięczną lub roczną)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7) Jakie są główne cele obecności marki w mediach społecznościowych? 

a) Budowanie świadomości marki 

b) Promocja produktów i usług  

c) Pozyskanie nowych klientów 

d) Pozyskanie nowych pracowników  

e) Budowanie relacji z obecnymi klientami 

f) Zwiększenie sprzedaży 

g) Podążanie za trendami rynkowymi 

h) Naśladowanie konkurencji 

i) Monitoring mediów społecznościowych  

j) Obsługa klientów 

k) Nie wiem / nie mam zdania 

l) Inne (jakie?) ……………………………….. 

 

8) Jak ocenia Pan/i skuteczność poniższych działań w mediach społecznościowych w kontekście realizacji celów 

marki/firmy? 

 Bardzo 

skuteczne 

Raczej 

skuteczne 

Średnio 

skuteczne 

Mało 

skuteczne 

Niesku

teczne 

Nie 

wiem/ 

nie 

doty-

czy 

 

 

a 

a 

Reklama (np. zakup postów  

lub linków sponsorowanych  

skierowanych do grupy  

docelowej) 

      

 

b 

Oferowanie użytkownikom  

bonusów, rabatów 

      

c Organizacja konkursów       

d 

d 

Organizacja różnych  

promocyjnych wydarzeń 
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e 

Obsługa klienta (np.  

przyjmowanie reklamacji) 

      

 

 

f 

f 

Marketing wirusowy  

(stworzenie atrakcyjnej  

treści, którą użytkownicy  

sobie udostępniają) 

      

g Analiza trendów rynkowych       

h Analiza działań konkurencji       

 

 

i 

Badanie opinii  

konsumentów, ich potrzeb i  

oczekiwań 

      

 

 

 

 

 

j 

Sprzedaż (np. powiązanie  

sklepu internetowego z  

kontem w serwisie Facebook,  

pozyskiwanie nowych  

klientów poprzez  

monitoring) 

      

 

 

k 

Rekrutacja i selekcja 

pracowników (np. poprzez 

serwis LinkedIn) 

      

l PR (public relations)       

m Inne (jakie?)  

……………………… 

      

9) Czy inni pracownicy przedsiębiorstwa (poza jednostką zajmującą się obsługą mediów społecznościowych) są 

również zachęcani do aktywności w tych mediach, promowania siebie i firmy? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10) Czy w przedsiębiorstwie istnieją wewnętrzne uregulowania odnośnie aktywności pracowników w mediach 

społecznościowych (np. w jaki sposób mogą się wypowiadać w tych mediach o przedsiębiorstwie itp.)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11) Czy w przedsiębiorstwie został opracowany plan działalności marki w mediach społecznościowych? Jeśli 

tak, to czy wszyscy pracownicy mają do niego dostęp? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12) Czy w przedsiębiorstwie obowiązuje określona procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej w mediach społecznościowych? Czy są jakieś zalecenia, jeśli nagle w mediach społecznościowych 

pojawia się wiele negatywnych opinii o marce? Czy takie sytuacje kryzysowe miały już miejsce w historii 

marki? Jak marka sobie z nimi poradziła? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13) Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia do monitoringu mediów społecznościowych (np. Brand24, 

Sotrender, Google Alerts itp.)? Jeśli tak, to jakie? Jak ocenia Pan/i ich skuteczność i wpływ na realizację celów 

marki? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14) Czy marka mierzy efekty swojej działalności w mediach społecznościowych? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15) Czy zdarza się, by marka modyfikowała swoje produkty, ceny, obsługę klienta itp. na podstawie opinii 

zebranych z mediów społecznościowych (np. opinii klientów)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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16) Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w działalności Pana/i przedsiębiorstwa?   

 Media społecznościowe w tym obszarze są: 

Głównym 

kanałem 

Tylko kanałem 

dodatkowym 

Nie są w tym obszarze 

wykorzystywane 

a Promocja przedsiębiorstwa  

i produktów 

   

b Badanie rynku (np. klientów, 

konkurencji, dostawców) 

   

 

c 

Komunikacja z klientami,  

obsługa klientów 

   

d Sprzedaż    

e Kreowanie pozytywnego  

wizerunku firmy, budowanie  

świadomości marki 

   

f 

 

Komunikacja wzajemna między  

pracownikami przedsiębiorstwa 

   

g Zarządzanie pracownikami 

(rekrutacja, adaptacja, szkolenia, 

motywowanie) 

   

 

17. Jak ocenia Pan/i skuteczność działań podejmowanych przez markę w mediach społecznościowych  

w kontekście poniższych obszarów: 

 

 

Wpływ na: 

Bardzo 

skuteczne 

Raczej 

skuteczne 

Średnio 

skutecz

ne 

Mało 

skutecz

ne 

Nieskutec

zne 

Nie 

wiem/ 

nie 

dotyczy 

a Wizerunek       

 

b 

Rozpoznawalność marki i  

Produktów przedsiębiorstwa 

      

c Wyniki finansowe        

d Sprzedaż       

e Liczbę klientów       

f Lojalność klientów       

g Obsługę klientów       

 

h 

Dostosowanie produktów i usług 

do potrzeb rynku 

      

 

18) Jak ogólnie ocenia Pan/i skuteczność działań swojego przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych?  

a) bardzo dobrze  

b) raczej dobrze  

c) nie wiem/trudno powiedzieć  

d) raczej źle  

e) zdecydowanie źle 

 

19. W jakim stopniu – według Pana/i – Pana/i przedsiębiorstwo wykorzystuje potencjał tkwiący w mediach 

społecznościowych?  

a) zdecydowanie dużym  

b) raczej dużym  

c) nie wiem/trudno powiedzieć  

d) raczej małym  

e) zdecydowanie małym 

 

20) Jakie są wg Pana/i największe zalety wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności marki? 

a) stosunkowo łatwy, szybki i bezpośredni dostęp do odbiorców 

b) relatywnie niskie koszty promocji i reklamy marki 
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c) łatwość w oszacowaniu efektywności 

d) możliwość monitoringu mediów społecznościowych 

e) inne…………………….. 

 

21) Jakie są wg Pana/i największe wady wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności marki? 

a) brak opłacalności działań w tych mediach 

b) trudności w oszacowaniu efektywności działań w tych mediach 

c) wysokie koszty monitoringu 

d) konieczność ciągłego nadążania za trendami 

e) duża czasochłonność obsługi tych mediów 

f) konieczność doszkalania pracowników z aspektów technicznych (np. przeprowadzenie kampanii 

reklamowej) 

g) konieczność doszkalania pracowników z aspektów marketingowych 

h) inne………………………….. 

 

22) W jakim kierunku Pana/i zdaniem powinna iść działalność marki w mediach społecznościowych? 

 

 

 

Przedsiębiorstwo powinno: 

Zdecydo-

wanie 

zwiększyć 

Raczej 

zwiększyć 

Pozostawić 

bez zmian 

Raczej 

zmniej-

szyć 

Zdecy-

dowanie 

zmniejszy

ć 

Nie 

wiem/nie 

mam 

zdania 

 

 

a 

swoją aktywność  

w mediach  

społecznościowych 

      

 

b 

 

 

swój budżet na  

realizację działań  

w mediach  

społecznościowych 

      

 

 

c 

 

 

swoją współpracę  

z agencją  

interaktywną lub  

specjalistami ds.  

mediów  

społecznościowych 

      

 

 

 

e 

promocję swojej  

działalności w  

mediach  

społecznościowych 

      

 

 

 

f 

aktywność swoich  

pracowników w  

mediach  

społecznościowych 

      

 

 

g 

obsługę klientów  

w mediach  

społecznościowych 

      

 

 

h 

 

pomiar  

efektywności  

działań w mediach  

społecznościowych 

      

 

23. Dodatkowe uwagi odnośnie działalności marki w mediach społecznościowych i ich wykorzystania do 

realizacji jej celów: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Uprzejmie proszę o wpisanie poniżej swoich danych kontaktowych (Pana/i imię i nazwisko oraz numer telefonu 

i firmowy adres mailowy), dzięki którym możliwe będzie skonsultowanie z Panią/Panem w razie konieczności 

wprowadzonych odpowiedzi. Z góry dziękuję! 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę kliknąć ”prześlij”, aby wysłać ankietę. 

 

Prześlij 

 

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu! 
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Załącznik 1B 

Kwestionariusz wywiadu z przedstawicielem marki Play 

 
1. Agencja redaguje w większości treści zamieszczane w mediach społecznościowych. A jak wygląda kwestia 

obsługi klienta w tych mediach? Klienci czesto zadają tam pytania i uzyskują odpowiedzi. Kto udziela tych 

odpowiedzi? Również należy to do gestii agencji? Czy ma ona jakieś określone procedury postępowania w tym 

zakresie? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Kto odpowiada za sytuację kryzysową? Jakie kompetencje ma w tym zakresie agencja zewnętrzna?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Budżet wynosi ok. 38% wydatków na digital. Co się kryje dokładnie pod tym pojęciem digital? Kampanie 

mailowe? Smsowe?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. W firmie istnieje dokument odnośnie aktywności pracowników w mediach społecznościowych (np. w jaki 

sposób mogą się wypowiadać w tych mediach). Czy mogłaby Pani podać przykład, co w tym regulaminie się 

znajduje? Co np. wolno, a czego nie wolno? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Odnośnie wad wykorzystywania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie nie zaznaczyła Pani 

żadnych i zastanawiam się, czy to wynika z faktu, iż media te w tym zakresie nie mają wad, czy może są one tak 

nieznaczące, że nie trzeba o nich wspominać?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Jeśli chodzi o kwestię pomiaru efektów działań w mediach społecznościowych. W jaki sposób marka tego 

dokonuje?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7.Czy pani zdaniem działalność w mediach społecznościowych jest opłacalna dla marki, jeśli wziąć pod uwagę 

wszystkie nakłady zarówno finansowe, jak i niefinansowe? Czy to się zwraca? W jaki sposób marka na tym 

zyskuje?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik 1C 

Kwestionariusz wywiadu z przedstawicielem marki Reserved 
 

 

1. Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w Państwa firmie? Czy są głównym kanałem komunikacyjnym  

z odbiorcami, czy tylko pomocniczym? Jaki jest udział tych mediów w rozwoju Państwa marki? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Jakie korzyści lub wady wiążą się dla Państwa marki z działalnością w mediach społecznościowych?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Czy rekomendowaliby Państwo innym mniejszym firmom działalność w tych mediach?  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik 2. 

Kwestionariusz ankiety do przedsiębiorstw działających w Polsce 
 
Proszę o wzięcie udziału w ankiecie, której celem jest określenie stopnia wykorzystania mediów 

społecznościowych w realizacji funkcji marketingowych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Ankieta 

jest realizowana dla potrzeb rozprawy doktorskiej. Mogą w niej wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, bez 

względu na wielkość i branżę.  

Udział w badaniu polega na wypełnieniu poniższego kwestionariusza ankiety. Składa się on z 15 pytań 

dotyczących wykorzystywania mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstwa oraz z 8 pytań 

metryczkowych. Jego wypełnienie zajmuje od 5 do 15 minut, w zależności od tempa udzielania odpowiedzi oraz 

od tego, czy przedsiębiorstwo wykorzystuje media społecznościowe w swojej działalności.  

Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki będą prezentowane w formie zagregowanej, dzięki czemu nie będzie 

możliwe wnioskowanie o odpowiedzi poszczególnych osób czy firm. Zebrane dane nie będą udostępniane 

osobom trzecim.  

UWAGA! W przypadku zaznaczania opcji ”inne”, bardzo proszę o wpisanie obok swojej odpowiedzi.   

Z góry dziękuję za poświęcony czas. 

 

Iwona Lupa Katedra Marketingu  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

iwona.lupa@wp.pl  

www.smpodlupa.pl   

 

1. Czy Pana/i przedsiębiorstwo wykorzystuje w swojej działalności jakiekolwiek media społecznościowe (np. 

Facebook, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn, GoldenLine, blog własny lub blogi innych użytkowników, 

fora dyskusyjne, itp.) w dowolnym zakresie? 

a) Tak  

b) Nie  Przejdź do pytania 14. 

  

2. Które z niżej wyszczególnionych mediów społecznościowych Pana/i przedsiębiorstwo 

wykorzystuje w swojej działalności?  

 Facebook  YouTube  Instagram  Twitter Pinterest  Snapchat  LinkedIn  Yammer  GoldenLine  

 Google+  blog (swój własny, firmowy)  blogi innych użytkowników prywatnych lub instytucjonalnych  

 własny serwis społecznościowy dostępny dla wszystkich internautów  własna platforma społecznościowa 

dostępna tylko dla pracowników  Inne (jakie?) …………………………. 

 

3. Kto zajmuje się obsługą Pana/i przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych? 

 właściciel / osoby zarządzające -Przejdź do pytania 5.  dział lub specjalista ds. mediów społecznościowych- 

Przejdź do pytania 5.  dział marketingowy / promocji / sprzedaży - Przejdź do pytania 5.  zewnętrzna agencja 

interaktywna  pracownik, którego obowiązki wykraczają poza marketing / promocję / sprzedaż -Przejdź do 

pytania 5.  inne (jakie?) ……………………………………………….. Przejdź do pytania 5. 

 brak jest wydzielonych osób lub jednostek do obsługi przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych  

Przejdź do pytania 5. 

 

4. Jak wygląda współpraca Pana/i przedsiębiorstwa z agencją interaktywną obsługującą Pana/i przedsiębiorstwo 

w mediach społecznościowych? Proszę zaznaczyć odpowiednie odpowiedzi. 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 

 

Zawsze Często Rzadko Nigdy 

Nie wiem / 

Trudno 

powiedzieć 

Agencja redaguje treści postów w serwisach 

społecznościowych 

     

Przedsiębiorstwo redaguje treści postów  

w serwisach  

społecznościowych 

     

Przedsiębiorstwo ingeruje w pracę agencji      

Przedsiębiorstwo mierzy efekty pracy agencji  

w mediach społecznościowych  

     

Przedsiębiorstwo mierzy efekty swojej działalności      
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Zawsze Często Rzadko Nigdy 

Nie wiem / 

Trudno 

powiedzieć 

w mediach społecznościowych 

Współpraca z agencją daje wymierne korzyści  

przedsiębiorstwu 

     

 

5. Jaki budżet miesięczny przeznacza Pana/i przedsiębiorstwo na działania w obszarze mediów 

społecznościowych (średnia z ostatnich 3 miesięcy)? Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

a) do 200 zł brutto  

b) 201-500 zł brutto  

c) 501-1000 zł brutto  

d) 1001-2000 zł brutto  

e) powyżej 2000 zł brutto  

f) brak określonego budżetu 

g) nie wiem  

 

6. Jakie były główne powody rozpoczęcia aktywności Pana/i przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych? 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.  

a) Budowanie świadomości marki 

b) Promocja produktów i usług  

c) Pozyskanie nowych klientów 

d) Pozyskanie nowych pracowników  

e) Budowanie relacji z obecnymi klientami 

f) Zwiększenie sprzedaży 

g) Podążanie za trendami rynkowymi 

h) Naśladowanie konkurencji 

i) Monitoring mediów społecznościowych  

j) Nie wiem / nie mam zdania 

k) Inne (jakie?) ……………………………….. 

 

7. W jaki sposób Pana/i przedsiębiorstwo wykorzystuje media społecznościowe do realizacji swoich celów? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 

 Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Nie wiem/ 

trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

 

 

a 

a 

Reklama (np. zakup postów  

lub linków sponsorowanych  

skierowanych do grupy  

docelowej) 

     

 

b 

Oferowanie użytkownikom  

bonusów, rabatów 

     

c Organizacja konkursów      

d 

d 

Organizacja różnych  

promocyjnych wydarzeń 

     

 

e 

Obsługa klienta (np.  

przyjmowanie reklamacji) 

     

 

 

f 

f 

Marketing wirusowy  

(stworzenie atrakcyjnej  

treści, którą użytkownicy  

sobie udostępniają) 

     

g Analiza trendów rynkowych      

h Analiza działań konkurencji      

 

 

i 

Badanie opinii  

konsumentów, ich potrzeb i  

oczekiwań 

     

 

 

Sprzedaż (np. powiązanie  

sklepu internetowego z  
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 Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Nie wiem/ 

trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie 

Zdecydowanie 

nie 

 

 

 

j 

kontem w serwisie Facebook,  

pozyskiwanie nowych  

klientów poprzez  

monitoring) 

 

 

k 

Rekrutacja i selekcja 

pracowników (np. poprzez serwis 

LinkedIn) 

     

l PR (public relations)      

m Inne (jakie?)  

……………………… 

     

 

 

 

8. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź odnośnie Pana/i przedsiębiorstwa: 

 Zdecydo-

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Nie wiem/ 

nie 

dotyczy 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

 

 

a 

 

Inni pracownicy przedsiębiorstwa (poza 

jednostką zajmującą się obsługą mediów 

społecznościowych) są również zachęcani 

do aktywności w tych 

mediach  

     

 

 

b 

 

 

W przedsiębiorstwie są wewnętrzne 

uregulowania odnośnie aktywności 

pracowników w mediach 

społecznościowych (np. w jaki  

sposób mogą się wypowiadać w tych 

mediach o przedsiębiorstwie itp.)?  

     

 

c 

Przedsiębiorstwo posiada określoną i jasną 

strategię obecności w mediach 

społecznościowych 

 

     

 

 

 

d 

W przedsiębiorstwie obowiązuje określona 

procedura postępowania w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowej w mediach 

społecznościowych 

     

 

e 

 

Przedsiębiorstwo posiada określony budżet 

przeznaczony na kampanię w mediach 

społecznościowych 

     

 

 

f 

 

Przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia do 

monitoringu mediów społecznościowych 

(np. Brand24, Sotrender, Google Alerts itp.) 

     

g 

 

Przedsiębiorstwo mierzy efekty swoich 

działań w mediach społecznościowych 

     

 

 

h 

 

 

Przedsiębiorstwo modyfikuje swoje 

produkty, ceny, obsługę klienta itp. na 

podstawie opinii zebranych z mediów 

społecznościowych (np. opinii klientów) 
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9. Jaką rolę odgrywają media społecznościowe w działalności Pana/i przedsiębiorstwa? 

 Media społecznościowe w tym obszarze są: 

Głównym 

kanałem 

Tylko kanałem 

dodatkowym 

Nie są w tym obszarze 

wykorzystywane 

a Promocja przedsiębiorstwa i 

produktów 

   

b Badanie rynku (np. klientów, 

konkurencji, dostawców) 

   

 

c 

Komunikacja z klientami,  

obsługa klientów 

   

d Sprzedaż    

e Kreowanie pozytywnego  

wizerunku firmy, budowanie  

świadomości marki 

   

f 

 

Komunikacja wzajemna między  

pracownikami przedsiębiorstwa 

   

g Zarządzanie pracownikami 

(rekrutacja, adaptacja, szkolenia, 

motywowanie) 

   

 

10. Jak ocenia Pan/i wpływ działań podejmowanych przez Pana/i przedsiębiorstwo w mediach 

społecznościowych na jego: 

 

 

Wpływ na: 

0 - 

Niewielki 

wpływ 

lub brak 

wpływu 

1 - 

Raczej 

mały 

wpływ 

2 – 

średni 

wpły

w 

3 – 

raczej 

duży 

wpływ 

4 – 

bardzo 

duży 

wpływ 

 

nie 

wiem/ 

nie 

dotyczy 

a Wizerunek       

 

b 

Rozpoznawalność marki i  

Produktów przedsiębiorstwa 

      

c Wyniki finansowe        

d Sprzedaż       

e Liczbę klientów       

f Lojalność klientów       

g Obsługę klientów       

 

h 

Dostosowanie produktów i usług 

do potrzeb rynku 

      

 

11. Jaki jest według Pana/i charakter wpływu działań podejmowanych przez Pana/i przedsiębiorstwo w mediach 

społecznościowych na poszczególne kategorie wskazane poniżej: 

 

 

Wpływ na: 

zdecydowa

nie 

pozytywny 

raczej 

pozytywny 
neutralny 

raczej 

negatywny 

Zdecydow

anie 

negatywny 

nie 

wiem/ 

nie 

dotyczy 

a Wizerunek firmy       

 

b 

Rozpoznawalność 

marki i produktów 

przedsiębiorstwa 

      

c Wyniki finansowe 

przedsiębiorstwa 

      

d Sprzedaż       

e Liczbę klientów       

f Lojalność klientów       

g Obsługę klientów       
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Wpływ na: 

zdecydowa

nie 

pozytywny 

raczej 

pozytywny 
neutralny 

raczej 

negatywny 

Zdecydow

anie 

negatywny 

nie 

wiem/ 

nie 

dotyczy 

h 

h 

Dostosowanie 

produktów 

przedsiębiorstwa do 

potrzeb  

rynku 

      

 

12. Jak ogólnie ocenia Pan/i skuteczność działań swojego przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych?  

 bardzo dobrze  raczej dobrze  nie wiem/trudno powiedzieć  raczej źle  zdecydowanie źle 

 

13. W jakim stopniu – według Pana/i – Pana/i przedsiębiorstwo wykorzystuje potencjał tkwiący w mediach 

społecznościowych?  

 zdecydowanie dużym  raczej dużym  nie wiem/trudno powiedzieć  raczej małym  zdecydowanie małym 

 

14. Jakie są według Pana/i bariery korzystania z mediów społecznościowych w działalności konkretnie Pana/i 

przedsiębiorstwa? Proszę wskazać 3 najważniejsze. 

 przekonanie osób zarządzających o braku opłacalności działań w tych mediach (brak możliwości 

zwrotu nakładów inwestycyjnych) 

 trudności z oszacowaniem efektywności  

 wysokie koszty promocji i reklamy 

 duża czasochłonność obsługi tych mediów 

 specyfika branży, która utrudnia podejmowanie szeroko zakrojonej działalności  

w mediach społecznościowych  

 ograniczone możliwości odnalezienia grupy docelowej w mediach społecznościowej (np. 

firma działa w sektorze B2B)  

 brak wiedzy technicznej odnośnie obsługi tych mediów (np. jak założyć stronę, jak przeprowadzić 

kampanię reklamową skierowaną do określonej grupy docelowej itp.) 

 brak wiedzy o możliwościach mediów społecznościowych 

 konieczność nieustannego nadążania za zmianami w zakresie wykorzystywania tych mediów 

(pojawianie się ciągle nowych funkcji, nowych platform, itp.) 

 wysokie koszty monitoringu 

 inne (jakie?) ……………………………….. 

 brak barier 

 

15. W jakim kierunku Pana/i zdaniem powinna iść działalność Pana/i przedsiębiorstwa w mediach 

społecznościowych? 

Przedsiębiorstwo powinno: 

 

 

 

Zdecydo-

wanie 

zwiększyć 

Raczej 

zwiększyć 

Pozosta-

wić bez 

zmian 

Raczej 

zmniej-

szyć 

Zdecy-

dowanie 

zmniejszyć 

Nie 

wiem/nie 

mam 

zdania 

swoją aktywność w mediach 

społecznościowych 

      

swój budżet na realizację 

działań w mediach 

społecznościowych 

      

swoją współpracę z agencją  

interaktywną lub specjalistami 

ds. mediów społecznościowych 

      

promocję swojej działalności w 

mediach społeczno-ściowych 

      

aktywność swoich 

pracowników w mediach 

społecznościowych 

      

obsługę klientów w mediach  

społecznościowych 
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Przedsiębiorstwo powinno: 

 

 

 

Zdecydo-

wanie 

zwiększyć 

Raczej 

zwiększyć 

Pozosta-

wić bez 

zmian 

Raczej 

zmniej-

szyć 

Zdecy-

dowanie 

zmniejszyć 

Nie 

wiem/nie 

mam 

zdania 

pomiar efektywności działań  

w mediach społecznościowych 

      

 

Metryczka 

16. Pana/i stanowisko w badanym przedsiębiorstwie:  

 właściciel  kadra zarządzająca  specjalista ds. marketingu  specjalista ds. mediów społecznościowych  

specjalista ds. sprzedaży  inne (jakie?) …………………………. 

 

17. Wielkość badanego przedsiębiorstwa:  

 do 9 pracowników  10-50 pracowników  51-249 pracowników  250-1000 pracowników   powyżej 1000 

pracowników 

 

18. Branża wiodąca badanego przedsiębiorstwa:  

 Spożywcza  Budownicza, przemysł drzewny i pokrewne  Banki, ubezpieczenia, finanse,  Prawo, 

księgowość, audyt  Elektronika  Odzież  Usługi drobne, naprawy,  Telekomunikacja  Marketing, 

promocja, reklama  Energetyka   Motoryzacyjna  Turystyka, hotele i restauracje  Transport, spedycja, 

logistyka, gospodarka magazynowa,  Edukacja, szkolenia, konsulting,  Ochrona zdrowia i opieka socjalna  

 Kosmetyczna, fryzjerska i pokrewna,  Działalność artystyczna  Inna działalność produkcyjna  Inna 

działalność usługowa  Inna działalność handlowa  Rolnictwo / Rybołówstwo / Leśnictwo  

 Inna (jaka?) …………………………………. 

 

19. Zasięg działania badanego przedsiębiorstwa: 

 Rynek lokalny  Rynek regionalny  Rynek krajowy  Rynek europejski  Rynek globalny  

 

20. Kapitał badanego przedsiębiorstwa: 

 wyłącznie polski  w większości polski  w większości zagraniczny  wyłącznie zagraniczny  joint venture 

 

21. Klienci Pana/przedsiębiorstwa to głównie:  

 klienci indywidualni  przedsiębiorstwa (B2B)  jednostki budżetowe  organizacje non-profit  

 

22. Stopień zróżnicowania potrzeb klientów Pana/i przedsiębiorstwa jest: 

 niski  brak większego zróżnicowania  

 średni  można wyróżnić kilka segmentów klientów o specyficznych potrzebach  

 wysoki  klienci wymagają indywidualnego podejścia i oferowania im zróżnicowanych 

produktów oraz form obsługi  

 nie wiem / trudno powiedzieć 

 

23. Sytuację finansową Pana/i przedsiębiorstwa ocenia Pan/i jako:  

 bardzo dobrą  dobrą   średnią   złą   bardzo złą 

 

24. Adres strony Pana/i przedsiębiorstwa na portalu Facebook: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

25. Dodatkowe uwagi:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jeśli chcą Państwo otrzymać rekomendacje odnośnie możliwości rozwoju swoich działań marketingowych  

w mediach społecznościowych i promocji swojej firmy w tych kanałach, proszę poniżej wpisać swój 

adres email. 

……………………………………………………….. 

Proszę kliknąć ”prześlij”, aby wysłać ankietę. 

 

Prześlij 

 

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu! 
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Załącznik 3.  

Arkusz obserwacji badanej strony w serwisie Facebook 
 

Nazwa badanego przedsiębiorstwa: ………………………………………………………… 

Adres strony badanego przedsiębiorstwa na portalu Facebook: ………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….. 

Data obserwacji: …………………………………………………………………………….. 

 

I. Ogólne informacje o stronie (na podstawie danych udostępnianych przez serwis Facebook): 

1. Liczba osób lubiących badaną stronę: 

□ Poniżej 50 □ 50-100  □ 101-500  □ 501-1000  □ 1001-10 000  □ 10 001-50 000   

□ 50 001-100 000 □ 100 001-500 000  □ 500 001-1 000 000 □ powyżej 1 000 000 

 

2. Liczba osób, które mówią o badanej stronie: 

□ Poniżej 50 □ 50-100  □ 101-500  □ 501-1000  □ 1001-10 000  □ 10 001-50 000   

□ 50 001-100 000 □ 100 001-500 000  □ 500 001-1 000 000 □ powyżej 1 000 000 

 

3. Wskaźnik zaangażowania użytkowników na badanej stronie (w %) (stosunek liczby osób, które mówią  

o stronie do liczby osób lubiących stronę * 100%)  

□ poniżej 0,5% □ 0,5-1% □ 1,1-3% □ 3,1-5% □ 5,1-10% □ 10,1-20% □ 20,1-30% □ powyżej 30% 

 

4. Informacje o przedsiębiorstwu na badanej stronie: 

Historia działalności: □ tak □ nie 

Opis działalności: □ tak  □ nie 

Dane adresowe i kontaktowe: □ tak □ nie 

 

5. Organizacja wydarzeń na badanej stronie:  

□ kilka razy w miesiącu □ przynajmniej raz na miesiąc □ przynajmniej raz na kwartał  

□ przynajmniej raz na pół roku □ przynajmniej raz na rok □ przynajmniej raz na kilka lat □ brak wydarzeń 

 

6. Odpowiadanie na wiadomości przez badaną stronę:  

□ natychmiast □ w ciągu godziny □ w ciągu kilku godzin □ w ciągu doby □ brak informacji  

 

7. Aplikacje dostępne na badanej stronie:  

□ rezerwacja terminu □ zakup online □ quizy, gry, konkursy □ produkty przedsiębiorstwa  

□ obsługa klienta □ inne  

 

II. Obserwacja własna badanej strony:  

Okres obserwacji: 01.05.2016 – 30.06.2016 (2 miesiące) 
8. Ocena szaty graficznej 

 Bardzo 

wysoka 

Raczej 

wysoka 

Średnia Raczej niska Bardzo niska Brak zdjęcia 

Zdjęcie 

profilowe 

      

Zdjęcie  

w tle 

      

 

9. Okres obserwacji badanej strony 

□ brak (strona nieaktywna w żadnym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym była 

wykonana obserwacja) 

□ 1 miesiąc (strona aktywna tylko w jednym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym była 

wykonana obserwacja)  

□ 2 miesiące (strona aktywna tylko w dwóch miesiącach kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym 

była wykonana obserwacja)  

□ 3 miesiące (strona aktywna w trzech lub więcej miesiącach kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w 

którym była wykonana obserwacja) 
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10. Aktywność badanego przedsiębiorstwa w badanym okresie: 

 łącznie od 1 do 4 opublikowanych postów w całym badanym okresie  

 łącznie od 5 do 8 opublikowanych postów w całym badanym okresie  

 średnio kilka postów na miesiąc  

 średnio kilka postów na tydzień  

 średnio 1 post na dzień  

 średnio kilka postów na dzień 

 

11. Ocena aktywności administratora na badanej stronie wg oznaczeń: 

0 – nie dotyczy/trudno powiedzieć,  1 – nigdy,  2 – rzadko,  3 – czasami,  4 – często, 5 – zawsze   

Kryterium oceny 0 1 2 3 4 5 
Treści na badanej stronie publikowane są systematycznie 

(tj. w określonym cyklu czasowym) 

      

W publikowaniu postów na badanej stronie zdarzały się 

przerwy co najmniej miesięczne 

      

W publikowaniu postów na badanej zdarzały się przerwy co 

najmniej 3 miesięczne 

      

Treści na badanej stronie są publikowane w czasie wzmożonej 

aktywności użytkowników w serwisie Facebook (godz. 8.00-

20.00) 

      

Na badanej stronie odpowiedzi na pytania użytkowników są 

udzielane nie później niż w ciągu 24 godzin 

      

Odpowiedzi na zapytania użytkowników na badanej stronie są 

automatyczne (wklejone formułki) 

      

Administratorzy badanej strony odpowiadają na pozytywne 

komentarze użytkowników 

      

Administratorzy badanej strony odpowiadają na negatywne 

komentarze użytkowników 

      

Język komunikacji administratorów badanej strony jest 

dostosowany do odbiorców 

      

Administratorzy badanej strony w komentarzach zwracają się do 

użytkowników w sposób bezpośredni (per „Ty”) 

      

Posty zamieszczane są na badanej stronie bez wskazania ich 

autora  

      

Treści zamieszczane na badanej stronie są związane z 

działalnością przedsiębiorstwa 

      

Treści zamieszczane na badanej stronie są wartościowe dla 

odbiorców 

      

Treści zamieszczane na badanej stronie stricte promują produkty 

/ usługi przedsiębiorstwa 

      

Na badanej stronie znajdują się treści promujące partnerów 

przedsiębiorstwa  

      

Posty zamieszczane na badanej stronie kończą się wezwaniem 

użytkowników do zaangażowania/reakcji (tzw. Call-To-Action) 

 

      

Posty publikowane są na badanej stronie w formie tekstu       

Posty publikowane są na badanej stronie w formie zdjęć       

Posty publikowane są na badanej stronie w formie filmu       

Posty publikowane są na badanej stronie w formie linku       

W postach zamieszczanych na badanej stronie wykorzystywana 

jest koncepcja Real-Time-Marketingu 

      

W postach zamieszczanych na badanej stronie wykorzystywana 

jest koncepcja grywalizacji  

      

Na badanej stronie organizowane są konkursy       

W postach na badanej stronie znajdują się kupony promocyjne, 

rabaty 

      

Na posty zamieszczane na badanej stronie reaguje  

przynajmniej 10% osób ją lubiących (w postaci „polubień”, 
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Kryterium oceny 0 1 2 3 4 5 
komentarzy lub udostępnień) 

Na posty zamieszczane na badanej stronie reaguje mniej niż 1% 

osób ją lubiących (w postaci „polubień”, komentarzy lub 

udostępnień) 

      

Posty realizują koncepcję employer branding       

 

12. Dodatkowe uwagi  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik 4.  

 

  

Rys. 1. Liczba wyników na temat badanych marek w okresie 07.04.2016-06.11.2016 – porównanie  

Źródło: Brand24.  

 


