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53% odbiorców blogów i vlogów przyznaje,  
że kupiło produkt pod ich wpływem.

Blogerzy docierają do 11 milionów 
internautów ze swoim przekazem. 

60% stałych odbiorców blogów i vlogów korzysta  
z nich, aby robić świadome zakupy. 

Dla 72% czytelników blogów i vlogów  
są one pierwszym źródłem informacji  
o produktach (ważniejszym niż opinie 
rodziny i znajomych).

68% blogerów, którzy kiedykolwiek 
współpracowali z markami, oceniło tę 
współpracę jako dobrą lub bardzo dobrą.

26% Polaków przyznaje, że nie kieruje się 
klasyczną reklamą.

74% Polaków, gdy dostrzeże u kogoś rzecz,  
która im się podoba dopytuje się, gdzie ją kupić. 

Źródła: Raport (B)vlog Power. Wpływ blogerów i wideoblogerów na intenautów, Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów,  
               2015; Raport Kreatywność i wiarygodność. Współpraca z markami oczami digital influencers, Hash.fm, 2015.
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Dlaczego influencer marketing?
Popatrzmy na statystyki. Mówią same za siebie!
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PARTNERZY 
I PATRONI MEDIALNI

http://www.influencer.pl/
http://www.marketing-news.pl/
http://o-m.pl/
http://e-biznes.pl/
http://www.admonkey.pl/
http://nowymarketing.pl/
http://www.lifetube.pl/
http://www.offonagency.pl/
http://www.brief.pl/
http://portalmedialny.pl/
https://www.signs.pl/
http://interaktywnie.com/
http://socialpress.pl/
http://marketingibiznes.pl/
http://marketinglink.pl/
http://epr.pl/
https://brand24.pl/
http://wobuzz.com/
https://sentione.pl/
https://www.sotrender.pl/
http://clickcommunity.pl/
http://takaoto.pro/
https://indahash.com/
http://www.faceaddicted.pl/
http://www.blog-media.pl/
http://www.izmalkowa.com
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https://www.whitepress.pl/influencer-marketing
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Reporterka w świecie biznesu. Informacja i komunikacja to jej żywioł. 
Jest ekspertem w obszarze brandingu, produkcji oraz redakcji treści.  

Cztery lata temu porzuciła pracę za biurkiem, by  połączyć pracę zdalną  
z podróżowaniem po świecie, o czym pisze na blogu CyfrowiNomadzi.pl.   

Nie skończyła medycyny, mimo to została lekarzem. Jako Dr Nazwa 
walczy ze złośliwym nowotworem – pokracznymi i toksycznymi dla 
biznesu nazwami. Tworzy nazwy firm, produktów, hasła brandingowe. 
Prowadzi blogi firmowe, pisze artykuły. Jako freelancer współpracowała 
z takimi markami, jak IKEA, Storck czy Multikino.  

O AUTORACH

Justyna Fabijańczyk
#zabójczodobretreści #branding   
#contentmarketing #workhardplayhard

Agata Cupriak 
#prbezściemy #frontemdoklienta 
#behumanonsocialmedia #queenofwords

Skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze  
miała zmysł organizatorski, więc szybko awansowała na redaktora  
w czasopismach branżowych – najpierw w Wydawnictwie Promedia,  
a następnie w Muratorze. 

W końcu przeszła na jasną stronę Mocy i została PR-owcem w sklepie 
Merlin.pl. Odpowiadała za wizerunek marki oraz jej promocję w mediach 
tradycyjnych i społecznościowych.  

Realizowała strategię content marketingu, zanim stało się  
to modne. Jako matka dwójki maluchów została copywriterką.

https://drnazwa.pl/
https://www.cyfrowinomadzi.pl/
https://www.linkedin.com/in/jfodiseo
https://www.linkedin.com/in/agata-cupriak-0699961
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Co jako influencer możesz zaoferować 
marce, która chce nawiązać z Tobą 
współpracę? 

„Bezpośrednie dotarcie do odbiorców 
darzących mnie zaufaniem i zainteresowanych 
produktem (nie podejmuję się współpracy, 
jeśli mam wątpliwości czy dany produkt 
zainteresuje moich czytelników). Zbudowałam 
ze swoimi stałymi czytelnikami relację zbliżoną 
do relacji koleżeńskich i kiedy mówię: „te 
buty trekkingowe to najlepsze buty na górskie 
wędrówki jakie miałam” to oni wiedzą i wierzą, 
że mówię prawdę. I to mojej rekomendacji, 
a nie obcej dziewczyny z plakatu, posłuchają 
podejmując decyzje zakupowe.” 

Aleksandra Świstow, pojechana.pl 

W jakich aspektach influencerzy mają 
przewagę nad mediami tradycyjnymi? 

„Jeśli tylko influencer zostanie dobrze dobrany 
i pasuje do tematu kampanii to przemawia 
za nim autentyczność, emocje i szczerość 
przekazu. Media tradycyjne informują. 
Influencerzy opowiadają historie, które są 
bliższe odbiorcy.”

Andrzej Budnik, loswiaheros.pl

1.0. WITAJ W ŚWIECIE INFLUENCERÓW

http://pojechana.pl/
http://www.loswiaheros.pl/
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Jakie podejście do influencerów 
przekłada się na najlepsze rezultaty?

„Zdecydowanie najlepsze rezultaty daje 
podejście, w którym marka zapewnia 
blogerowi swobodę w sposobie opowiedzenia 
o komunikacie, który chce przekazać. Każdy 
blog jest inny, dociera do nieco innej grupy 
odbiorców. To twórca bloga zna ich najlepiej 
i wie w jaki sposób rozmawiać ze swoją 
społecznością.” 

Jacek Kłosiński, klosinski.net 

Jak powinna wyglądać współpraca  
na linii bloger-marka?

„Dobra współpraca to dla mnie uczciwie 
partnerska relacja, nie tylko z nazwy. 
To między innymi zaufanie do twórcy 
poparte jego dotychczasową działalnością 
i wywiązanie się przez obie strony z ustaleń 
oraz terminów zawartych w umowie.”

Łukasz Kielban, czasgentlemanow.pl

http://klosinski.net/
http://czasgentlemanow.pl/
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Ponad 6 tysięcy tweetów (internetlivestats.com) jest 
publikowanych co sekundę na Twitterze i ponad 2 miliony postów 
(MBAonline.com) pojawia się każdego dnia na blogach. Dziś marki 
naprawdę muszą się postarać, by zdobyć uwagę odbiorców. Jeśli 
marketerzy nie znajdą sposobu na to, jak przedrzeć się ze swoją 
wiadomością przez potok informacji, ich przekaz pozostanie 
niezauważony. Dlatego coraz chętniej zapraszają do współpracy 
internetowych liderów opinii, to wokół nich skupiają się internauci.

Marka nie jest już dziś tym,  
o czym mówimy konsumentom  
– jest tym, co konsumenci mówią  
na jej temat między sobą. 
- Scott Cook

 

Społecznościowa (r)ewolucja w komunikacji
Media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki ludzie komunikują się 
ze sobą. Zanim zdominowały nasze kontakty, komunikowaliśmy się 
przede wszystkim z ludźmi, których znaliśmy osobiście. Przykładowo: 
25 lat temu przeciętny nastolatek mógł kontaktować się z około stoma 
osobami w swoim otoczeniu. Dziś, dzięki mediom społecznościowym, 
może docierać z przekazem do tysięcy ludzi na całym świecie,  
i to w czasie rzeczywistym. Takie możliwości miały do tej pory tylko 
media masowe. Media społecznościowe odebrały im ten monopol, 
demokratyzując komunikację.

Ta rewolucja przekłada się również na komunikację marek  
z konsumentami. Konsumenci nie tylko oczekują, że będą mieli coś  
do powiedzenia, ale chcą też autentycznych relacji z ludźmi po drugiej 
stronie. Dlatego jednokierunkowe modele komunikacji w marketingu 
wyczerpały się. Musimy je zastąpić wielowymiarowymi modelami, 
takimi, w których każdy może porozmawiać z każdym na takim samym 
poziomie. 

1.1. INFLUENCER MARKETING: MOC JEST Z NAMI
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„Influencer marketing (również influence marketing)  
to forma marketingu, która powstała z różnych praktyk  
i studiów koncentrujących się na konkretnych, kluczowych 
w danej społeczności jednostkach [...]. Identyfikuje  
on osoby, które mają wpływ na potencjalnych nabywców,  
a działania marketingowe skupia wokół nich.” 
– Wikipedia

Teoria sześciu stopni oddalenia (choć tak właściwie to trzech)
Ile osób dzieli Cię od Baracka Obamy? 
W 1969 roku psychologowie Stanley Milgram i Jeffrey Travers poprosili 
mieszkańców stanu Nebraska w USA o przekazanie przez swoich 
znajomych, a następnie przez znajomych znajomych, paczki dla 
mieszkańca Bostonu. Następnie prześledzili łańcuch znajomości, dzięki 
któremu wędrowała przesyłka. Badacze doszli do wniosku, że dowolnych 
dwóch mieszkańców tych stanów dzieli zaledwie 6,2 znajomego. 
Hipoteza ta stała się niezwykle popularna w socjologii a sam model  
był wielokrotnie testowany w latach 70. minionego wieku. W rezultacie 
badania przeprowadzonego przez Manfreda Kochena dowiedziono, 
że stopni oddalenia jest nie sześć, ale zaledwie trzy (Contact and 
Influencers, Manfred Kochen). Od 2000 roku badacze mediów 
społecznościowych nawiązują do tego konceptu i wykorzystują  
go do badania Sieci. W 2011 roku Johan Ugander, doktorant matematyki 
na Uniwersytecie Cornell i były stażysta w Facebooku, przeprowadził 
badanie, którym udowodnił, że użytkownicy Facebooka są od siebie 
oddaleni o 4,74 stopnie znajomości (niektórzy twierdzą,  
że w rzeczywistości są to trzy osoby, ponieważ pierwszej i ostatniej  
osoby się nie liczy, a jedynie osoby, które są pomiędzy nimi).
 
Media społecznościowe wpłynęły na zmianę relacji
Popularyzacja sieci społecznościowych zmieniła naturę relacji i sposobu, 
w jaki je tworzymy. Możliwość nawiązania kontaktu z większą liczbą 
użytkowników Sieci zmniejszyła stopień oddalenia ludzi od siebie. 
To z kolei wpływa na samą naturę relacji – dziś określenie przyjaciel 
niekoniecznie oznacza to samo co 25 lat temu. Z drugiej strony, kolega 
z liceum, którego dziś byśmy ledwo rozpoznali na ulicy, jest naszym 
znajomym na Facebooku. Diagram na następnej przedstawia wzorce 
współczesnych relacji społecznych. 
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Poziomy Kategoria Opis Działalność  
w grupie

Pierwszy Wewnętrzny 
krąg

Kontakty osobiste, 
takie, jak rodzina, 
sąsiedzi, przyjaciele 
i współpracownicy, 
z którymi dzielisz 
częste osobiste 
komunikaty, albo 
online albo twarzą  
w twarz

Spotkania zarówno 
wirtualne jak  
i osobiste, takie 
jak wspólne 
posiłki, wydarzenia 
społeczne, rozmowy 
telefoniczne  
i wideo, SMS etc.

Drugi Przyjaciele 
online

Kontakty  
z częstą wymianą 
komunikacji, 
gdzie znajomość 
rozpoczęła się lub 
jest utrzymywana 
głównie online

Networking, chaty, 
komunikatory etc.

Trzeci Znajomości

Kontakty nawiązane 
na jednokrotnym 
spotkaniu  
lub nielicznych 
spotkaniach, np. 
znajomości z wystaw 
handlowych, lub 
dawne znajomości 
ze szkoły nawiązane 
ponownie tylko 
przez media 
społecznościowe.

Rzadkie spotkania 
przez media 
społecznościowe 
skierowane głównie 
na relacje  
w interesach

Czwarty
Śledzący – 
traktowani jak 
koledzy

Bezosobowe relacje, 
gdzie nie zachodzi 
komunikacja twarzą 
w twarz  
i jest ograniczona  
do konsumpcji treści 
cyfrowych

Dwustronne, 
bezosobowe 
aktywności, włączając 
w to czytanie blogów, 
śledzenie  
na Twitterze etc.

Piąty Śledzący – 
konkurencja

Bezosobowe relacje 
gdzie nie zachodzi 
komunikacja twarzą 
w twarz i jest 
ona ograniczona 
do konsumpcji 
zawartości cyfrowych.

Jednostronne, 
bezosobowe 
aktywności, gdzie 
jedna strona bada 
działania drugiej, np. 
analizy konkurencji.

Źródło: Influence Marketing. Jak tworzyć, zarządzać i mierzyć współpracę z influencerami w marketingu mediów  
                społecznościowych, Danny Brown, Sam Fiorella, Que Publishing, 2013.



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 13

Sprawdź, czy mówisz ludzkim głosem
Zmiana charakteru relacji wpływa także na język, jakim się posługujemy. 
Język ten jest bardziej bezpośredni, a komunikaty powinny być 
skierowane do indywidualnej osoby, a nie do bliżej nieokreślonej 
masowej grupy docelowej. Niezależnie od tego, czy zwracamy się  
do przedstawicieli świata biznesu czy nastolatków, warto pamiętać  
o tym, że odbiorcą zawsze jest człowiek. Na człowieka najlepiej działa 
prosty, naturalny, autentyczny język, czyli używanie historii, metafor  
i opowieści. 

Komunikaty stricte marketingowe w rzeczywistości dialogu  
i wielopoziomowej komunikacji, gdzie każdy rozmawia z każdym, coraz 
częściej pozostają niezauważone. W takiej sytuacji digital influencer 
(DI) staje się pośrednikiem, medium, za pomocą którego marka może 
nawiązać relacje z konsumentami. Konsumenci z kolei przestają być 
biernymi odbiorcami przekazów reklamowych. Współuczestniczą  
w ich powstawaniu, odpowiadają za dystrybucję, wchodzą w interakcję, 
angażują innych i – co najważniejsze – realnie wpływają na decyzje osób 
ze swojego otoczenia.

78 proc. konsumentów, zanim podejmie 
decyzje o zakupie, szuka informacji  
w Internecie.  
Źródło: Zwyczaje zakupowe Polaków, Promosfera, 2016

Jak dziś podejmujemy decyzje zakupowe?
Za każdym razem, gdy poszukujemy w Internecie informacji, które 
a) ułatwią nam jakiś zakup (który aparat fotograficzny wybrać, jakie 
pierwsze buty kupić dziecku, który hotel wybrać na weekend) czy b) 
pomogą podjąć decyzję (jakie konto bankowe wybrać, na co iść do kina, 
a nawet jaką przyrządzić kolację) albo c) rozwiążą nasz problem (jak 
zamontować listwy, jak usunąć trudne plamy, którego lekarza wybrać), 
natrafiamy na treści tworzone przez influencerów, na prowadzone przez 
nich blogi i vlogi. Stały się one pełnoprawnym źródłem informacji.  
Co więcej, są postrzegane jako bardziej wiarygodne niż jakiekolwiek inne 
źródła w Internecie.  
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Influencerzy a podejmowanie decyzji o zakupie
Współpraca z influencerami to wykorzystanie mocy ich doświadczeń. 
Influencerzy są dla odbiorcy kimś zbliżonym do znajomego. Bloger jest 
takim samym użytkownikiem, jak odbiorca, ale też trochę więcej wie  
na temat produktu, bo interesuje się daną tematyką, jest pasjonatem 
jakiejś dziedziny.

Influencer marketing (IM) opiera się na bardzo naturalnych, 
przeniesionych do Sieci wprost z realnego życia relacjach  
i mechanizmach – rekomendacji rodziny, przyjaciół, znajomych czy 
autorytetów. To normalne, że bardziej ufamy zdaniu osób, z którymi 
łączy nas więź emocjonalna, lub też że traktujemy takie osoby jak 
niezależnych ekspertów. W obu przypadkach zakładamy, że ludzie  
ci są obiektywni, bezstronni, mają na celu nasze dobro, a nie zysk firmy. 
Dzięki temu są bardziej wiarygodni niż strona producenta, jego profil  
w social media czy forum, często pełne postów fikcyjnych postaci. 

Jeśli rozważasz zakup produktu lub usługi, gdzie szukasz 
informacji?

Źródło: Raport Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie, Blog Forum Gdańsk, 2016.
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Powszechne przekonanie jest 
takie, że czym więcej informacji 
posiadamy, tym lepiej. Jeśli 
jednak chcesz szybko podjąć 
decyzję, nie powinieneś zbierać 
ich zbyt dużo. Ponieważ czym 
więcej informacji przyswajasz, 
tym bardziej maleje Twoja 
zdolność podejmowania 
decyzji. Influencerzy potrafią 
dostarczać wielowymiarową, 
pełną informację, która pomaga 
konsumentom szybciej podjąć 
decyzję.   
– Nick Southgate



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 16

Do tej pory rolę liderów opinii odgrywali dziennikarze, celebryci, 
politycy, aktorzy, sportowcy itp. Przez dekady firmy starały się 
pozyskać najbardziej rozpoznawalne gwiazdy czy autorytety do 
kampanii reklamowych, wierząc, że ich pozycja i splendor wpływają 
na postrzeganie marki. Tymczasem pojawiły się rewolucyjne media 
społecznościowe, a wraz z nimi pierwsi blogerzy. I nagle okazało się,  
że ich wpływ na zwykłych ludzi jest większy niż wpływ celebrytów. 
Okazało się, że potrafią skutecznie przyciągnąć uwagę odbiorców, 
wywołać zainteresowanie, rozbudzić pragnienia, a przede wszystkim 
zmotywować do działania, co w czasach powszechnego deficytu uwagi 
jest niezwykle cenne.

Dzięki umiejętności tworzenia mediów o głębokim dotarciu i mocno 
wpływowym charakterze DI budzą zainteresowanie firm, zostając 
ambasadorami i adwokatami marek. Skupiając wokół siebie wierną  
i zaangażowaną publiczność, bardzo sprawnie i sugestywnie kształtują 
wizerunek marki.

Stadia podejmowania decyzji konsumenckich

Źródło: Influence Marketing. Jak tworzyć, zarządzać i mierzyć współpracę z influencerami w marketingu mediów  
                społecznościowych, Danny Brown, Sam Fiorella, Que Publishing, 2013.

Zauważenie  
potrzeby

• Czy naprawdę tego potrzebuję?

• Czy mnie na to stać?

Poszukiwanie 
wartości

• Czy coś jeszcze jest dla mnie dostępne?

• Czy mam już doświadczenia z tym produktem?

• Kto jeszcze używa tego produktu?

• Co inni myślą o tym produkcie?

Ocena wartości

• Czy tylko ja będę używał tego produktu?

• Co ludzie będą o mnie myśleć, gdy będę go używał? 

• Czy rozważanie innej opcji nie będzie zbyt kosztowne  

lub czasochłonne?

• Czy są inne opcje warte rozważenia?

Kupowanie 
wartości

• Czy to odpowiedni producent, od którego należy kupować?

• Jakie ryzyko wiąże się z tym produktem?

• Czy mogę poczekać, czy jest to pilny zakup?

• Jaką natychmiastową przyjemność będę mieć teraz  

z kupna?
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1.2. KORZYŚCI Z INFLUENCER MARKETINGU:
        HEJ, SPRAWDŹ CO MOGĘ CI DAĆ

Influencerzy, jako wpływowi liderzy opinii, mają wiele atutów, 
które z punktu widzenia marketerów są niezwykle atrakcyjne  
i dają przewagę nad dotychczasowymi strategiami promocyjnymi. 
Co takiego zatem mają influencerzy, czego nie ma nikt inny?  
Oto cechy, które stanowią o ich sile.

Popularność influencer marketingu to wynik nałożenia się kilku zjawisk 
– rozkwitu mediów społecznościowych, spadku zaufania do mediów 
masowych i oczekiwania ze strony konsumentów, by marki zaczęły 
mówić ludzkim głosem. Influencerzy stają się właśnie tym głosem, 
dlatego marketerzy starają się pozyskać ich zaangażowanie w promocję 
marek. To jest najistotniejsza korzyść z influencer marketingu – 
budowanie relacji marki z konsumentami poprzez influencerów.   

Influencerzy skutecznie realizują założenia komunikacji human  
to human. To nie tylko przenośnia, można tę ideę rozumieć dosłownie. 
Umożliwiają firmom komunikację z konkretnym konsumentem zamiast  
z wielkim targetem. Jako przedstawiciele i część danej społeczności mogą 
do niej wprowadzić marki.

Kampanie z influencerami udowadniają, że stanowią oni istotną, 
długofalową marketingową wartość dla marek. Dobrze sprzężone ze 
strategią obecności w social media oraz content marketingiem mogą 
owocować świetnymi wynikami, także sprzedażowymi. Właściwie 
influencer marketing nie ma alternatywy – jeśli chcesz być tam, gdzie są 
Twoi obecni i przyszli klienci, warto postawić na autentyczność i bardziej 
osobistą komunikację. 

Co mają influencerzy, czego nie ma nikt inny?
Choć influencer marketing jest dość nowym trendem, szybko zyskuje 
popularność. W Stanach Zjednoczonych korzysta z niego już 65 proc. 
marek (tapinfluence.com), w Polsce powoli, ale przekonuje się do tej 
formy promocji coraz więcej firm. 

Trudno ignorować korzyści, jakie influencerzy dają markom, czyli: 
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PUBLICZNOŚĆ
Specjalnie nie używamy tu pojęcia zasięg, ponieważ założeniem jest 
dotarcie do osoby, nie zaś szeroko pojętej grupy docelowej. Określenie 
publiczność lepiej oddaje cel i charakter takiej współpracy. Niezależnie 
od tego, jakiego rodzaju kampanię weźmiemy pod uwagę – w mediach 
społecznościowych, tradycyjnych, pay per click – zawsze potrzebny 
jest odbiorca, który będzie wrażliwy na przekaz. Publiczność, także 
influencerów, jest dokładnie taka – aktywna, responsywna i otwarta  
na przekaz. 

Kanały płatne oferują możliwość targetowania – rozwiązania Google 
pay per click umożliwiają targetowanie demograficzne, dobór 
grupy docelowej ze względu na miejsce zamieszkania czy według 
wykorzystywanych narzędzi (tablet, telefon, laptop). Facebook używa 
własnych algorytmów do szacowania, jak wiele osób zobaczy daną 
reklamę na podstawie kryteriów, które podamy. Jednak kampanie 
z DI działają na innej zasadzie, pozwalają pozyskać publiczność 
indywidualnie, organicznie, każdego z osobna, a zyskaną uwagę 
efektywnie wykorzystać. To właśnie stanowi o ich unikatowej wartości.

WPŁYW
Influencerzy mają realny, poparty badaniami i wynikami sprzedażowymi 
wpływ na opinie i działania odbiorców (zobacz case studies kampanii 
przedstawione w części III). Dla wielu konsumentów media tworzone 
przez influencerów są ostatnią instancją, która weryfikuje zalety, 
atrakcyjność, przydatność i opłacalność produktu lub usługi.

Według różnych badań około 75 proc. użytkowników Internetu w Polsce
 poszukuje informacji o produktach i usługach w Internecie, zanim 
dokonają zakupu. Ponad połowa z nich czyta blogi i vlogi, a co trzeci  
z czytających deklaruje, że pod ich wpływem kupił jakiś produkt (Raport 
B(v)log Power. Wpływ blogów i wideoblogów na internautów, PSBV, 2015).  
A to tylko mały wycinek obrazujący wpływ influencerów. Są obecni 
również w social media, jak Facebook, Instagram czy Snapchat, tworzą 
podcasty i inne formy przekazu treści. 

Wpływ ten oddziałuje również na sprzedaż. Amerykański rynek, mogący 
się pochwalić najbardziej rozwiniętą działalnością w tym obszarze, 
szacuje, że każdy dolar zainwestowany w influencerów przynosi 
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6,5 dolara zysku (sproutsocial.com). A konwersja z działań w social 
media jest od 3 do nawet 10 razy wyższa niż w alternatywnych metodach 
promocji (Raport Econsultancy’s Internet Statistics Compedium, 2016).

AUTENTYCZNOŚĆ
Jednym z najtrudniejszych elementów prowadzenia małego biznesu jest 
budowanie wiarygodności. Często jest to długi i żmudny proces, bez 
pewności co do efektu końcowego. I tu po raz kolejny widzimy korzyść 
ze współpracy z DI. Fakt, że osoba o uznanej pozycji dla danej grupy 
konsumentów wspiera konkretną markę, jest dla niej potwierdzeniem 
wiarygodności. Influencerzy postrzegani są jako autentyczni, ponieważ 
reprezentują stronę konsumenta, co pozwala nadać przekazowi marki 
ludzkiego wymiaru, tak poszukiwanego przez odbiorców w reklamowym 
szumie. 

Jakie znaczenie ma autentyczność 
influencera?

„To właśnie dzięki autentyczności blogerzy  
zyskują swoich czytelników. Na autentyczności 
(połączonej z wartością i ciężką pracą) budują 
swoją popularność, zaangażowanie czy wpływ.  
I to sam bloger może autentyczność we 
współpracy definiować: bo to on najlepiej zna  
i siebie i swoich czytelników. Bez tej podstawy  
nie ma szans do nich dotrzeć, a przecież właśnie  
o to marce chodzi.”

Anna Alboth, thefamilywithoutborders.com

http://thefamilywithoutborders.com
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Technologia może zmieniać sposób,  
w jaki się komunikujemy, ale reguły 
budowania zaufania zawsze pozostaną 
takie same. Pozostań im wierny,  
w życiu i w marketingu.   
– Ekaterina Walter

ZAUFANIE
To konsekwencja autentyczności. Konsumenci polegają  
na rekomendacjach influencerów bardziej niż na tradycyjnych reklamach  
i przekazie pochodzącym wprost od producentów, ponieważ im ufają  
i podziwiają ich. Tak, jak w szkole podziwialiśmy najzdolniejszych 
uczniów, najładniejsze dziewczyny czy najlepszych sportowców w klasie, 
chcąc być tacy, jak oni, tak samo traktujemy DI. Są jednymi z nas, ale 
jednak trochę lepszymi, więc chcemy się do nich upodobnić. 

Dzięki wyrazistym osobowościom, talentowi, wiedzy, dowcipowi  
czy charyzmie wzbudzają nasze uznanie i sympatię. Ich wybory stają się 
naszymi wyborami, identyfikujemy się z nimi, a więc ich zdanie jest  
dla nas znaczące.

RELACJE
Influencerzy potrafią sprawnie posługiwać się wieloma narzędziami 
i kanałami komunikacji, technologia jednak nie jest najważniejszym 
elementem IM. Jest nim relacja, jaką tworzą z odbiorcami, budując  
z nimi dialog każdego dnia. Decyzje zakupowe, jak również lojalność 
wobec marki, mają swoje korzenie w konwersacji ze społecznością.  
Aż 83 proc. konsumentów przyznaje, że ufa rekomendacjom innych,  
a 66 proc. ufa rekomendacjom konsumentów zamieszczonym  
w Internecie (Global Trust in Advertising Survey, Nielsen, 2015).

Relacje te często są niezwykle delikatne i kruche, wymagają wyczucia 
i stałej pielęgnacji. To bardzo trudna sztuka, ponieważ ogromne 
zagrożenie dla nich stanowi właśnie współpraca z markami. Blogi  
i inne media influencerów nie są tym samym co billboard albo prasa 
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branżowa, a współpraca z nimi nie polega na kupowaniu miejsca 
reklamowego. Jeśli nie będą dbać o te relacje, stracą wiarygodność  
i swój wpływ – przestaną być influencerami. Na szczęście przekonanie,  
że marki muszą kontrolować komunikację, powoli staje się passé.

Prawdziwi influencerzy nie dlatego 
kierują naszymi decyzjami, że 
osiągają dobre wyniki w rankingach. 
Udaje im się to, ponieważ ich 
opowieści są dla nas ważne.  
– Cendrine Marrouat

Czy przy weryfikowaniu ofert bierzesz  
pod uwagę to jak na współpracę zareagują 
czytelnicy?

„Oczywiście! W budowanie zaufania swoich 
czytelników włożyłam kilka lat pracy, nigdy nie 
zaryzykowałabym jego utraty dla ... (tu wpisz 
dowolną kwotę) złotych. I z drugiej strony: 
przecież klient nie po to płaci mi za kampanię, 
by uzyskać negatywną reakcję odbiorców. 
Próby sprzedania niedopasowanego produktu 
w nieatrakcyjnej formie nie opłacają się 
żadnej ze stron, dlatego nie podejmuję się 
promowania usług i produktów, które nie 
zgadzają się z misją i stylem mojego bloga, nie 
odpowiadają zainteresowaniom czytelników.”

Aleksandra Świstow, pojechana.pl 

http://pojechana.pl/
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STORYTELLING
Influencerzy są mistrzami storytellingu, czyli tworzenia emocjonalnych 
opowieści o marce i nadawania im dodatkowego znaczenia. Potrafią 
dotrzeć do wrażliwości swoich odbiorców, poruszyć ich, rozbawić, 
zaangażować, sprawić, że stają się oni bohaterami historii marki.  
To część ludzkiej natury, że lubimy opowieści – nasz mózg bardziej 
angażuje się w tak przekazane informacje niż na przykład kiedy są 
przekazywane poprzez wypunktowane równoważniki zdań. 

Storytelling sprawia, że zapamiętujemy informacje o produkcie  
22 razy skuteczniej niż suche fakty, jesteśmy też znacznie bardziej 
skłonni go zakupić. Badanie brytyjskiej agencji marketingowej 
Headstream pokazało, że ponad połowa konsumentów, którym spodoba 
się historia marki, jest bardziej chętna zakupić produkt w przyszłości, 
44 proc. chce podzielić się tą historią, a 15 proc. dokonać zakupu 
natychmiast (Badanie The power of brand storytelling, Headstream, 
kwiecień 2015). 

Jak bardzo wzrasta chęć zakupu pod wpływem storytellingu? 
Doświadczenia różnych marek świadczą o przynajmniej kilku, 
kilkunastokrotnym wzroście ROI. Eksperyment dziennikarzy New York 
Timesa, którzy wystawili na eBayu bezwartościowe przedmioty zakupione 
na pchlich targach, ale opatrzone niesamowitymi historiami, przyniósł 
3200 proc. ROI (dziennikarze wydali zaledwie 250 dolarów, zarobili  
8 tysięcy dolarów).

Opowieść o marce to zawsze historie z happy endem. Topowe marki 
wykorzystują tę wiedzę w swoich przekazach od lat. Przecież sukces 
Coca-Coli nie tkwi w jej smaku, ale w tym, że konsumenci chcą być 
częścią opowieści, którą buduje – o radości dzielonej z najbliższymi 
osobami. Influencerzy są świetnymi narratorami do prowadzenia 
takich opowieści. I globalne marki chętnie korzystają z ich pomocy. 
Wspomniana Coca-Cola zatrudniła tuż przed Bożym Narodzeniem 
znanych influencerów (między innymi AbstrachujeTV i Maffashion) 
do nagrania filmików i podzielenia się emocjami związanymi z tym 
wydarzeniem. Użytkownicy mogli wziąć udział w konkursie, w którym 
nagrodami były osobiste świąteczne życzenia od influencerów oraz 
gadżety.
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Czy influencer jest partnerem do współpracy 
dla marek?

„W tej chwili to właśnie osoby opiniotwórcze 
działające w Internecie są najbardziej 
pożądane przez marki. Zasięg i wpływ tych 
najpopularniejszych staje się coraz bardziej 
atrakcyjny dla firm, które chcą ze swoim 
produktem dotrzeć do jak najbardziej 
sprecyzowanego grona odbiorców. Coraz 
więcej funduszy na działania reklamowe 
jest przekazywanych właśnie do twórców 
internetowych. Oczywiście jest to dopiero początek 
drogi i potrzeba jeszcze wiele pracy nad wzajemną 
komunikacją i rozumieniem swoich potrzeb. 
Branża internetowa musi być traktowana przez 
marki i reklamodawców jeszcze bardziej poważnie, 
a wtedy najprawdopodobniej twórcy internetowi 
będą stanowili większą siłę dotarcia do klientów 
niż media tradycyjne.”

Adam Bartkiewicz, adambartkiewicz.pl 

Dlaczego liczba followersów to nie wszystko?
Wszystkie powyższe korzyści pokazują przewagę digital influencerów 
nad tradycyjnymi, jednokierunkowymi metodami komunikacji 
marketingowej. Ale pokazują też, że takie działania wymagają innego 
myślenia. Stosowanie dotychczasowych kryteriów, czyli kurczowe 
trzymanie się zasięgu, sprawia, że zapominamy,  co jest największą 
siłą influencer marketingu. Pamiętaj, nie kupujesz zasięgu, ten możesz 
kupić taniej, prowadząc zwykłe kampanie reklamowe w mediach 
społecznościowych.

http://adambartkiewicz.pl/
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PRECYZJĘ DOTARCIA
Do tej pory firmy najpierw tworzyły przekaz, a dopiero później szukały 
sposobów  dotarcia do sprofilowanej, ale wciąż nie dość określonej  
i uchwytnej masy odbiorców. Zbudowanie grupy odbiorców i dystrybucja 
treści tradycyjnymi kanałami są czasochłonne i kosztowne. A poza 
tym samo dotarcie z przekazem to jeszcze nie wszystko, trzeba też 
zaangażować odbiorców i skłonić do działania. Firmom zależy więc  
i na zasięgu, i na zaangażowaniu. Influencerzy mają oba te elementy  
we władaniu. 

Skupiają wokół siebie konkretnych odbiorców, do których marki 
samodzielnie może w ogóle by nie dotarły, albo zajęłoby  
im to więcej czasu i było mniej efektywne. Choć są to grupy zawężone,  
to zdecydowanie lepiej sprofilowane i aktywne, a więc pozwalają 
markom trafić konkretnie tam, gdzie trafić potrzebują. 

Jesteś tym, co udostępniasz.  
– Charles Leadbeater

EFEKT SPOŁECZNOŚCIOWY 
Influencerzy tworzą, sami lub wspólnie z odbiorcami, atrakcyjny content, 
który odbiorcy chętnie udostępniają, komentują, lajkują. Zachętą do 
reakcji jest charyzmatyczny styl komunikacji influencerów, dlatego 
świetnie sprawdzają się oni w kampaniach społecznych. Wszystko 
to silnie wpływa na społecznościowy charakter przekazu. Dzięki 
zaangażowaniu odbiorców zasięg contentu zwiększa się na zasadzie 
efektu kuli śniegowej, a marka zyskuje coraz szersze dotarcie. 
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Ponad 99 proc. kampanii z udziałem blogów czy twórców 
wideo nie opiera się w żadnym stopniu na ich zasięgu. 
Spójrzmy prawdzie w oczy – zasięgi twórców z punktu 
widzenia marek, zwłaszcza tych dużych, to jakiś żart. 
Weźmy Coca-Colę czy McDonald’s. Na całym świecie ich 
produkty ludzie kupują częściej niż co sekundę. Czy 
dla nich dotarcie z przekazem reklamowym do 30 czy 
300 tysięcy osób (a nawet do jednego miliona) to jest 
zauważalna skala? Oczywiście, że nie!  
– Paweł Lipiec, Czego NIE kupujemy od influencerów,  
  proto.pl, 2016. 

Marketerzy odchodzą od działań na wielkich targetach. Stawiają  
na bardziej precyzyjne dotarcie do mniejszych, ale bardziej atrakcyjnych 
dla marki grup klientów – społeczności skupionych wokół jakiejś pasji, 
stylu życia, idei. Influencerzy zapewniają obudowane angażującym 
contentem i wzmocnione swoim autorytetem zaistnienie wewnątrz 
aktywnych społeczności. Najważniejszą wartością influencer marketingu 
jest więc poziom zaangażowania fanów – to on zadecyduje, jakie 
osiągniesz ROI z zainwestowanych pieniędzy.
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Uwielbiam to, że internet uwalnia kreatywność. Że pozwala wybić 
się osobom nietuzinkowym, pasjonatom. Że każda z nisz ma swoje 
gwiazdy. Dlatego jestem przekonany, że jednym z kluczowych 
kierunków rozwoju influencer marketingu będzie eksploatowanie nisz. 
To już się dzieje, choć mniej może jeszcze w Polsce. Dużo do nagonienia 
ma zwłaszcza sektor MŚP, skupiony dotychczas w swoich branżach  
i na bardziej tradycyjnych działaniach. 

To właśnie w niszach działają bardzo kreatywni, a przede wszystkim 
wiarygodni – w oczach swoich odbiorców – twórcy. Mówią specyficznym 
językiem, ale o istotnych dla swoich grup sprawach. Ci właśnie 
mikroinfluencerzy mają markom do zaoferowania bardzo wymierne 
korzyści. Jakie? Przede wszystkim wyższe wskaźniki zaangażowania – 
jak pokazują badania mniejsze grupy mają tendencję do częstszego 
wchodzenia w interakcje. Dzieje się tak na przykład na Instagramie, 
gdzie influencerzy o liczbie osób śledzących mniejszej niż tysiąc mają 
engagement rate na poziomie 8 procent. Dla 10 tysięcy fanów wartość 
spada do 4 procent, a przy milionie – to tylko 1,7 procent.

Mikroinfluencerzy cieszą się też ogromnym zaufaniem swoich fanów, 
z którymi wchodzić mogą w relacje przyjacielskie lub mentorskie. Dają 
o wiele więcej rekomendacji produktowych, a ich krąg odbiorców 
jest chętny z nich skorzystać. Dlatego szkoda, że marki mają niestety 
tendencje do wykluczania mikorinfluencerów ze swoich działań. Wolą 
skupiać się na głośniejszych nazwiskach, modach, celebrytach. A moim 
zdaniem nie zawsze jest to jednak najlepsza droga. 

Także mniejsze marki nie powinny się bać mikorinfluencerów – powinny 
nawiązywać z nimi bliską współpracę, opartą na długofalowych 
relacjach i zaufaniu. W niszach jest miejsce na wspólną kawę  
i kreatywne ustalenie formy współpracy. A to, poza innymi rzeczami, 
naprawdę ogromna wartość.

Dawid Zaraziński
Content manager w ICAN Institute,  
wydawcy Harvard Business Review  
Polska, Redaktor naczelny e-biznes.pl
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1.3. INFLUENCER MARKETING  
        VS. MARKETING SZEPTANY

Początków influence marketingu można doszukiwać się  
w marketingu szeptanym. Już w 1944 roku badania przeprowadzone 
przez Paula Lazarsfelda dowiodły, że większość ludzi formułuje 
swoje opinie pod wpływem liderów opinii, którzy dzięki mediom 
masowym stali się influencerami. Teoria ta odebrała mediom 
masowym ich pierwszorzędną rolę w kształtowaniu opinii 
odbiorców terminu influencer.

To, w co wierzymy, jest w dużej 
mierze uzależnione od tego,  
co myślimy, w co wierzą inni.  
– Thomas Gilovich

Wyniki badań Lazarsfelda, które opisał on w książce The People’s Choise, 
dowiodły również, że jeśli chodzi o kobiety, proces podejmowania 
decyzji o wyborze i zakupie produktu jest bardziej zależny od opinii 
innych kobiet niż od opinii znanych osobistości ze świata mediów czy 
od przekazu reklamowego. Dowiódł on, że informacje odbierane są 
jako bardziej wiarygodne i skłaniające do działania, jeśli polecający nie 
pochodzi z firmy, której produkt był rekomendowany. Rekomendacja  
od kogoś, kto odbiorcy był znany osobiście i nie miał związku  
z producentem produktu, była odbierana jako wsparcie i pomoc,  
a nie przynęta zarzucona przez marketerów.

Wielu użytkowników mediów społecznościowych czerpie informacje 
właśnie od influencerów lub innych liderów opinii. Wpływ, jaki 
na kształtowanie się opinii społecznej mają dzisiejsze platformy 
społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, potwierdza zasadność 
teorii Lazarsfelda również w epoce mediów społecznościowych.

Celem marketingu szeptanego jest zachęcanie konsumentów 
do rekomendowania ulubionych produktów członkom rodziny, 
przyjaciołom, pracownikom etc. Informacja o produkcie ma być tutaj 
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wpisana w kontekst sytuacyjny oraz charakter zarówno nadawcy, 
jak i odbiorcy. Marketingiem szeptanym jest na przykład zachęcanie 
fryzjerów w zakładzie fryzjerskim do rozmawiania o konkretnym 
problemie i nienachalnego polecania produktu, który problem ten 
pomaga zwalczyć. 

W latach 90. XX wieku, gdy narodziły się pierwsze sieci społecznościowe, 
marketing szeptany przeniósł się do Internetu, głównie na fora.  
W taktykach e-PR  także  można upatrywać korzeni influencer 
marketingu.

Marketing szeptany zdewaluował się po tym, gdy firmy zaczęły go 
stosować w sposób masowy. Obecnie wielu użytkowników Internetu 
potrafi rozpoznać, która opinia jest prawdziwa, a która została napisana 
przez zatrudnionego na potrzeby kampanii ampilifiera. Dziś kampanie 
marketingu szeptanego przeprowadzane są coraz rzadziej. 

Digital influencerzy nie są szeptaczami. Czyli nie są anonimowymi 
osobami, które udając prawdziwych użytkowników, poprzez marketing 
szeptany rekomendują produkty choćby na forach. Są realnymi osobami, 
działają jawnie, często jako ambasadorzy marek, wykorzystując własne 
media, poprzez które docierają do nieprzypadkowych odbiorców.  
Co ważne, influencerzy budują zaangażowanie i interakcję, a ich rola  
nie kończy się na wyświetleniu reklamy.



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 29

1.4. KIM SĄ INFLUENCERZY? 
        NIE OCENIAJ PO POZORACH

Najpierw przekonali się do nich internauci, a teraz ich śladem 
idą marki. Dlaczego? Dlatego, że influencerzy, tworząc potężne 
medium dotarcia do konsumentów w Sieci, zyskali ogromny wpływ 
na ich poglądy, styl życia, ubiór, sposób odżywiania się i decyzje 
zakupowe. Choć wciąż nie u wszystkich budzą sympatię, nie można 
im odmówić wpływu na rynek. 

Wokół digital influencerów narosło wiele stereotypów. Wynikają 
one zarówno z niebudzących sympatii postaw niektórych twórców 
internetowych, jak i błędów marek, niepotrafiących umiejętnie budować 
relacji z internautami, przyjmować krytyki i zażegnywać konfliktów. Dla 
wielu odbiorców – choć badania pokazują, że głównie dla tych, którzy 
blogów i vlogów nie czytają – są narcystyczni, mają za dużo wolnego 
czasu i gwiazdorzą, skupiając się na zarobkach. W raporcie Natalii 
Hatalskiej czytamy, że twórcy blogów i youtuberzy budzą skojarzenia 
z takimi zwierzętami jak baran, osioł czy paw. Sami postrzegają siebie 
jako lwy czy mrówki, podkreślając swoją siłę, ale i ogrom pracy, który 
wkładają w swoją działalność (Raport Rola blogerów i youtuberów  
we współczesnym świecie, Blog Forum Gdańsk, 2016).

Już w 1944 roku Paul Lazarsfeld 
przeprowadził badania, w których 
wykazał, że na proces podejmowania 
decyzji o zakupie wśród kobiet 
większy wpływ mają inne kobiety 
niż znane osoby ze świata mediów, 
dziennikarze branżowi etc. 



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 30

Młodzi nie chcą celebrytów i telewizji
Jednak mimo wielu krytycznych ocen z różnych stron influencer 
marketing nabiera tempa. Współpraca firm i twórców staje się coraz 
bardziej profesjonalna –  influencerzy są bardziej odpowiedzialni, a marki 
bardziej elastyczne. Tradycyjne media są wypierane przez te tworzone 
przez influencerów, szczególnie w grupie młodszych odbiorców (15–25 
lat), dla których twórcy online’owi są ciekawsi, bardziej niezależni  
i wiarygodni. Ta grupa wiekowa jest bardziej skłonna angażować się 
w przekaz od osób, które śledzi w social media, których dokonania 
komentuje i lajkuje.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dentsu Aegis Network Polska 
oraz ARC Rynek i Opinia wykazały na przykład, że w kategorii kobiecych 
kosmetyków dużo wyższy poziom oddziaływania mają blogerki modowe 
i lifestylowe niż gwiazdy kina i telewizji, które głównie takie produkty 
reklamują. – Dla marketerów to sygnał i wskazówka, kogo dobierać 
do kampanii wizerunkowych, produktowych, komu powierzać rolę 
ambasadorów produktów i marek czy może raczej skierować się ku 
testerom, liderom opinii, kreatorkom stylu i vlogerkom modowym – 
zauważa Jan Mosiejczuk, Business Challenger z Carat Polska, przy Dentsu 
Aegis Network.

Rozwój social media co rusz stwarza nowe możliwości. Aplikacja 
Periscope pokazała, że transmisje na żywo mogą być alternatywą  
dla telewizji, szczególnie dla młodszej grupy widzów. Aplikację w Polsce 
spopularyzował Jarosław Kuźniar, szybko zaczęły ją wykorzystywać inne 
marki – na przykład Radio Zet pokazywało pracę newsroomu podczas 
wyborów. 

Poznajmy się, bo jesteśmy sobie potrzebni
Ważne, aby firmy przestały opierać się na stereotypach, uparcie tkwić 
przy dawnych formatach reklamowych, a wsłuchały się w potrzeby 
konsumentów i przyjrzały, co ich bawi, interesuje, co ma wpływ na ich 
życie i decyzje. Zamiast deprecjonować internetowych twórców, lepiej 
uczyć się od nich, szukać pośród nich partnerów do współpracy,  
bo często są o wiele sprawniejsi, a na pewno bardziej kreatywni  
w promocji marek niż niejeden marketer. 
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Ludzie wpływają na ludzi.  
Nic nie wpływa na ludzi bardziej 
niż rekomendacja od zaufanej 
osoby. Takie polecenie wpływa 
bardziej niż najlepszy przekaz 
medialny. Rekomendacja zaufanej 
osoby to Święty Graal reklamy.  
– Mark Zuckerberg 
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Warto poznać środowiska influencerów, mechanizmy ich oddziaływania, 
specyficzną komunikację z odbiorcami, charakter tej relacji, która 
stwarza tak ogromne możliwości marketingowi. Zrozumienie jest 
niezbędne w tej dziedzinie, szczególnie że zarówno firmy, jak i twórcy 
grają do tej samej bramki i mają ten sam cel – dostarczyć odbiorcom 
atrakcyjnego contentu i zmobilizować do wykonania jakiejś akcji (od 
polubienia czy udostępnienia treści, do zakupu produktu lub usługi). 
Dlatego odłóżmy stereotypy na bok i przyjrzyjmy się, kim jest dzisiejszy 
digital influencer.

Influencer vs. celebryta
Digital influencerzy nie są celebrytami w klasycznym rozumieniu, choć 
wraz z lawinowym wzrostem popularności wielu z nich te pojęcia zaczęły 
być stosowane zamiennie. My będziemy je jednak rozróżniać, aby nie 
tracić z oczu istotnych różnic między tymi grupami, które świadczą  
o słabnącym jednak wpływie na odbiorców dotychczasowych gwiazd.  

Choć influencerzy często trafiają na czerwony dywan, jak blogerki 
modowe: Jessica Mercedes czy Maffashion, to jednak o ich sile nie 
świadczy rozpoznawalność, ale wpływ mediów, które tworzą. 

Znani aktorzy, dziennikarze czy sportowcy stają się twarzami marek, 
udzielając im swojego wizerunku. Nie są jednak tak zaangażowani  
w przekaz i promocję jak internetowi twórcy. To marki muszą zbudować 
związek między swoimi produktami a tym wizerunkiem, stworzyć treści, 
zająć się ich dystrybucją, szukać odbiorców. 

W przypadku influencerów audytorium jest z góry znane i zapewnione. 
A związek influencera z marką przybiera zupełnie inną relację – jest 
on autentycznym użytkownikiem i testerem produktu czy usługi. Jako 
twórca przekazu jest za niego odpowiedzialny i uwiarygadnia go swoim 
autorytetem, ryzykując znacznie więcej niż celebryta. Jego odbiorca jest 
bardziej wymagający, daje mu kredyt zaufania i rozlicza ze współpracy  
z firmami bardziej surowo. 

Zasięg influencera nie jest tak istotny jak rozpoznawalność celebryty, 
ponieważ w influencer marketingu nie chodzi o to, by dotrzeć szerzej,  
ale głębiej. Przygotowywanie kampanii z influencerami, na wzór tych  
z udziałem celebrytów, nie daje spodziewanych efektów. Aby w pełni
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wykorzystać potencjał influencerów, należy pozwolić im działać w ich
naturalnym środowisku, tworzyć treści dopasowane do ich odbiorców. 

Wpływ to nie to samo,  
co popularność. 
– Brian Solis

 
Czy każdy bloger to influencer?
Nie wszyscy blogerzy to influencerzy i nie wszyscy influencerzy 
to blogerzy. Bloger, który nie zbudował swojej pozycji, nie jest 
rozpoznawalny, nie ma wpływu na audytorium. Influencer, który nie ma 
bloga, może z powodzeniem działać na Facebooku, Twitterze czy  
w innych mediach społecznościowych i silnie oddziaływać na odbiorców. 

Za przykład posłużyć może współpraca Microsoft i Pezeta przy promocji 
nowej usługi – dysku w chmurze SkyDrive. Firma poprosiła artystę, 
mającego wówczas 700 tysięcy fanów na Facebooku, o napisanie  
i nagranie utworu Chmura. Teledysk został zamieszczony na dysku 
Pezeta, o czym artysta poinformował swoich fanów. Na założenie konta  
i możliwość obejrzenia teledysku zdecydowało się 30 proc. fanów.  
Po zakończeniu kampanii klip został wrzucony na YouTube i zanotował 
ponad 2 miliony odsłon. Kampanię można uznać za udaną, gdyż bariera
wejścia była wysoka (konieczność założenia konta), a stawka z punktu 
widzenia artysty trochę ryzykowna. Jednak dobry content przeważył  
o sukcesie. Pezet nie stracił uznania ani zaufania fanów, utwór się 
obronił i nie zdradza komercyjnej inspiracji.

*** 

Teraz kiedy już wiesz, kim są influencerzy, nie możesz pozostać obojętny 
na ich znaczenie w procesie zakupowym. Dobre wykorzystanie ich 
wpływu i relacji ze społecznościami przydaje ogromnej siły działaniom 
promocyjnym. Dla odbiorców to ich zdanie na temat Twojego produktu 
jest kluczowe. I to właśnie tłumaczy, dlaczego influencerzy postrzegają 
siebie jako lwy. Całkiem słusznie.
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1.5. TYPY INFLUENCERÓW:
        KAŻDY Z NAS JEST INNY

Influencerzy to bardzo różnorodni twórcy – od hobbystów, przez 
dziennikarzy i ekspertów, po aktywistów. Spróbuj się im bliżej 
przyjrzeć, a przekonasz się, że są indywidualistami, których trudno 
sklasyfikować, choć wiele ich łączy.

Świat influencerów jest niezwykle zróżnicowany. Spróbujmy go w jakiś 
sposób uporządkować, aby ułatwić wybór tych najbardziej odpowiednich 
do swoich celów. Influencerów można podzielić według branż, 
charakteru działań, rozpoznawalności, zasięgu i wpływu. Warto, abyś 
poznał wszystkie typy influencerów i miał świadomość, że nie stanowią 
jednolitej grupy twórców. 

Podział ze względu na motywację
Mają różny poziom wiedzy, doświadczenia i zaangażowania  
w reprezentowaną tematykę, opierają swoje relacje z odbiorcami  
na bardzo różnych wartościach, aspirują do różnego typu autorytetów, 
reprezentują bardzo odmienne style komunikacji. To przebogata 
mozaika osobowości, tematów i konwencji. Trudno znaleźć klasyfikację, 
która obejmie ich wszystkich i odda ich różnorodność. Można jednak 
wskazać główne motywacje digital influencerów, które pozwalają 
wyróżnić spośród nich pewne typy liderów.    

IDOLE 
Tak można nazwać grupę influencerów, która zrzesza największe 
społeczności wokół siebie, ciesząc się ogromną popularnością  
i rozpoznawalnością. Ulubieńcy internautów. To prawdziwi liderzy  
opinii, mentorzy. To wyraziste osobowości, których ja jest rdzeniem 
twórczości i przekazu. Poruszają różną tematykę – lifestylową, damsko- 
-męską, komentują bieżące wydarzenia, tematy społeczne lub polityczne. 
Uprawiają publicystykę najbliższą tradycyjnemu felietonowi, gdzie 
liczy się lekki styl i błyskotliwość. Odbiorcy śledzą ich ze względu na ich 
atrakcyjność, erudycję, światopogląd, postawę, poczucie humoru, często 
kontrowersyjne opinie. Są znani nawet tym, którzy regularnie nie śledzą 
blogów i liderów social media. 
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Przykłady idoli to: Tomek Tomczyk, czyli Jason Hunt, 
dawniej Kominek (jasonhunt.pl),AbstrachujeTV  
(abstrachuje.tv), Krzysztof Gonciarz 
(krzysztofgonciarz.com), Maciej Frączyk 
(niekrytykrytyk.com), Radosław Kotarski (polimaty.pl). 
 
Ich wizytówką jest osobowość i charyzma. 

Najczęściej wykorzystują własne blogi, Facebooka, 
Twittera.

EKSPERCI
Wybili się dzięki swojej wiedzy i umiejętności atrakcyjnego jej 
przekazywania, są znawcami swojej tematyki, trendsetterami, zawsze 
na czasie, często wyprzedzają branżowe media. Do tej grupy zaliczymy 
zarówno branżowców, biznesmenów, doradców, dziennikarzy, jak  
i pasjonatów, ponadprzeciętnie zaangażowanych konsumentów, 
testerów i recenzentów, którzy lubią się dzielić swoimi doświadczeniami.
Będą tu zarówno fani Internetu, gier, nowych technologii, DIY, gotowania, 
jak i urządzania wnętrz. Ta grupa influencerów może pochwalić się 
najbliższymi relacjami z odbiorcami i największym ich zaangażowaniem.



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 36

Najbardziej znani blogerzy branżowcy to na przykład: 
Michał Szafrański (jakoszczedzacpieniadze.pl), Natalia 
Hatalska (hatalska.com), Maciej Budzich (mediafun.pl), 
Grzegorz Marczak (antyweb.pl). Część z nich reprezentuje 
własne firmy, na przykład  Michał Sadowski (Brand24) 
czy Wojciech Wawrzak (praKreacja.pl). Będą tu także 
najliczniej reprezentowani twórcy mediów tematycznych, 
choćby parentingowych (bakusiowo.pl, mamygazety.pl, 
nishka.pl, oczekujac.pl), kulinarnych (kwestiasmaku.pl, 
whiteplate.pl, jadlonomia.com), wnętrzarskich  
(lovingit.pl) czy o grach (ReZigiusz). 

Zależy im szczególnie na wartościowym contencie,  
gdyż wiedza i obycie w temacie są ich wizytówką. 

Najczęściej wykorzystują własne blogi, Facebooka, 
Twittera.
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LIFESTYLERZY
Poruszają różne tematy, jednak krążą wokół stylu życia, wolnego czasu  
i dobrego smaku. Główne obszary to moda, uroda, wnętrza i design, 
dekoracje, ale też jedzenie i podróże. Wyłapują trendy, są wzorem  
do naśladowania dla odbiorców, mają na nich silny wpływ. Koncentrują 
się na tej przyjemniejszej i piękniejszej stronie życia, choć nie unikają 
tematów poważnych. To twórcy o największych obok idoli zasięgach  
i najwyższej sile oddziaływania. 

Typowymi lifestylerami są: Katarzyna Tusk 
(makelifeeasier.pl), Eliza Wydrych (fashionelka.pl), 
Jessica Mercedes Kirschner (jemerced.com),  
Kamil Pawelski (ekskluzywnymenel.com). 

Ich wizytówką są pasja i gust.

Najczęściej wykorzystują własne blogi, Facebooka, 
YouTube’a, Instagrama. 
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AKTYWIŚCI
To osoby zaangażowane w ruchy społeczne, zwłaszcza ekologiczne. 
Propagatorzy idei, określonego stylu życia, krytycznie wypowiadający 
się o sprawach politycznych, społecznych i gospodarczych. 
Mają jasno określone poglądy, potrafią angażować odbiorców, 
często są niepoprawni politycznie. Fani ich uwielbiają za odwagę, 
bezkompromisowość i autentyczność.  

Najbardziej znani aktywiści to: Katarzyna Monika Sadło 
(Kataryna, na Twitterze: @katarynaaa), Joanna Pachla 
(wyrwanezkontekstu.pl), Anna i Thomas Albothowie  
(Rodzina bez granic, thefamilywithoutborders.com).

Ich wizytówką jest światopogląd.

Najczęściej wykorzystują Facebooka i Twittera  
oraz blogi.
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ARTYŚCI
Pokazują poprzez fotografie to, co inni opisują. Są amatorami lub 
profesjonalistami. Tematyka, którą poruszają, to zarówno lifestyle, 
podróże, przyroda, ludzie, architektura i design, jak i moda, sport czy 
jedzenie. Koncentrują się na własnej aktywności i perspektywie, więc  
ich profile zazwyczaj są silnie przesiąknięte ich osobowością  
i stylem. Tworzą autorski, przede wszystkim wizualny content. 

Często ich blogi mają charakter reportażowy (Bartek 
Pogoda, bartpogoda.net) i poradnikowy (Anna i Jakub 
Górniccy, podrozniccy.pl; Ania i Marcin Nowakowie, 
gdziewyjechac.pl; Tomek Fryszkiewicz, blog.
fryszkiewicz.com; Patryk Choiński, patrykchoinski.pl). 

Ich wizytówką są zdjęcia.

Najczęściej prowadzą fotoblogi, profile na Instagramie 
i Facebooku. 
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Podział ze względu na branżę
Większość influencerów porusza się wokół określonej tematyki, ma 
swoją specjalizację. Odbiorcy zresztą preferują media dedykowane 
konkretnym zagadnieniom, na co wskazuje ranking popularności blogów 
i vlogów.  Blogi i vlogi będące pamiętnikami czy ogólne, traktujące  
o sprawach codziennych nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Ulubione kategorie b(v)logerów wśród internautów

Im bardziej rozrywkowa, luźna i popularna tematyka, tym wyższe 
zaangażowanie fanów. Powyższy wykres pokazuje, jak na użytkowników 
Facebooka wpływają treści udostępniane przez influencerów  
na (b)vlogach.

biznes

Źródło: Ulubione kategorie (b)vlogów. Raport B(v)log Power. Wpływ blogów i wideoblogów na internautów, Mobile              
               Institue dla PSBV, 2015.
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Podział ze względu na platformę komunikacji 

BLOGERZY
Od nich wszystko się zaczęło. Blogi w formie tekstowej 
zrewolucjonizowały Internet, dając milionom internautów możliwość 
tworzenia własnych mediów. To najwyraźniejszy przejaw demokracji  
w Internecie. Obecnie obserwujemy wzrostu popularności blogów 
tematycznych i poradnikowych, a spadek osobistych pamiętników, 
które zostały zastąpione przez media społecznościowe. Blogosfera się 
profesjonalizuje, autorzy stawiają na specjalizację. Wzbogacają swoje 
blogi o filmy wideo, sesje zdjęciowe, budują dodatkowy zasięg, promując 
treści na swoich profilach w social media. Pomimo dynamicznego 
rozwoju innych kanałów blogi pisane pozostają bardzo skutecznym 
narzędziem komunikacji – zwłaszcza w budowaniu społeczności wokół 
marki. Najpopularniejsze blogi należą do kategorii kulinaria, uroda  
i lifestyle. Aż 85 proc. autorów to kobiety, a 12,3 proc. autorów pochodzi 
z Warszawy. Blogerzy nie należą do najmłodszej grupy twórców, dwie 
największe grupy mają 19–25 lat i 26–34 lata (Badanie Polska blogosfera 
2014, BLOGmedia).

YOUTUBERZY
W tej kategorii znajdziesz największych influencerów. Youtuberzy 
odnieśli ogromny sukces, zwłaszcza jeśli chodzi o zasięg. Słynny filmik 
z psem-pająkiem youtubera SA Wardęga zanotował już 164 miliony 
odsłon i zrobił furorę na całym świecie. Prawie każdy filmik tego twórcy 
przekracza milion odsłon. Oglądanie videoblogów deklaruje 29 proc. 
internautów. Szacuje się, że w 2019 roku aż 80 proc. ruchu w Internecie 
będzie pochodziło z treści wideo (Raport Rola blogerów i youtuberów 
we współczesnym świecie, Blog Forum Gdańsk, 2016). Stanowią potężne 
źródło rozrywki i porad. Stali się najważniejszym elementem promocji 
marek, tworząc content nie tylko najlepiej przyswajalny, ale i zabawny. 
Wszystkie badania pokazują, że odbiorcy rezygnują z tekstu na rzecz 
wideo, dlatego blogerzy coraz częściej zamieszczają filmiki obok tekstu,  
a część z nich w ogóle rezygnuje z blogów, tworzą kanały na YouTube. 
Nie wszyscy wiedzą, że YouTube pełni też funkcję wyszukiwarki, jest 
obecnie drugą największą wyszukiwarką po Google (www.similarweb.
com/top-websites). 
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FACEBOOKOWCY
Praktyczne 100 proc. digital influencerów wykorzystuje Facebooka, 
ale zdecydowana większość nie ogranicza się do niego. Na Facebooku 
znajdziesz zarówno blogerów, jak i youtuberów, którzy tu promują swoje 
treści, odsyłają do stron macierzystych, dzięki czemu zwiększają zasięg 
i zaangażowanie. Tutaj prowadzą dyskusje, odpowiadają na pytania, 
organizują zabawy i konkursy. Ze względu na algorytmy Facebooka 
ograniczające zasięg nie poleca się wykorzystywania go zamiast blogów, 
ale jako uzupełnienie – atrakcyjny kanał dystrybucji treści. 

INSTAGRAMERZY
Instagram jest numerem jeden, jeśli chodzi o poziom zaangażowania 
użytkowników. Drugie medium po Facebooku najchętniej 
wykorzystywane przez digital influencerów, bo aż przez 92 proc. (Raport 
PR-owcy i dziennikarze – co sądzą o sobie nawzajem, Komu Komunikacja, 
2015), zwłaszcza tych zajmujących się kobiecą tematyką, bo 63 proc. 
odbiorców tego medium to kobiety. Ciekawe więc, że najpopularniejszy 
polski profil należy do… Roberta Lewandowskiego. Instagram świetnie 
sprawdza się wśród blogerek modowych, urodowych, piszących  
o jedzeniu i gotowaniu, a także o sporcie.  

SNAPCHATERZY
Snapchat długo był traktowany przez marketerów po macoszemu, jako 
medium dla małolatów. Niesłusznie, gdyż szybko okazał się najgorętszą 
platformą do działań marketingowych i reklamowych, dla marek 
odważnych i nieszablonowo podchodzących do promocji. Użytkownicy 
Snapchata stanowią wyjątkowo aktywną grupę odbiorców, zwłaszcza 
tych w przedziale 13–25 lat. Snapchat to świetne medium do reklamy 
natywnej i storytellingu. Wykorzystując grafikę, zdjęcia i wideo, można 
naprawdę kreatywnie przedstawić swoją markę. Snapchat świetnie 
przełamuje lody – ma tak bezpośredni i dynamiczny charakter, iż znika 
bariera marka–konsument.

TWITTEROWCY
Twitter, pomimo iż publikowane na nim posty są bardzo ograniczone 
objętościowo, ma najbardziej publicystyczny i opiniotwórczy charakter. 
Jest najczęściej cytowanym medium w mediach tradycyjnych, to tutaj 
wypowiadają się przywódcy krajów, politycy, ekonomiści, liderzy  
i przedstawiciele firm. Jest też najchętniej wybieraną platformą 
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komunikacji przez dziennikarzy. Idealna do współpracy z influencerami 
dla marek, które chcą pokazać zaangażowanie w bieżące wydarzenia. 
Pole do popisu dla real time marketingu, promocji eventów  
i kampanii społecznych!

Źródło:  Badanie PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem, Komu Komunikacja, 2016.
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1.6. RANKINGI INFLUENCERÓW

Istnieje wiele źródeł informacji, które pomagają rozeznać się  
w gąszczu influencerów. Dla ponad połowy marketerów i PR-owców 
najcenniejszym są rankingi. Warto znać zarówno te niezależne, 
powstające na podstawie twardych danych, jak i te subiektywne, 
tworzone przez samych blogerów. 

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z influencer marketingiem, rankingi 
internetowych liderów będą dla Ciebie bardzo cennym źródłem 
informacji i pomogą zyskać rozeznanie w najpopularniejszych 
kategoriach, tematach, twórcach oraz ich działalności. W tym celu 
możesz sięgnąć do najpopularniejszych zestawień według zasięgu  
i zaangażowania fanów, które cyklicznie publikują: Brand24, Sotrender, 
Hash.fm czy Press-Service. Pamiętaj jednak, by nie ograniczać do nich 
swoich poszukiwań. Rankingi nie uwzględniają specyfiki różnych branż 
czy produktów ani nie są tworzone pod cele marketingowe konkretnej 
firmy. W ten sposób możesz pominąć bardzo kreatywnych, choć mniej 
znanych twórców z ciekawymi, świeżymi pomysłami na kampanie. 

Polecamy uwadze również te bardziej subiektywne opracowania, które 
są efektem jakościowej analizy wizerunku i działań influencerów. Takie 
autorskie rankingi przygotowują sami blogerzy: Paweł Opydo, Andrzej 
Tucholski, Tomek Tomczyk (Jason Hunt, dawniej Kominek) i ten ostatni 
niżej prezentujemy. W zestawieniu Jasona Hunta obok 30 liderów obecni 
są też mniej znani, ale już poczytni i dobrze rokujący influencerzy. Jason 
Hunt przedstawia ich alfabetycznie lub losowo, celowo odcinając się  
od modelu typowego rankingu.
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ZŁOTA DZIESIĄTKA:

• Anna i Thomas Albothowie 
thefamilywithoutborders.com/pl

• Marta Dymek jadlonomia.com

• Jessica Mercedes Kirschner jemerced.com

• Konrad Kruczkowski haloziemia.pl

• Julia Kuczyńska maffashion.pl

• Grzegorz Marczak antyweb.pl

• Przemysław Pająk spidersweb.pl

• Kamil Pawelski ekskluzywnymenel.pl

• Michał Szafrański jakoszczedzacpieniadze.pl

• Andrzej Tucholski andrzejtucholski.pl

Ranking najbardziej wpływowych blogerów 2015 
według Jasona Hunta:

http://thefamilywithoughtborders.com/pl%0D
http://jadlonomia.com
http://jemerced.com
http://haloziemia.pl
http://maffashion.pl
http://antyweb.pl
http://spidersweb.pl
http://ekskluzywnymenel.pl
http://jakoszczedzacpieniadze.pl
http://andrzejtucholski.pl
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SREBRNA DZIESIĄTKA:

• Jan Favre stayfly.pl

• Jakub i Ania Górniccy podrozniccy.com

• Michał Kędziora mrvintage.pl

• Anna i Marcin Nowak gdziewyjechac.pl

• Kasia Ogórek twojediy.pl

• Paweł Opydo zombiesamurai.pl

• Jakub Prószyński pijarukoksu.pl

• Łukasz Smoliński i Natalia Sitarska tasteaway.pl

• Natalia Tur nishka.pl

• Eliza Wydrych fashionelka.pl

BRĄZOWA DZIESIĄTKA:

• Michał Górecki nevergrowup.pl

• Monika Kamińska blackdresses.pl

• Krzysztof Kotkowicz kotkowicz.pl

• Maciej Mazurek zuchpisze.pl

• Magda i Kamil Mirkowiczowie mypinkplum.pl

• Kamil Nowak blogojciec.pl

• Maria i Jakub Paskowie oczekujac.pl

• Anna Skura whatannawears.com

• Anna i Jakub Zającowie fashionable.com.pl

• Edwin Zasada zabijgrubasa.pl

http://stayfly.pl
http://podrozniccy.com
http://mrvintage.pl
http://gdziewyjechac.pl
http://www.twojediy.pl%0D
http://www.zombiesamurai.pl
http://pijarukoksu.pl%0D
http://www.tasteaway.pl
http://www.nishka.pl%0D
http://fashionelka.pl%0D
http://nevergrowup.pl
http://blackdresses.pl%0D
http://kotkowicz.pl%0D
http://zuchpisze.pl%0D
http://www.mypinkplum.pl%0D
http://www.blogojciec.pl%0D
http://oczekujac.pl%0D
http://whatannawears.com
http://fashionable.com.pl%0D
http://zabijgrubasa.pl
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GALERIA NAJWIĘKSZYCH NADZIEI    (kolejność przypadkowa – fragment)  

• Dagmara Hicks calareszta.pl

• Joanna Pachla wyrwanezkontekstu.pl

• Adam Kliczek zatrzymujeczas.pl

• Ula Łupińska ulalupinska.pl

• Magda Kogut-Wałęcka szczesliva.pl

• Aggie Biały i Kamil Kondziołka jezykipodroze.pl

• Natalia Knopek simplife.pl

• Evelina Leśniewska veganisland.pl

• Magdalena Górnicka-Partyka i Maciej Partyka 

zrobswojslub.pl

• Adam Bartkiewicz adambartkiewicz.pl

Więcej znajdziesz na stronie:  
http://jasonhunt.pl/ranking-najbardziej-wplywowych-blogerow-2015-roku/ 

lub w tym rankingu:
http://hypeology.pl/blog-rank-2016/ 

lub w tym: 
http://psmm.pl/sites/default/files/top_100_polskich_blogow_-_raport_

medialny_-_2015_0.pdf

http://www.calareszta.pl/
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/%0D
http://zatrzymujeczas.pl/%0D
http://ulalupinska.pl/%0D
http://www.szczesliva.pl/%0D
http://jezykipodroze.pl
http://simplife.pl/%0D
http://veganisland.pl/
http://zrobswojslub.pl/%0D
http://adambartkiewicz.pl/%20%0D
http://jasonhunt.pl/ranking-najbardziej-wplywowych-blogerow-2015-roku/
http://hypeology.pl/blog-rank-2016/%0D
http://psmm.pl/sites/default/files/top_100_polskich_blogow_-_raport_medialny_-_2015_0.pdf%0D
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Odpowiedź brzmi – influencer marketing!

Trudno oprzeć się wrażeniu, że dzisiejsza komunikacja marek  
z klientami w Sieci przypomina jezioro – płytkie jezioro. Kontakty, 
choć rozległe – komunikat marki może dotrzeć do tysięcy, milionów 
odbiorców – są powierzchowne, a co za tym idzie po prostu 
nieefektywne. Jak pogłębić dno jeziora, wzmocnić relację z klientem? 
Odpowiedź brzmi – rozwiązaniem jest influencer marketing. 
Obecność influencera w kontaktach z klientem nadaje relacjom 
stricte marketingowym bardziej osobisty charakter, zbliża. Co 
więcej, influencer nie jest po prostu przedstawicielem producenta czy 
usługodawcy. On wkracza w przestrzeń między marką a klientem  
i uzupełnia ją o dodatkowe wartości: emocje, światopogląd, wiedzę.

Dzięki swej osobowości, talentowi, buduje uznanie i sympatię klienta, 
aby ostatecznie wpłynąć na jego zaangażowanie i decyzję zakupową. 
Dobór influencera nie jest jednak zadaniem łatwym, a pod uwagę 
należy wziąć wiele czynników. Punkt wyjścia stanowi oczywiście cel 
marketingowy i solidna analiza sytuacji. Fakt, że influencer działa 
w określonej branży, ma odpowiedni zasięg wśród potencjalnych 
klientów, a jego wizerunek budzi nasze pozytywne skojarzenia,  
to wciąż za mało.
  
Istotne są także potrzeby i zachowania jego społeczności, siła 
oddziaływania na tę społeczność, zgodność prezentowanych przez 
niego wartości z wartościami marki. A to przecież dopiero początek 
prac nad pogłębianiem dna jeziora. Współpraca z influencerem 
wymaga partnerstwa, taktu i wzajemnego zrozumienia, tak aby 
wspólnie stworzyć porywającą kampanię i osiągnąć założone cele.

Olga Majkowska
Project Manager OFFON Agency
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Jaką formę współpracy czytelnicy 
Twojego bloga odbierają najlepiej?

„Odbiorcy reagują najlepiej na współpracę,  
w której marka ma im coś wartościowego  
do zaoferowania. Nie muszą to być koniecznie 
rzeczy materialne. Świetnie przyjmowane 
są także: konkretna wiedza, inspiracje, 
motywacja, rozrywka. Przekaz marki musi 
jednak wnosić coś w życie odbiorcy. Nie może 
być nudnym marketingowym bełkotem,  
z którego nic nie wynika.”

Jacek Kłosiński, klosinski.net 

Jakie propozycje współpracy są najlepsze 
dla Ciebie jako blogerki?
 
„Najlepsze propozycje współpracy to te 
zaczynające się od zdania: Jesteśmy marką 
X, chcielibyśmy nawiązać współpracę. Jaka 
forma, Pani zdaniem, byłaby najbardziej 
atrakcyjna dla naszego produktu i Pani 
czytelników? Atrakcyjność współpracy  
z blogerami polega na swojego rodzaju 
intymności kontaktu jaki ma z czytelnikami 
i ich sprecyzowanym profilu. Moim zdaniem 
marki powinny bardziej ufać influencerom  
w wyborze formy dotarcia z ich produktem  
do czytelników – grupy, którą oni przecież 
znają najlepiej.”

Aleksandra Świstow, pojechana.pl 

http://klosinski.net/
http://pojechana.pl/
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Skuteczna komunikacja influencer- 
-marka. Co stanowi o sukcesie?
 
„Podstawą dobrej komunikacji jest wzajemne 
zrozumienie swoich potrzeb. Marketer 
powinien wiedzieć, że blog nie jest słupem 
ogłoszeniowym. Wpis czy akcja w social media 
powinny wpisywać się w konwencję bloga, 
współgrać z innymi treściami  
i podobać się czytelnikom. Bloger powinien 
rozumieć oczekiwania marki i wiedzieć jakie 
są cele współpracy czy grupa docelowa. Poza 
tym zastosowanie mają inne uniwersalne 
zasady. Zawsze łatwiej o zaufanie, gdy 
szybko odpisujemy na maile i terminowo 
wywiązujemy się ze swoich zobowiązań.”

Maciej Partyka, zrobswojslub.pl 

O czym marketerzy najczęściej nie 
mówią a mówić powinni?

„Zazwyczaj brakuje mi kontaktu po skończonej 
współpracy z informacją o jej efektach. 
Niezależnie czy pozytywny, czy negatywny 
feedback, może pomóc twórcom podnosić 
jakość ich usług, co byłoby korzystne dla całej 
branży.”

Łukasz Kielban, czasgentlemanow.pl

http://czasgentlemanow.pl/


Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 52

Czy zdarzyło się, że czytelnicy Twojego 
bloga odebrali współpracę z marką 
negatywnie?

„Nie było takiego przypadku. Odrzucamy  
8 na 10 ofert po pierwszym kontakcie. Z dwóch, 
które zostają wychodzi zwykle jedna. Czasem 
rozbijamy się o brak zrozumienia specyfiki 
bloga podróżniczego, czasem o budżet, a często 
po prostu o to, że produkt, który mielibyśmy 
promować do nas nie pasuje. Negatywnie 
odebrane byłoby coś, co promuje a normalnie 
nie użyłbym tego w życiu. Hotele 5-gwiazdkowe 
to nie moja bajka. Zorganizowane wyjazdy 
all inclusive też nie. Drogi sprzęt górski lub 
fotograficzny już jak najbardziej, bo faktycznie 
wydaję na niego swoje pieniądze i czasem 
o nim wspominam w różnych wpisach. 
Czytelnicy to widzą i o ile raz przymkną oko, 
to z każdą następną współpracą niepasującą 
do autora będą od niego odchodzić. Można to 
obserwować na niejednym przykładzie nawet  
z blogosfery podróżniczej.”

Andrzej Budnik, loswiaheros.pl

Dobra współpraca z marką – co to oznacza 
z Twojej perspektywy blogera?

„Za dobrą i udaną współpracę uważam taką, 
która została pozytywnie odebrana przez  
moich czytelników i fakt współpracy z marką  
był dla nich wartością dodaną do tekstu,  
a przelew przyszedł na czas.”

Jan Favre, stayfly.pl

http://www.loswiaheros.pl/
http://stayfly.pl/
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2.7. CASE STUDY MARKI MV-1 CANADA

Czy da się stwierdzić  
w uproszczeniu, że na decyzję 
zakupową miał wpływ post na 
Facebooku? Dana osoba musi mieć 
przecież pieniądze, potrzebę zakupu 
i musi zaistnieć wiele innych 
czynników, które sprawią,  
że zakup zostanie dokonany.  
– Monika Czaplicka 

 

W 2006 roku bracia Nick i Peter Grande zarządzający rodzinną firmą 
samochodową w Kanadzie rozpoczęli pracę nad wprowadzeniem 
na rynek kanadyjski pierwszego auta osobowego z automatyczną 
rampą mogącego przewozić osoby niepełnosprawne, poruszające 
się na wózkach. Auto zostało stworzone w USA, a bracia Grand stali 
się jego jedynymi dystrybutorami w Kanadzie. Nie dysponowali oni 
siecią salonów dealerskich, więc potrzebowali oryginalnej strategii 
dotarcia do konsumentów. Przyświecała im idea zbudowania 
firmy odpowiedzialnej społecznie, dla której najważniejszy jest 
user experience. Pragnęli zaangażować się w życie organizacji 
wspierających osoby niepełnosprawne. 

Nie mając milionowych budżetów na reklamę i wynajęcie agencji PR, 
rozumieli, że muszą dotrzeć do konsumentów inną drogą. Przyjęli 
strategię guerilla marketingu, licząc na ilość earned media. Postanowili, 
że team pracowników MV-1 Canada wyruszy w podróż przez całe 
Stany Zjednoczone a po drodze będzie uczestniczyć w wydarzeniach 
poświęconych problemom osób niepełnosprawnych. Pozyskanie uwagi 
mediów nie stanowiło problemu. 



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 54

Wystarczyło, że poinformowali lokalną prasę dzień przed przybyciem  
do miasta i media same zjawiały się na miejscu. Zaowocowało to licznymi 
publikacjami i naturalnym marketingiem szeptanym. Informacje  
o MV-1 Canada trafiały również na pierwsze strony ogólnoamerykańskiej 
prasy. Taktyka, jaką obrali, okazała się bardzo skuteczna w kreowaniu 
świadomości marki. Problem polegał jednak na tym, że nie przekładała 
się na sprzedaż (mimo że produkt był znacząco tańszy od innych, 
możliwych do wyboru z dostępnych na rynku). Po części wynikał  
on z faktu, że konsumenci byli przyzwyczajeni do kupowania aut  
w salonach. Firma postanowiła więc sięgnąć po pomoc influencerów. 

Pierwszym krokiem było zidentyfikowanie wpływowych osób  
w społeczności. Dokonano tego, posługując się zasadą 90-9-1 mówiącą,  
że 90 proc. odbiorców komunikatu to osoby, które poszukują informacji, 
same jednak nigdy nie zabierają głosu ani nie podejmują żadnych 
działań, 9 proc. to odbiorcy, którzy angażują się minimalnie, a ostatni  
1 proc. odbiorców to osoby aktywne, które angażują się w pełni. Ta mała, 
ale znacząca grupa wpływa na całą społeczność wokół. Przy użyciu takich 
narzędzi jak Klout, popularny serwis do monitorowania aktywności  
w social media marka zidentyfikowała głównych influencerów. Miała 
na względzie to, że musi ona zrozumieć sposób, w jaki sposób wybrani 
influencerzy oddziałują na swoich odbiorców. 

Używając narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych, 
wyodrębniono najważniejsze tematy i słowa kluczowe, na których
firmie zależało. Stworzono z nich chmurę tagów. Postanowiono do

Źródło:  www.mv1canada.com. 
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kluczowych influencerów (media, organizacje charytatywne, pracownicy 
urzędów miast, pracownicy służby zdrowia) podejść jak do partnerów i 
zaproszono ich do uczestniczenia w launchu rewolucyjnego produktu, 
który miał dać wolność poruszania się osobom niepełnosprawnym. 
Odwołanie się do ich ego, potraktowanie ich jako pełnowartościowych 
mediów, przełożyło się na chęć uczestnictwa w programie i bycia 
powiązanym z marką. 

Marka stworzyła treści, które dystrybuowała do influencerów. Powstało, 
między innymi, wideo przeznaczone do udostępniania, w którym 
skupiono się na problemach osób niepełnosprawnych ruchowo,  
a nie na samym produkcie. Niestety i tym razem prowadzone działania 
nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci wzrostu sprzedaży. 
Świadomość marki była, co prawda, wysoka, ale sprzedaż stała  
w miejscu. Przeprowadzone badania znów potwierdziły, że problem  
nie wynikał z ceny samochodu.

Dalsze badania przyniosły nieoczekiwane odkrycie. Okazało się, 
że większość profili odbiorców była fałszywa, nieaktywna albo 
nieadekwatna do treści. Adresy mailowe pozyskiwano z wizytówek  
i z nie do końca legalnych źródeł. Fani online, po tym jak kliknęli 
„lubię to” na Facebooku, nigdy nie angażowali się w rozmowę.  Konta 
Followersów na Twitterze w większości były fałszywe. Pracownicy firmy 
mieli świadomość tego, że zawsze przyjmuje się pewien margines błędu 
w dotarciu, ale w tym przypadku należało całkowicie zmienić strategię 
działania. 

Odwrócono cały proces. Postanowiono skupić się nie na osobie 
influencera ale na poszukiwaniu aktywnych społeczności skupionych 
wokół jego osoby. Badania aktywnych odbiorców pokazały, że mimo 
tego, że influencerzy docierali z przekazem do odbiorców nie mieli 
wpływu na ich działania. Relacje i zaangażowanie były po prostu 
za słabe. Skupiono się więc na samej grupie docelowej. Dokładnie 
przeanalizowano proces podejmowania decyzji zakupowych przez 
konsumentów. Postawiono pytania o to, kim dokładnie jest 
odbiorca. W tym przypadku grupa docelowa nie była jednorodna, więc 
podzielono ją według problemów. Zidentyfikowano osoby, które mają 
realny wpływ na konsumentów (rodzina, znajomi, pracownicy
medyczni, opieka społeczna, sprzedawcy ubezpieczeń medycznych). 
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Przeanalizowano kontekst emocjonalny, finansowy i inne czynniki, 
które mają wpływ na decyzję o zakupie. Marka stworzyła komunikaty, 
które miały rezonować z odbiorcą, a nie z influencerem. Zaczęto myśleć 
bardziej w kontekście tego, co się dzieje w głowie konsumenta (jak 
przebiega jego proces myślenia o zakupie, dlaczego w ogóle rozważa 
zakup auta).

W ten sposób udało się zidentyfikować influencerów, którzy faktycznie 
mieli wpływ na osoby niepełnosprawne, ich rodzinę i opiekunów.  
Po tym jak dokładnie określono proces podejmowania decyzji o zakupie 
oraz osoby, które mają wpływ na przebieg tego procesu, ponownie 
stworzono dedykowane komunikaty. Zdano sobie sprawę z tego, że 
nie może to być ogólna informacja, bo influencerzy sami nie poświęcą 
czasu na to, by przekształcić ją w taki sposób, by była dopasowana do 
konkretnej grupy odbiorców. Na przykład na osobę zaraz po wypadku 
wpływ mają pracownicy opieki medycznej oraz opiekunowie w domu. 
Z kolei na sportowców na wózkach wpływ mają organizacje sportowe 
i inni sportowcy. Porzucono strategię polegającą na pozyskaniu osób 
o największej liczbie followersów i wysyłaniu do wszystkich ogólnego 
komunikatu.

Tym razem stworzono dedykowane call to action w każdej 
zidentyfikowanej grupie docelowej. Powstało wiele ścieżek komunikacji. 
Każda była prowadzona i mierzona osobno, dopasowana zarówno do 
danej grupy odbiorców i ich problemów, jak i do charakteru i relacji  
z influencerem. Stworzono wielowymiarową strategię, która nie polegała 
na zarzucaniu sieci szeroko z nadzieją, że zawsze coś do niej wpadnie, 
ale na głębszym zrozumieniu grupy odbiorców i tego, na jakim etapie 
procesu zakupowego się znajdują, ich wątpliwości i oczekiwań oraz 
problemów, a także samej relacji z influencerem. W rezultacie po roku 
prowadzonych w ten sposób działań marka osiągnęła 20 proc. udziału  
w rynku pojazdów dla osób niepełnosprawnych w Kanadzie. 

Przykład ten obrazuje, że sugerowanie się zasięgiem i liczbą followersów 
to nie wszystko. Ważne jest zidentyfikowanie charakteru relacji 
influencera z tworzoną przez niego społecznością odbiorców i określenie 
na co influencer faktycznie ma wpływ. Zamiast skupiać się na liczbie 
followersów, warto skupić się na lepszym zrozumieniu tej relacji  
i lepszym dopasowaniu komunikatu do grupy docelowej.  
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Zrozumienie, że potencjalni 
nabywcy są zaangażowani  
w bezpośrednie rozmowy  
z poszczególnymi kontaktami,  
takimi jak rówieśnicy, 
współpracownicy, przyjaciele, 
rodzina, dziennikarze  
i blogerzy, ma większe znaczenie 
w procesie decyzji o kupnie  
niż wynajdywanie jednostek,  
które mają dużo odbiorców  
w sieci. 
– Brown, Fiorella
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2.8. JAK DOBRAĆ INFLUENCERA?
       HALO, TU JESTEM

Dobranie influencera do kampanii to zdaniem 61 proc. marketerów 
największe wyzwanie. Nie wystarczy przegląd rankingów, 
ponieważ powstają one na bazie zasięgu, który nie jest gwarantem 
powodzenia kampanii. Influencerzy to nie celebryci, o ich wpływie 
na odbiorców i wartości dla Twojej marki decydują zupełnie inne 
czynniki.  

Marki często niepoprawnie dobierają influencerów do swojej branży, 
pomijając tych, którzy są najsilniejszymi liderami w danym temacie  
i tworzą dla wybranego, zawężonego audytorium. Nie koncentrują się 
też na cechach swojego produktu i sytuacjach, w których konsumenci 
sięgają po niego. Na przykład jogurt wydaje się produktem dla każdego 
i zawsze, ale czy aby na pewno? A może są sytuacje, kiedy wolimy jogurt 
zamiast drożdżówki? Kto, kiedy i dlaczego dokonuje takiego wyboru? 
Zamiast przeanalizować swojego odbiorcę, kontekst zakupu 
i społeczność DI, firmy automatycznie nawiązują współpracę z tymi, 
którzy mają największy zasięg. 

Kolejnym problemem jest obawa przed wyjściem poza swoją branżę 
– produkt spożywczy niekoniecznie musi być promowany na blogach 
kulinarnych, a technologiczny wśród geeków. Wybierając influencera, 
warto skupić się przede wszystkim na tym, w jakich okolicznościach 
konsumenci korzystają z produktu, na przykład nawigacja samochodowa 
zostanie przyjęta z większym entuzjazmem na blogach podróżniczych, 
gdzie marka wpisze się w realny, ciekawy kontekst, niż na blogu  
o technologiach. Proces poszukiwań influencera rozpoczyna się zatem 
od poznania i zrozumienia audytorium oraz wyznaczenia jasnych,  
bardzo szczegółowych celów kampanii.
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Bardzo często firmy dobierają bohaterów kampanii przypadkowo, 
po zasięgach czy zaangażowaniu, generując w ten sposób idiotyczne 
akcje, które nie mogą przynieść skutku. Mogę podać taki przykład – 
pewne wydawnictwo wysłało mi książkę o kosmosie, beletrystyczną, 
jeśli się nie mylę. Bardzo miły prezent, ale kompletnie bez sensu – 
ani to moja pasja, ani nie mam z tym nic wspólnego. Nawet jakbym 
opublikowała, post zobaczyłoby parę osób i efekt byłby z tego żaden, 
poza uniesieniem brwi. 

Z drugiej jednak strony firmy nie korzystają czasem z tego, że mają 
ambasadorów marki, którzy też potrafią mieć niezły wpływ  
na innych. Od wielu lat jestem posiadaczką komputerów Asus, obecnie 
mam nawet nietani model dla graczy. Mówię o tym między innymi 
w wywiadach, robię mu zdjęcia, a przez długi czas jeździł ze mną na 
prelekcje i konferencje. Nie stronię też od gier mając je w polubionych 
czy co jakiś czas postując o tym jak gram. Zdziwiłam się więc, kiedy 
marka wysyłając bluzy wybrała moich zasięgowych kolegów, którzy 
mają głównie jabłka, a nie mnie. Oczywiście – można uznać, że skoro  
i tak lubię już markę, to nie ma sensu we mnie inwestować, ale  
w tym marketingu chodzi o to, żeby influencer był autentyczny i dobrze 
dobrany. Wizja, że ktoś pod wpływem bluzy zostanie adwokatem naszej 
marki jest po prostu śmieszna.

Moja rada: przejrzeć monitoring marki. Nie pod kątem zasięgów czy 
samej częstotliwości pisania – czasem ktoś może napisać nawet jeden 
post, ale taki, że zasięgowi blogerzy czy cewebryci mogą się schować. 
Bez znajomości danego medium – czyli kanału, gdzie publikuje autor, 
bez znajomości samego autora czy autorki – co lubi, czego nie lubi, 
kim jest, jaki jest, nie można dobrać dobrze influencera do kampanii. 
Może się okazać, że ktoś, owszem, jest naszym fanem, ale nie pasuje 
wizerunkowo do tego, co chcemy pokazać.

Monika Czaplicka
CEO agencja social media Wobuzz
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I moja ostatnia rada – nie róbcie tego ad hoc. Jednorazowo i na szybko. 
Analizowanie influencerów to praca przez ileś dni, jeśli nie tygodni.  
A jednorazowa akcja rzadko przynosi sensowne efekty. Zamiast  
5 cewebrytów na raz lepiej zainwestować w jednego, z którym 
wejdziemy w długotrwałe partnerstwo. 

Podstawą w marketingu jest percepcja, a tę buduje się konsekwencją. 
Dłuższa współpraca pozwoli też na stworzenie naprawdę fajnych 
rzeczy, bo nie wątpię, że influencer sam chętnie pokaże na co go 
stać. W tym układzie wygrywają wszystkie strony: cewebryta, który 
zarabia, zyskuje fajną akcję, nowych odbiorców i pewien prestiż, firma, 
która sprzedaje, ociepla wizerunek, staje się bliższa odbiorom i może 
pozyskać nowych klientów, a także odbiorcy influencera – dostają 
wartościowe treści albo ciekawą kampanię. Nie zapominajcie co z tego 
wszystkiego mają odbiorcy – ułatwienie w życiu: mniej decyzji, mniej 
niepewności, bo ufając influencerowi wierzą mu, że ta marka jest 
również godna zaufania. 

 

Zdefiniuj odbiorcę i cel
Influencer jest medium, a naszym celem jest dotarcie do określonych 
osób z jego pomocą. Oderwij się od dotychczasowych schematów 
i ogólnych kryteriów. Są wystarczające w mediach tradycyjnych, 
trafiających z przekazem reklamowym do dużych grup odbiorców,  
z których tylko pewien procent stanowią potencjalni klienci. 

Influencer marketing to narzędzie, które pozwala dotrzeć precyzyjnie  
do tych konsumentów, którzy są dla Ciebie najbardziej wartościowi 
(rokują najlepiej pod kątem szans na zakup). Dlatego kluczowe jest 
zrozumienie sytuacji, w której klient decyduje się na Twój produkt,  
jakich treści i bodźców potrzebuje oraz kto wówczas ma na niego 
największy wpływ. 
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Influencer może pomóc osiągnąć 
większość celów marketingowych: 
generować leady, zmienić 
postrzeganie marki, zbudować jej 
świadomość. Ale nie jest to tak 
proste, jak sprawienie, by ludzie 
stali się Twoimi megafonami. 
To nie zadziała. 
– Evy Wilkins

Jeśli będziesz świadomy, do jakich odbiorców chcesz kierować 
przekaz, możesz postawić jasne i konkretne cele. Najczęstsze, ogólnie 
definiowane cele to zbudowanie świadomości marki czy produktu, 
zbudowanie wizerunku lub jego zmiana, pozyskanie fanów i zachęcenie 
do wykonania jakiegoś działania – na przykład subskrypcji newslettera, 
wzięcia udziału w wydarzeniu, oraz wzrost sprzedaży. Dobrze jest je 
znacznie bardziej sprecyzować, wpisać w sytuację życiową konsumenta, 
aby uchwycić kontekst (w tym stan emocjonalny), w jakim dokonuje 
wyboru. 

Jak to zrobić? Przyjrzyj się, jaki przebieg ma proces zakupowy. Na każdym 
etapie świadomość będzie inna, inne rzeczy będą go motywowały  
do zakupu, innego typu informacji będzie oczekiwał. Zrozumienie,  
w jakiej fazie procesu zakupowego jest konsument, będzie wskazówką, 
jakiego typu contentu potrzebuje, a to da Ci odpowiedź, jakiego 
influencera Ty potrzebujesz. 

W analizie pomoże Ci tabelka. Widać w niej, jaką drogę przechodzi 
konsument – w tym przypadku matka, u której dziecka właśnie 
zdiagnozowano celiakię i poszukuje chleba bezglutenowego:
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Proces  
podejmowania 
decyzji  
o zakupie

Świadomość Rozważanie Preferencje Decyzja/zakup

Co motywuje 
konsumenta?

„Która marka 
rozwiąże mój 
problem?”
Konsument 
rozważa losowy 
zestaw marek,  
z którymi zetknął 
się przypadkowo, 
np. w sklepie.
Np. Konsument 
chce wiedzieć, 
które chleby są 
bezglutenowe. 
Może szukać 
blogów 
specjalistycznych, 
pytać znajomych, 
poszukiwać 
specjalistycznych 
sklepów.

„Która marka 
najlepiej spełni 
moje kryteria?”
Konsument ocenia  
benefity, porównuje 
marki i pyta innych 
o opinie.  
Np. Konsument 
ocenia i porównuje 
różne chleby, biorąc 
pod uwagę opinię 
innych na temat 
smaku, skład, 
zastanawia się,  
czy jego dzieci będą 
chciały jeść akurat 
ten chleb.

„Myślę, że to 
będzie najlepszy 
wybór.”
Konsument zawęża 
wybór – w moim 
osiedlowym sklepie 
jest chleb, który 
powinien spełnić 
moje wymagania.

„Spróbuję go.”
Konsument 
wybiera 
markę, w chwili 
dokonywania 
zakupu.
Konsument 
kupuje Twój 
chleb. Jeśli będzie 
zadowolony, 
może ponownie 
go kupić i polecić 
innym.

Jaki przekaz 
powinniśmy 
komunikować?

Uświadom 
konsumenta, 
że Twoja marka 
istnieje i spełnia 
kryterium.
Np. Influencer 
prowadzący 
blog o diecie 
bezglutenowej 
pisze post o Twojej 
marce.

Wytłumacz, jak 
Twój produkt 
rozwiązuje 
problem i jakie  
ma zalety.
Np. Influencer pisze 
artykuł, dlaczego 
Twój chleb jest 
bezpiecznym 
i korzystnym 
wyborem dla 
osób na diecie 
bezglutenowej.

Wzmocnij 
przekonanie,  
że Twój produkt 
to dobry wybór. 
Pokaż, że inni 
go wybrali i są 
zadowoleni.
Np. Influencer 
publikuje przepis 
na kanapkę  
z Twoim chlebem, 
którą jego dzieci 
uwielbiają brać  
do szkoły.

Ułatw zakup  
i wypróbowanie 
produktu.
Np. Influencerzy 
rozdają kupony 
ze zniżkami na 
zakup Twojego 
chleba.

Jakiego 
contentu 
będzie 
potrzebował 
konsument?

Content powinien 
skupiać się 
na sytuacji 
i problemie 
konsumenta, nie 
na Twojej marce  
i  cechach 
Twojego 
produktu.
Konsument zyska 
świadomość 
Twojego produktu 
dzięki:
- doświadczeniu  
w sklepie
- rekomendacjom    
ekspertów  
na blogach  
i videoblogach, 
podcastach
- przepisom
- artykułom
- recenzjom 
produktu.

Konsument 
powinien zostać 
przekonany, że 
produkt spełnia 
jego wymagania. 
Odbywa się to 
poprzez:
- posty na blogu
- prezentacje video
- artykuły
- recenzje produktu
- rekomendacje 
innych 
konsumentów 
(WOM).

Uzasadnij, 
dlaczego Twój 
produkt to 
dobry wybór, 
wykorzystując:
- posty na blogu
- przepisy
- wideo
- konkursy
- udostępniony 
cudzy content
- recenzje 
ekspertów  
i konsumentów.

Content 
powinien 
ułatwiać 
wypróbowanie 
i zakup 
produktu 
poprzez:
- kupony 
zniżkowe
- kupony na 
darmową próbkę
- możliwość 
zamówienia 
produktu lub 
próbki przez 
Internet. 

Na podstawie: Workbook How to Build an Influencer Marketing Strategy, tapinfluence.com. 
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Na przykładzie z chlebem bezglutenowym marka wie, że powinna 
prowadzić kampanię skierowaną do rodziców chorych dzieci, mającą 
na celu budowanie świadomości, edukację klientów na temat celiakii, 
wzmacniającą przekaz zakupowy. To z kolei podpowiada, jakich mediów 
należy szukać: blogów parentingowych, influencerów na Facebooku 
zajmujących się tematem celiakii i żywieniem dzieci, na przykład matek 
mających chore dzieci i dzielących się przepisami i poradami ze swoimi 
czytelnikami. 

Kryteria wyboru
Digital influencer, którego wybierzesz, musi być dobrze dopasowany  
i silnie oddziaływać na Twojego odbiorcę. Jego zainteresowania powinny 
być dostosowane do profilu klientów, do których chcesz dotrzeć. 
Powinien budzić znaczące zainteresowanie i interakcje, a jego pozycja 
powinna zachęcać do naśladowania. 

Drugi zestaw kryteriów będzie dotyczył stylu komunikacji i wizerunku 
autora. Powinny one odpowiadać wartościom i aspiracjom odbiorcy,  
a także współgrać z głosem marki. Dopiero pod tak wybranego 
influencera tworzymy adekwatny, unikatowy i kreatywny przekaz. 

Dobra kampania powstaje na styku tych trzech punktów – konsumenta, 
influencera i marki. Wszystkie elementy muszą występować w harmonii, 
aby zachować spójność komunikacji.

DOPASOWANIE 
Kluczowym kryterium jest dopasowanie influencera, zarówno  
na poziomie grupy odbiorców, tematyki, wizerunku, jak i spójności 
komunikacji z marką. Influencerzy działają w określonej społeczności  
i konwencji, która musi współgrać z marką. Nie każdy influencer będzie 
tak samo skuteczny dla różnych marek, ponieważ ich wpływ jest 
kontekstowy. 

Dla jednego produktu duży zasięg Abstrachuje.TV będzie wartością, 
dla innych pozostanie bez wpływu na wynik. Z powodzeniem mogą 
promować produkt masowy i lifestylowy, jakim jest Coca-Cola, jednak  
już nie sprawdzą się w roli eksperta od usług bankowych, specjalistów  
od oprogramowania czy znawców proszków do prania. Język, estetyka  
i typ humoru nie będą współgrały z każdą marką jednakowo. 
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Magda Gessler reklamująca 
energetyki, a SA Wardęga  
przybory do pieczenia ciast.  
Czy to na pewno dobry  
zabieg marketingowy?
– Jan Mosiejczuk, Carat Polska 

WPŁYWOWOŚĆ 
Tutaj dochodzimy do sedna w IM – wpływu. Wpływ to rodzaj relacji. 
Eksperci z Altimeter Group stworzyli bardzo ciekawy raport, poświęcony 
zjawisku wpływu i jego mierzalności (Raport The Rise of Digital Influence, 
Brian Solis, Alan Webber,  Altimeter Group, 2012). Zdefiniowali wpływ 
jako czyn, autorytet lub możliwość spowodowania efektu  
w niebezpośredni lub nieuchwytny sposób, a wpływ w Internecie jako 
zdolność spowodowania efektu, zmiany zachowań, a także forsowania 
mierzalnych skutków online. Określili trzy filary, które składają się 
na wpływ:  zasięg (reach), związek z tematem (relevance) i oddźwięk 
(resonance).

• Zasięg 
Zasięg nie jest tu rozumiany jako liczba followersów. Zasięg 
influencera określa, jak daleko i szeroko informacja może 
rozpowszechnić się w społeczności. Jest wypadkową jego 
popularności (poziomu sympatii, podziwu lub poparcia innych osób), 
bliskości (lokalizacja influencera jest ważna, jeśli efekt ma zostać 
osiągnięty w konkretnym miejscu lub  środowisku) oraz życzliwości 
(jeśli okazuje ją społeczności, zwiększa chęć współpracy i reakcji). 

• Związek z tematem 
Relacja między influencerem a społecznością tworzy się dzięki 
wspólnemu tematowi. Uznanie, jakie ma influencer, oraz poziom 
znajomości tematyki budują jego wpływ oraz sprawiają, że odbiorcy 
chętnie reagują na przekaz, ponieważ jest on dla nich wartościowy. 
Swoje znaczenie w danym temacie DI buduje dzięki: autorytetowi 
(gdy angażuje się w daną tematykę, naturalnie zyskuje autorytet, 
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wzbudza szacunek), zaufaniu (trudna do zmierzenia silna wiara 
odbiorców w jego rzetelność, prawdziwość, możliwości sprawcze) 
oraz przyciąganiu (naturalna umiejętność budzenia sympatii).  
 
Wpływowość jest w pewnym sensie cechą naturalną, która pozwala 
liderom kierować odbiorcami. Ich publiczność jest zaangażowana  
w przekaz i relację z influencerem. 

Możemy zdefiniować siedem cech, którymi odznaczają się 
najbardziej wpływowi influencerzy: 

1. Rosnący wzrost – nieustanny rozwój wielkości publiczności. 
2. Siła społeczna – znacząca i wymierna siła przebicia w mediach 

społecznościowych.
3. Wirusowa dystrybucja – ciekawa treść, która jest udostępniania 

organicznie.
4. Zaangażowanie konsumentów – widzowie, którzy wchodzą  

w interakcję i reagują na treści.
5. Eksperckość – wysoka znajomość swojej tematyki.
6. Estetyka - czyste, jasne i przyjazne dla użytkownika elementy 

projektu (bloga, profilu w social media).
7. Pozycja lidera – szacunek i pozycja pionierów w społecznościach 

internetowych.

• Oddźwięk   
Oddźwięk jest nadrzędnym filarem wpływu. To on decyduje, z jaką 
reakcją spotka się przekaz, jak długo utrzyma się on w mediach  
i do jak wielu osób dotrze. Na oddźwięk składają się częstotliwość 
przekazu (jak często temat lub influencere pojawią się 
w kanałach dotarcia do społeczności), okres (czas, w którym temat 
lub osoba pozostają widoczne po pojawieniu się) oraz amplituda 
(poziom zaangażowania, jaki budzą w Sieci).
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Jak dobrać influencera do współpracy? 

„Podstawą jest kreatywność. Kampanie 
realizowane w Internecie muszą być coraz 
bardziej pomysłowe, żeby kogokolwiek zaciekawić. 
Najczęściej agencje szukają ludzi bardzo 
zasięgowych, mających mnóstwo polubień  
i unikalnych wejść na stronę, bloga czy film. 
Jednak nawet osoby na dużo wcześniejszym 
etapie rozwoju potrafią stworzyć coś bardzo 
pomysłowego, co dużo lepiej zadziała na 
odbiorców. Dzisiaj zasięg budowany w social 
mediach można zbudować na płatnych reklamach. 
Jeżeli dodamy do tego, że reklamą będzie 
niecodzienny, odkrywczy i ciekawy tekst czy film, 
możemy skutecznie współpracować nawet z mniej 
popularnymi influencerami. 
Ważne jest również to, aby tematyka 
kampanii była zgodna z tematyką twórczości 
konkretnego influencera. Wiarygodność jest 
przecież najważniejsza i to ona jest kluczem do 
zadowolenia i przekonania do siebie odbiorców.” 

Adam Bartkiewicz, adambartkiewicz.pl 

http://adambartkiewicz.pl/
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Czy wpływ da się zmierzyć?
Jak widzisz, wpływ składa się z bardzo wielu zmiennych, których nie 
sposób podporządkować kilku prostym kryteriom i który nie jest 
pochodną liczby obserwujących. Wyniki badań pokazują, że wraz ze 
wzrostem liczby followersów spada ich zaangażowanie, na przykład  
dla Instagrama wynosi ono 8 proc. dla kont poniżej 1000 obserwujących  
i 4 proc. dla kont od 1000 do 10 tysięcy obserwujących, powyżej tej liczby 
spada do 2,67 proc. (digiday.com). Podobnie kształtuje się sytuacja dla 
innych mediów społecznościowych.

Dlatego też powinieneś skupić się na ocenie jakościowej, a nie ilościowej 
DI. A główną miarą powinno być to, jakie liderzy budują relacje, które
pozwalają im wpływać na konsumenta, prowokować do działania. 
Zdaniem autorów wyżej wymienionego raportu wpływ to zjawisko, 
którego nie można zmierzyć w Internecie, ponieważ rozciąga się daleko 
poza nim. I nie ma narzędzia, które pozwoli jasno je określić. Możemy 
szacować prawdopodobieństwo wpływania na zachowania, ale nie 
przewidzimy wyników. 

Narzędzia wspierające wybór influencera
Skoro już o narzędziach mowa, to warto mieć wiedzę na ich temat,  
są bowiem wygodnym czynnikiem wspomagającym proces poszukiwań, 
ale nie powinny być decydującym. Narzędzia takie to rankingi  
i oprogramowania bazujące na algorytmach, zestawiających dane typu 
zasięg profili autora, poziom reakcji jego fanów, częstotliwość pisania 
o Twojej branży czy marce, analiza sentymentu. Dobrym przykładem 
jest bardzo popularny serwis Klout. Klout zestawia dane z największych 
platform SM i przedstawia wynik w postaci liczby od 0 do 100, 
określającej poziom wpływu. Jednak tylko 9 proc. marketerów uznaje 
Klout za poprawne kryterium. 

W Polsce najchętniej używanymi narzędziami są Hash.fm, Brand24 
i Sotrender. Hash.fm to platforma umożliwiająca przeglądanie 
bazy najbardziej wpływowych twórców w danej tematyce, podobne 
zestawienia przygotowują Brand24 i Sotrender. Dodatkowo te dwa 
ostatnie oferują narzędzia analityczne, pozwalające przede wszystkim 
obserwować konkurencję oraz monitorować wizerunek swojej marki  
w Sieci.  



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 68

Ciekawym narzędziem jest House of Influence (firmy Dentsu Aegis 
Network Polska oraz ARC Rynek i Opinia), którego twórcy zestawili świat 
online i offline, twarde dane z emocjami ludzi, aby uchwycić rzeczywisty 
wpływ influencerów, a nie tylko ich rozpoznawalność. Raport dostarcza 
bardzo dokładnych danych na temat postrzegania influencerów  
na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród internautów.

Taki ranking może być punktem wyjściowym, ale konieczna jest analiza 
jakościowa nie tylko DI, ale i jego społeczności. Większość serwisów 
bada głównie popularność influencera, a jak udowodniliśmy, nie jest 
ona tożsama z wpływowością, która zależy ponadto od kontekstu. Marki 
muszą najpierw identyfikować społeczności i poznać ich naturę, aby 
ocenić, jaką rolę i pozycję ma w niej influencer. Dopiero na tej podstawie 
można stworzyć strategię komunikacji i przekaz dopasowany do relacji 
influencera ze swoimi odbiorcami. Strategia nie powinna być budowana 
wokół influencera, ale wokół społeczności, dlatego popularne narzędzia 
mogą nie być wystarczającym źródłem wiedzy. 

Gdzie jeszcze znaleźć blogera?
Oczywiście w Internecie – możesz szukać w Google, po hashtagach  
na Twitterze i Instagramie czy tablicach tematycznych na Pintereście. 
Śledź Facebooka i YouTube’a, nie tylko posty, ale i komentarze pod nimi. 
Przyjrzyj się najaktywniejszym fanom na swoich profilach w SM, może 
są wśród nich blogerzy? Można wreszcie szukać ciekawych osobowości 
na wydarzeniach branżowych, zlotach blogerów i miłośników danej 
tematyki. 

Influencerów do współpracy warto szukać także w niestandardowy 
sposób. Ciekawe projekty znajdziesz na portalach crowdfundingowych, 
takich jak PolakPotrafi. Jest tam wielu blogerów z niesamowitymi 
pomysłami, którzy z pewnością zainteresują się ofertą współpracy. 
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Źródło: Badanie PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem, Komu Komunikacja, 2016.

Podsumowanie
Planując kampanię z influencerami, zerwij z imperatywem współpracy 
jedynie z wąską grupą zasięgowych blogerów i vlogerów. Od influencera 
nie kupujesz zasięgu, a dobre, angażujące treści i jego pozycję  
w społeczności. Dlatego dobieranie influencera do kampanii nie powinno 
być ślepym wyborem pierwszej piątki z top 50. 

Postaw na współpracę z zaangażowanymi, może nieco mniej 
popularnymi, ale naprawdę wpływowymi twórcami. Kiedy zasięg 
przestaje być fetyszem działań influencerskich, otwierają się ciekawe 
możliwości dla marek. Nie oznacza to, że nie jest istotnym parametrem. 
Nadal jest to jeden z KPI, ale należy pamiętać, że nie zawsze jest  
on równoznaczny z faktycznym wpływem. Decydująca powinna być 
jakość relacji między influencerem a odbiorcami. I pamiętaj, że Twoim 
celem jest dotarcie do konkretnego konsumenta, znajdującego się  
na konkretnym etapie procesu zakupowego. 
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Influencerzy to przede wszystkim osobowości. Wydawałoby się, że są 
tacy sami jak my. Coś jednak spowodowało, że postanowili ze swojego 
życia, pasji lub poglądów uczynić formę ekspresji wyglądającą 
 na autentyczną. Pracują nad marką osobistą wiedząc, że to dostępny  
i w perspektywie dochodowy sposób na życie. Od celebrytów różni ich 
przede wszystkim to, że mają własną, pracowicie zdobytą publiczność. 
Nie potrzebują tradycyjnych mediów – niektórzy przynajmniej tak 
twierdzą. Mają też inny kontakt z własnymi fanami – bardziej osobisty 
i zaangażowany, co widać szczególnie podczas ich występów na żywo. 
Obecnie patrzy się na influencerów przez pryzmat youtuberów czy 
vlogerów, bo jednocześnie trwa moda na wideomarketing. Właśnie oni 
mają największe zasięgi, a w nagraniach mogą najlepiej przedstawić 
wykreowaną postać.

Internet coraz bardziej tworzy galaktyka osobowości, nie Gutenberga. 
Treści wideo dominują, a granica między informacją, rozrywką  
i reklamą już dawno uległa zatarciu. Gatekeeperzy przegrywają  
w walce o widza z amatorami, którzy jak nikt inny wyczuwają potrzeby 
współczesnych konsumentów treści. To najlepszy moment, by  
w marketingu wykorzystać siłę influencerów. Trzeba tylko pamiętać,  
że to oni są naszymi przewodnikami po świecie fanów cyfrowej rozrywki 
– należy im się rozsądna doza twórczej wolności. Jak widać  
po wielu współpracach marek z twórcami internetowego wideo, 
owocuje to pomysłowymi realizacjami reklamowymi. Zagrożenie 
widzę tylko jedno: przesyt. Brak autentyczności czy wiarygodności 
nie powinien stanowić przeszkody. Większe niebezpieczeństwo tkwi 
w nadmiarze działań reklamowych i inflacji treści, które z czasem 
stracą swój związek z grupą docelową. Siłą influencerów jest jednak 
to, że wciąż pojawiają się nowi, dostosowani do nowych pokoleń 
konsumentów i nowych mediów. Głód osobowości nigdy nie zmaleje.  
Co najwyżej trzeba będzie subtelniej walczyć o przychylność odbiorców.
 

Jacek Szlak 
redaktor naczelny Marketing przy Kawie
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2.9. STRATEGIA: ZRÓBMY TO DOBRZE

Każda kampania, również ta z udziałem DI, wymaga strategii. 
Istnieją różne szkoły, na czym powinna się ona koncentrować. 
Dobra strategia opiera się na tym, co najważniejsze w procesie 
zakupowym i co jest prawdziwym źródłem wpływu.

Influencer marketing to sprawienie, 
że inni udostępnią Twoją historię, 
zgromadzą zainteresowanie, zrobią  
za Ciebie case. 
– Ardath Albee

Żyjemy w czasach przesytu informacji, zwłaszcza tych o charakterze 
marketingowym. Nasze zmysły są przeciążone komunikatami  
i bodźcami, skrzynki mailowe zaspamowane, a pocztowe zapchane 
ulotkami. Jeśli jakiś przekaz ma się przebić, to jest nim tylko to,  
co pochodzi z zaufanego źródła. Dla konsumenta nie Ty jesteś zaufanym 
źródłem, są nim bliskie mu osoby, także te, które śledzi w Internecie.  
Jak dotrzeć przez nich do konsumenta, by nie trafić do realnego lub 
wirtualnego kosza? Są dwie szkoły, ale tylko jedna z nich wskazuje 
właściwą drogę. 

Dwa modele tworzenia strategii
Pierwsza szkoła, jak dobierać influencerów do kampanii, to tzw. model 
Fishermana. Model ten koncentruje się na influencerze i rozbudzeniu 
świadomości marki, a druga szkoła na konsumencie i procesie 
podejmowania decyzji. 
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Model Fishermana zakłada, że należy pozyskiwać influencerów z dużą 
liczbą followersów i dużym zasięgiem. Zwiększająca się świadomość 
marki ma automatycznie prowadzić do zwiększenia liczby zakupów. 
W tej strategii marketerzy muszą znaleźć największych wpływowych 
influencerów w danych społecznościach, posługujących się słowami 
kluczowymi dla marki. Starają się zrozumieć naturę każdej społeczności  
i rolę, jaką odgrywa w niej influencer. Następnie tworzą strategię 
działania i przekaz dopasowany do charakteru relacji. Influencerzy 
wzmacniają ten przekaz, starając się, by był on dalej udostępniany. 
Marketerzy zarzucają szeroko sieci, licząc, że zawsze się coś trafi. 

Druga szkoła koncentruje się na konsumencie. W tym modelu należy 
zidentyfikować osoby podejmujące decyzje zakupowe w kontekście 
ich relacji społecznych, na przykład konsument szuka opinii rodziny, 
znajomych, kolegów z pracy, blogera. Ten model oparty jest na relacjach 
osób o wspólnych poglądach, zachowaniach, ideałach, które mają  
na siebie wpływ. Zadaniem marketerów jest znaleźć osoby, które

Model influencer marketingu Fishermana

Źródło: Influence Marketing.  Jak tworzyć, zarządzać i mierzyć współpracę z influencerami w marketingu mediów                         
              społecznościowych, Danny Brown, Sam Fiorella, Que Publishing, 2013.
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mają wpływ na kupującego, dopiero wtedy mogą stworzyć kampanię, 
która wpisuje się w ten kontekst i relację oraz ukierunkowuje  
na dokonanie zakupu. 

Jest to znacznie skuteczniejsze podejście, ponieważ daje lepszy obraz 
procesu podejmowania decyzji i czynników, które mają na nią wpływ. 
Kampanie oparte na dużych zasięgach influencerów są ryzykowne. Są 
nastawione na wzmacnianie komunikatu, który bazuje na ograniczonej 
wiedzy o grupie docelowej i o tym, jak podejmuje ona decyzje zakupowe. 
Kampanie oparte na relacjach są lepiej dopasowane do odbiorców  
i uzyskują znacznie lepsze efekty. 

Model influencer marketingu skoncentrowany na kliencie

Źródło: Influence Marketing.  Jak tworzyć, zarządzać i mierzyć współpracę z influencerami w marketingu mediów                         
              społecznościowych, Danny Brown, Sam Fiorella, Que Publishing, 2013.

Wykorzystaj efekt IKEA
Najskuteczniejsze strategie są oparte na emocjach. Choć chcemy 
wierzyć, że jest inaczej, to emocje mają największe znaczenie  
w procesie zakupowym. Świadczy o tym tak zwany efekt IKEA. Nazwa 
tego zjawiska została zaczerpnięta z badania Efekt IKEA: Gdy praca 
prowadzi do zakochania przeprowadzonego w 2011 roku przez Social 
Science Research Network. Badanie dowiodło, że konsumenci bardziej 
cenią rzeczy, które zrobili sami. Uczestnicy zostali poproszeni  
o samodzielnie złożenie mebli, a później określenie ich wartości. 
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Wyceniali je wyżej niż gotowe meble, ponieważ ich wkład pracy zwiększał 
dla nich ich znaczenie. 

Jaki z tego wniosek dla Ciebie? Skoro nasze oceny rzeczy są subiektywne 
i zależą od naszego zaangażowania w ich powstanie, to należy tak 
budować kampanie marki, aby to doświadczenie przekładało się  
na wartość marki. Stosuj techniki marketingowe, które są naturalne, 
bliskie codziennemu życiu, a przede wszystkim budują doświadczenia 
z udziałem marki. Takie zabiegi są skuteczniejsze od typowego 
marketingu, w którym konsument obcuje z reklamą w mediach 
tradycyjnych.

Zachęć do działania
Tworzenie atrakcyjnych kampanii, które angażują odbiorców i zmieniają 
nastawienie do marki, jest prawdziwą sztuką. Pamiętaj, by jasno określić 
swoje cele, zwłaszcza działanie, jakie chcesz, aby odbiorcy wykonali. 
Określ call to action kampanii, na przykład zakup produktu z kuponem 
rabatowym, wzięcie udziału w konkursie, przesłanie zdjęcia, pobranie 
e-booka. Jeśli wyraźnie je zakomunikujesz, wtedy łatwiej osiągnąć 
zaangażowanie, zrealizować zamierzony cel, potem także zmierzyć efekty 
kampanii. 

Pomysły na kampanię
Jeśli nie masz pomysłu, jak taką kampanię przeprowadzić, najlepiej… 
zapytaj influencera. Ponad połowa blogerów chętnie podejmie się 
wymyślenia akcji dla partnera (Raport Kreatywność i wiarygodność. 
Współpraca z markami oczami digital influencers, Hash.fm, 2015). 
To bardzo kreatywni twórcy, którzy potrafią zaskoczyć i tworzyć 
fantastyczny content, jeśli tylko pozwoli się im działać swobodnie.  
Cały czas pamiętaj, że nie bez powodu zyskali uznanie swoich odbiorców.

Inspiruj się projektami tych, którzy osiągnęli sukces. Nie chodzi o ich 
naśladowanie i powtarzanie tych samych koncepcji, ale podejrzenie, 
jakiego typu media i aktywności najbardziej angażują dla danej branży. 
Zapoznaj się z case study w naszym e-booku i poszukaj ich w Internecie. 
Zobacz zestawienie najlepiej zapamiętanych akcji przez internautów  
z raportu B(v)log Power. Wpływ blogów i wideoblogów na internautów, 
PSBV, 2015. 
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Top 20. Akcje zapamiętane przez internautów pod wpływem 
b(v)loga

Źródło: Raport (B)vlog Power. Wpływ blogerów i wideoblogerów na intenautów, Polskie Stowarzyszenie Blogerów  
              i Vlogerów, 2015.

Jakie treści, które powstały  
we współpracy z markami, Twoi 
czytelnicy mogliby odebrać negatywnie?  

„Udało mi się zbudować wobec bloga 
społeczność fajnych ludzi i bardzo ostrożnie 
dobieram partnerów do współpracy 
i (jak sądzę) dlatego kampanie, które 
przeprowadziłam na Pojechanej (a było  
ich już kilkanaście), nigdy nie spotkały się  
z negatywnym odzewem. Jestem jednak 
pewna, że pojawiłyby się głosy krytyki, gdybym 
nie oznaczyła materiału promocyjnego 
(nikt nie lubi być traktowany jak głupi) lub 
gdybym podjęła się promocji produktu/
usługi, o którym nie mam pojęcia, którego nie 
sprawdziłam na własnej skórze.”

Aleksandra Świstow, pojechana.pl 

http://pojechana.pl/
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Potrzebujesz jeszcze więcej inspiracji? To nie problem! Specjalnie dla 
Ciebie przygotowaliśmy pomysły na kampanie dla  czterech wybranych 
branż i kilka uniwersalnych. Oparliśmy je na sprawdzonych działaniach 
influencerów. Być może znajdziesz wśród nich inspirację dla swojej 
marki?

Branża kulinarna i spożywcza 
• napisz e-booka lub książkę kucharską,
• przygotuj artykuł sponsorowany z niecodziennymi zastosowaniami 

Twojego produktu,
• nakręć wideo z wykorzystaniem produktu,
• zorganizuj konkurs na najlepszy przepis czytelnika z wykorzystaniem 

produktu,
• zapytaj czytelników o nową pozycję w menu – konkurs na ciekawe 

danie, które znajdzie się w menu lokalnej restauracji,
• zorganizuj event kulinarny z blogerami.

Branża podróżnicza 
• udostępnij swój produkt do testowania w drodze,
• wymyśl blogerowi wyzwanie, na przykład szukanie ukrytych skarbów 

w jakiejś lokalizacji,
• zaproś do testowania usług oraz ofert wyjazdowych i adventure,
• zasponsoruj jakiś projekt blogera, na przykład road trip jak 

busemprzezswiat.pl (w poszukiwaniu projektów zajrzyj  
na PolakPotrafi itp.).

Branża szkolna/edukacyjna
• zorganizuj konkurs fotograficzny na Instagramie,
• zorganizuj grę miejską na Snapchacie (zobacz zabawa zorganizowana 

przez H&M z biletami na DJ-ski show Boiler Room, opis case study 
możesz przeczytać na https://socjomania.pl/akcja-marketingowa-h-m-
na-snapchacie-wywiad-i-case-study),

• zaproś blogera i jego wybranych czytelników do swojej fabryki, 
laboratorium, biura projektowego i pozwól im wymyślić i stworzyć 
nową wersję Twojego produktu,

• stwórz vloga – na przykład z poradami i odpowiedziami ekspertów  
na pytania fanów, które boją się zadać dorosłym,

• przeprowadź akcję w szkołach, łącząc offline i online,

https://socjomania.pl/akcja-marketingowa-h-m-na-snapchacie-wywiad-i-case-study
https://socjomania.pl/akcja-marketingowa-h-m-na-snapchacie-wywiad-i-case-study
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• poproś, by influencer przez jeden dzień poprowadził Twojego 
Twittera firmowego.

Branża parentingowa 
• zorganizuj event, na przykład dzień relaksu ze strefą urody  

dla mam i opieką dla dzieci,
• przeprowadź konkurs fotograficzny na Instagramie z wykorzystaniem 

Twojego produktu w najbardziej kreatywny sposób,
• przeprowadź konkurs na Twitterze na najbardziej pomysłową 

odpowiedź na najczęstsze pytanie dziecka,  na przykład: Gdzie byłem, 
jak mnie nie było?,

• zorganizuj rodzinną grę miejską na Snapchacie, na przykład szukanie 
ukrytego skarbu,

• stwórz e-booka dla przyszłych rodziców z udziałem czytelników,  
na przykład 25 ważnych rzeczy, o których nie mówią w szkole 
rodzenia,

• zorganizuj akcję charytatywną dla dzieci z domu dziecka  
czy hospicjum.
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2.10. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY:
          CZEKAMY NA TWÓJ RUCH

Trzy kroki do efektywniej współpracy z blogerami: 

1. „Dobór blogera do marki/produktu, który ma być 
promowany, nie może być przypadkowy i podyktowany 
tylko i wyłącznie liczbami/zasięgami. Nierzadko 
mniejsze zasięgi blogera, ale o większym 
oddziaływaniu na swoją społeczność, przyniosą więcej 
dobrego dla klienta niż pakowanie się w drogą 
kampanię u zasięgowego twórcy. 

2. Bloger, aby nie stracić wiarygodności przed 
czytelnikami, nie powinien łapać każdej sroki  
za ogon, a dobierać kampanie tak, aby faktycznie 
to, co promuje, było spójne z charakterem jego 
bloga i tym, czym się interesuje. Dla przykładu: 
autor bloga o tanim podróżowaniu raczej wyjdzie 
na niewiarygodnego, jeśli będzie nagle promował 
drogi hotel czy linie lotniczą uruchamiającą 
nowe połączenia. Jeśli do tej pory szukał tylko 
promocji i jak najniższych cen, nie dość, że straci 
wiarygodność, to jeszcze wydane pieniądze klienta 
nie przyniosą oczekiwanych efektów sprzedażowych. 

3. Współpraca nie powinna być tylko korzyścią  
dla klienta i dla blogera. Powinna też dać coś 
ekstra czytelnikom, bo to oni są „na końcu dnia” 
najważniejsi. Jeśli o tym zapomnimy i będziemy  
po prostu pchać tematy komercyjne jeden za drugim, 
bardzo szybko stracimy nasz największy potencjał 
– autentyczność i zaufanie, którym darzą nas 
czytelnicy. Korzyścią ze współpracy dla czytelników 
może być konkurs z wartościowymi nagrodami, 
ekstratreść, która wymaga dużo przygotowania 
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i jest oddawana za darmo, albo na przykład warsztaty 
podróżnicze, których organizację opłaca sponsor, 
a uczestnicy mogą w nich uczestniczyć za darmo. 
Przykłady zależą tylko od produktu/usługi, którą 
chcemy promować.”

- Andrzej Budnik, loswiaheros.pl

Sekret udanej współpracy z influencerami tkwi w umiejętności 
budowania dobrych relacji. Wiele zależy od pierwszego kontaktu,  
od tego, czy potrafisz wzbudzić zainteresowanie i pożądanie 
Twojego produktu oraz zaproponować przejrzysty, korzystny 
układ. Im lepszą relację nawiążesz, tym Twoja marka zyska bardziej 
osobisty wymiar dla influencera. A w konsekwencji przełoży się  
na bardziej wpływowy przekaz. 

Influencer marketing stwarza właściwie nieograniczone możliwości, 
wszystko zależy od kreatywności influencera i tego, jak sprzyjające 
warunki oraz pozytywne doświadczenie Twojej marki mu zapewnisz. 
Aby kampania zakończyła się powodzeniem, bardzo ważna jest dobra, 
partnerska relacja i wyjście poza szablonowe myślenie o internetowych 
twórcach jak o hobbystach. Pamiętaj, że influencerzy ciężko pracują na 
swoją markę, często latami budują pozycję i znają się na marketingu nie 
gorzej niż Ty. Dlatego bardzo ważne jest, aby zdobyć zaangażowanie DI  
i tak zorganizować współpracę, aby owocowała pozytywnymi emocjami  
i atrakcyjnym contentem. 

Większość influencerów nieustannie poszukuje nowych tematów 
i treści. Tworzenie atrakcyjnego contentu pozwala utrzymać im 
zaangażowanie odbiorców. Twoja propozycja współpracy powinna 
zaspokajać tę potrzebę, stanowić konkretny benefit dla autora. 
Pamiętaj, że influencerzy są zarazem bardzo wrażliwi na punkcie swojej 
autentyczności i zaufania, jakim obdarzają ich odbiorcy.
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Dlatego proponując wspólne działania, powinieneś:
• udowodnić, że dobrze zapoznałeś się z ich twórczością,
• przedstawić propozycję, która jest dopasowana do tego, co tworzą,
• dostarczyć ciekawych informacji o marce/projekcie i wzbudzić 

zainteresowanie (na przykład jeśli wysyłasz perfumy, zamieść 
informacje, jak zostały stworzone, jaka jest ich kompozycja 
zapachowa),

• jasno określić rolę DI w projekcie,
• dać influencerowi pole do wykazania się kreatywnością.

Nie traktuj mnie jak żółtodzioba
Współpraca z influencerami i komunikacja z konsumentami w social 
media wymagają innego podejścia niż prowadzenie kampanii  
w tradycyjnych mediach. Wymagają od firm przestawienia się z roli 
reklamodawcy i zleceniodawcy na rolę wspólnika. Ten rodzaj marketingu 
opiera się w całości na relacji – marki z influencerem i influencera  
ze społecznością. To ona determinuje zaangażowanie i ostateczny  
wpływ przekazu na odbiorców. 

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim traktowanie influencera  
jak równorzędnego partnera, okazanie uznania za jego pracę, zaufania  
i takie zaprojektowanie kampanii, aby jego talent, kreatywność, 
wizerunek oraz wpływ zostały najlepiej wykorzystane. Nie zakładaj, 
że wyświadczasz mu przysługę i powinien ci być wdzięczny za 
zainteresowanie, nie oczekując nic w zamian. Podchodź do niego 
profesjonalnie, jak do partnera biznesowego, z którym należy ustalić 
zasady współpracy i wynagrodzenie.

Nawiązywanie kontaktu
Jeśli wybrałeś już influencera, czas nawiązać z nim kontakt. Pierwszy  
krok to uświadomienie go o istnieniu Twojej firmy i zadaniu, jakie chcesz  
z nim zrealizować. Jak to zrobić? 

Jak pokazuje raport Hash.fm, prawie 1/3 blogerów otrzymała od firm 
niejasne, nieprecyzyjne lub obraźliwe zapytania o współpracę. To bardzo 
ważne, aby pierwszy kontakt wywarł dobre wrażenie. Skonstruuj niezbyt 
długą, przejrzystą i zachęcającą propozycję współpracy, pokazującą 
przede wszystkim korzyści dla autora, możliwość wzięcia udziału 
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w unikatowym projekcie, zdobycia nowych doświadczeń  
czy wypróbowania ciekawych produktów. 

Ludzie chcą robić z Tobą interesy, 
ponieważ pomagasz im zdobyć to, 
czego pragną. Nie robią interesów 
z Tobą, aby pomóc Tobie zdobyć  
to, czego Ty pragniesz. 
– Don Crowther

Twoja oferta powinna zawierać:
• Ciekawe i aktualne informacje o marce,
• Wykaż się znajomością bloga lub vloga, wskaż, dlaczego podobają 

Ci się tworzone przez niego treści, które treści wzbudziły Twoje 
zainteresowanie współpracą,

• Cel kontaktu – dlaczego pragniesz nawiązać współpracę, jakie aspekty 
twórczości influencera zachęciły Cię do wyboru właśnie jego, dlaczego 
jego publiczność jest dla Ciebie atrakcyjna, czemu Twój produkt lub 
usługa mogą być dla niego atrakcyjne,

• Podkreślenie ważności influencera dla tego projektu – spraw,  
by poczuł się wyjątkowy i doceniony,

• Określenie otwartości na pomysły influencera – nie narzucaj 
konkretnej wizji, powiedz, jakie działanie jest dla Ciebie ważne,  
na co chciałbyś zwrócić uwagę odbiorców, ale nie wciskaj influencera 
w Twój gotowy scenariusz,

• Pytanie o możliwości współpracy, bez narzucania konkretnych 
działań,

• Informację, że współpraca jest odpłatna, propozycję stawki – 
influencer nie powinien mieć wątpliwości, czy otrzyma zapłatę  
za swoją pracę, wysokość stawki możesz doprecyzować po dalszych 
ustaleniach, ale zawsze zanim współpraca ruszy,

• Używaj grzecznego, konkretnego, ale niezbyt formalnego języka, 
jednak unikaj potocznych, poufałych zwrotów. Chociaż w Internecie 
wszyscy są na ty, profesjonalista nie powinien tak rozpoczynać 
kontaktu.
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Co powinno się znajdować w zapytaniu  
o współpracę? 
 
„To, co najbardziej zniechęca, to wysłanie 
masowych maili, które wyraźnie sugerują, 
że nadawca nie wie dokładnie, do kogo się 
zwraca. Oprócz personalizacji wiadomości 
warto już na wstępie podkreślić, jaki jest cel 
kontaktu. Czy nadawca ma gotowy pomysł  
na współpracę z blogerem, czy raczej oczekuje 
przygotowania kilku alternatywnych propozycji 
od influencera albo niezobowiązująco pyta 
tylko o statystyki lub cennik, myśląc  
o współdziałaniu w nieokreślonej przyszłości.” 

Maciej Partyka, zrobswojslub.pl  

Organizacja współpracy     
Jeśli pozyskałeś już akceptację influencera, czas ustalić szczegóły Waszej 
współpracy. Pierwszym krokiem powinno być zbudowanie porozumienia 
pomiędzy influencerem a Twoją firmą. Zainteresowanie go Twoim 
projektem i zaangażowanie w pracę z Tobą, a także ustalenie formy 
współpracy. 

Możesz:
• przedyskutować ciekawe historie klientów,
• dostarczyć próbkę swojego produktu,
• zaproponować pomoc w dostarczeniu materiałów do przygotowania 

contentu, 
• pokazać obecnie istniejący content.

Na koniec określ, jakiego wkładu oczekujesz od autora, w jaki sposób 
chcesz weryfikować kolejne etapy współpracy, jak wielu publikacji 
oczekujesz i jakie są KPI. Pamiętaj, że współpracując z DI, nie możesz 
oczekiwać, że napisze dokładnie to, co byś chciał, ale możesz  
i powinieneś oczekiwać realizacji danego działania w terminie, dlatego 



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 83

określ harmonogram. Wszystkie ustalenia warto spisać w jednym 
dokumencie. Może to być formalna umowa o współpracy.  

Czy przy weryfikowaniu ofert bierzesz 
pod uwagę to, jak zareagują czytelnicy?

„To jest dla mnie zawsze pierwsze  
i najważniejsze kryterium oceny propozycji 
współpracy. Od początku prowadzenia bloga 
przyjąłem zasadę, że ma to być miejsce  
nie dla mnie, ale dla czytelników. Nigdy  
nie umieszczę na blogu jakiejkolwiek treści,  
co do której będę miał wątpliwości,  
czy będzie ona interesująca dla odbiorców.”

Jacek Kłosiński, klosinski.net 

Porozmawiajmy o pieniądzach
Jeśli chcesz kupić testy czy recenzję, kwota może zamknąć się w 1–5 
tysięcy złotych. Jeśli planujesz zaistnieć w produkcji wideo topowego 
youtubera, kwota ta może wynieść nawet 50 tysięcy złotych. Jednak 
dobrze przemyślana kampania, nawet przy niewielkim budżecie i mniej 
popularnych influencerach, może przynieść zaskakujące efekty – jeśli 
koncepcja będzie na tyle wciągająca, że użytkownicy sami będą tworzyć  
i udostępniać content, a więc budować jej zasięg.

Niezależnie od tego, jaki masz budżet, kwestię rozliczenia zawsze trzeba 
poruszyć. Jak wynika z raportu Hash.fm, aż 70 proc. firm nie proponuje 
wynagrodzenia blogerom. To niedopuszczalne, aby oczekiwać,  
że influencerzy oddadzą Ci uwagę swojej społeczności, na którą 
pracowali latami, za bezcen. Co prawda 35 proc. blogerów akceptuje 
zapłatę w postaci produktów reklamodawcy, jednak wynika to głównie  
z niszowości tych twórców lub dużej wartości produktów (Raport 
Kreatywność i wiarygodność. Współpraca z markami oczami digital 
influencers, Hash.fm, 2015). 

http://klosinski.net/
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Ile to kosztuje?  
– Pytanie, ile kosztuje 
współpraca z digital 
influencerami, jest tak samo 
precyzyjne, jak pytanie,  
ile kosztuje samochód.  
Wszystko zależy od tego,  
co chcesz kupić  
– zauważa Paweł Lipiec (Kampanie  
  z digital influencerami, Marketer+,  
  luty–kwiecień 2016). 
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Im większy zasięg, tym wzrasta wycena pracy. Jeśli chcesz zbudować 
dobrą relację z twórcą, przekonać go do swojego produktu, sprawić,  
że z entuzjazmem będzie o nim pisał, nawet sam z siebie, musisz 
traktować jego pracę poważnie. A za pracę należy się zapłata. Dlatego,  
o ile Twój produkt nie jest bardzo wartościowy dla influencera, 
powinieneś zaproponować wynagrodzenie pieniężne proporcjonalne  
do wkładu pracy i efektów kampanii. 

Wyniki badań polskiej blogosfery pokazują, że programy partnerskie  
i sieci afiliacyjne najczęściej rozliczają się na podstawie leadów, klików, 
akcji. Jednak blogerzy nie przepadają za taką formą współpracy. 
Raptem co trzydziesty ankietowany wybiera modele typu CPA czy CPL. 
Zdecydowana większość stawia na Flat Fee, co daje pewność, że co 
miesiąc będzie wpływać taka sama kwota pieniędzy na konto bankowe.  
Z punktu widzenia firm nie zapewnia to wzrostu efektów, nie mobilizuje 
do zabiegania o uwagę czytelników i podnoszenia poziomu bloga. 

Podejście do kwestii finansowych  
– czy chodzi tylko o kwestię stawek?

„Bywają marki i produkty, które aż chciałoby 
się promować nawet za darmo, dla własnej 
satysfakcji, ale tak bywa rzadko. Można to 
jednak nadrobić partnerskim i indywidualnym 
podejściem do twórcy. Przy takich 
współpracach pieniądze grają mniejszą rolę.”

Łukasz Kielban, czasgentlemanow.pl

http://czasgentlemanow.pl/
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Źródło: Badanie polskiej blogosfery 2014/2015, Fari.pl.

Dos and don’ts
Bardzo ważne jest wspólne wypracowanie modelu win-win i sprawne 
przeprowadzenie nie tylko etapu negocjacji, ale i ustaleń co do przebiegu 
współpracy. Raport Hash.fm świadczy o tym, że firmy często nie są 
przygotowane do takiej współpracy – 72 proc. twórców nie podoba 
się, gdy firmy nie proponują wynagrodzenia, a połowie, gdy zasady 
współpracy nie są jasne. Zdaniem 29 proc. twórców firmy nie rozumieją 
roli i specyfiki działań DI, 16 proc. uważa, że zmieniają zasady współpracy 
w jej trakcie, a co dziesiątego irytuje, że PR-owcy oczekują, iż kampanie 
zostaną przeprowadzone zgodnie z ich planem. 

Doświadczenia influencerów pokazują, że firmy popełniają bardzo 
wiele błędów, które już na początku zmniejszają szanse na udaną 
współpracę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, których należy 
przestrzegać – dobre praktyki, które warto stosować, i złe, które sprawią, 
że Twoja współpraca z influencerami zakończy się, zanim się zaczęła.
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Przykładowy mail z ofertą współpracy: 

Witaj X, 

Nazywam się X i pracuję dla firmy X na stanowisku X.  

Bardzo spodobał mi się Twój blog, szczególnie wpisy 
poświęcone tematowi X. Moja firma uruchamia właśnie 
projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek – X. 
Chciałabym Cię zainteresować tym produktem i prosić  
o pomoc w przeprowadzeniu jego promocji. Myślę, że 
możemy wspólnie przygotować bardzo ciekawe treści, 
które spodobają się Twoim czytelnikom. 

Chciałabym wysłać Ci próbkę naszego produktu, abyś 
sam mógł zdecydować, czy Ci odpowiada. Jak już go 
przetestujesz, chętnie poznam Twoje zdanie, jakie 
widzisz  możliwości współpracy i jaki byłby koszt 
przeprowadzenia takiej kampanii. 

Najbardziej zależałoby nam na wspólnej kampanii 
informacyjnej – cyklu publikacji, które prezentują 
funkcje naszego produktu, filmach wideo, które pokazują 
jak sprawdza się w różnych sytuacjach i jak można 
go wykorzystywać na wiele sposobów. Chcielibyśmy 
stworzone przez Ciebie materiały udostępnić na naszej 
stronie firmowej i profilu na Facebooku.  

Proszę Cię o informację, czy na tym etapie jesteś 
zainteresowany i mogę Ci przesłać niezobowiązującą  
do niczego próbkę X.  

Z poważaniem
X



Influencer marketing - praktycznie    I    whitepress.pl 88

Błędy, których należy unikać:
1. Wysyłanie tej samej wiadomości z propozycją współpracy do wielu 

autorów,
2. Mylenie imion influencerów,
3. Brak precyzyjnie określonych oczekiwań i korzyści ze współpracy 

dla influencera, również finansowych,
4. Zbytnie spoufalanie się, zwracanie się jak do kolegi,
5. Nierealne deadline’y – na przykład: prosimy o post na 1000 znaków 

na jutro,
6. Brak wiarygodności. Przesyłanie wiadomości i linków, które 

wyglądają jak spam,
7. Ignorowanie influencera spotkanego na evencie, choć wcześniej 

zapraszało się go do współpracy online,
8. Oczekiwanie, że influencer wykona dodatkową pracę za darmo,
9. Słaba komunikacja. Nieodpisywanie na maile, nieodbieranie 

telefonu, niedbanie o przepływ informacji i stały kontakt,
10. Niedostarczanie ustalonych materiałów w terminie  

lub odpowiedniej formie, 
11. Proponowanie roli handlowca i sprzedaży produktów odbiorcom,
12. Delegowanie komunikacji stażystom, asystentom czy sekretarkom,
13. Nieśledzenie na bieżąco wpisów, publikacji i udostępnień 

influencera oraz niereagowanie na jego działania,
14. Angażowanie do zbyt wielu zadań, wyręczanie się influencerem, 

zarzucanie coraz to nowymi zadaniami,
15. Brak swobody twórczej poprzez narzucanie swojej wizji, 

materiałów reklamowych i historii,
16. Brak życzliwości w kontaktach i wdzięczności za wykonaną pracę,
17. Brak spisanych warunków współpracy i wynagrodzenia.
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TAK NIE

Dopasowanie do marki
Tak dobierz influencera, aby jego 
styl i wizerunek współgrał z Twoją 
marką, wówczas zachowasz spójność 
komunikacji i nie powinieneś 
otrzymać odmowy współpracy.

#Darylosu 
Tak oznacza się sytuacje, gdy firmy nie 
mają koncepcji na współpracę, zasypują 
influencerów prezentami i gadżetami 
w nadziei, że oni z wdzięczności o nich 
napiszą. Czasem piszą… ale czy o to  
w tym chodzi?

Jasne zasady
Przygotuj strategię, wyjdź z otwartymi 
propozycjami działań, szukaj 
możliwości i pomysłów, nie narzucaj 
rozwiązań, ale określ oczekiwania  
i zdefiniuj KPI.

Gotowce, treści stworzone przez 
markę 
Nie twórz samodzielnie contentu.  
Dawaj materiały i impuls, pozwól tworzyć 
influencerowi, przekaz będzie bardziej 
naturalny.

Partnerskie stosunki
Zbuduj relację z influencerem, traktuj 
go na równi z innymi biznesowymi 
partnerami, pozyskaj jego szacunek 
i życzliwość, a przełoży się to na jego 
stosunek do Twojej marki.

Postawa nadawcy
Porzuć przyzwyczajenia z tradycyjnych 
mediów, tu komunikacja jest 
dwukierunkowa, nastaw się na dialog  
i interakcję. 

Dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniem 
Podziel się swoją wiedzą na temat 
marki, przekaż jak najwięcej 
ciekawych materiałów i wątków, które 
mogą zainspirować.

Za darmo
Influencerzy traktują swoją działalność  
jak pracę, nie oczekuj, że nie będą 
oczekiwali wynagrodzenia.

Współpraca długofalowa
Zamiast pojedynczych strzałów  
na wielu blogach wybierz mniejszą 
liczbę influencerów i nawiąż z nimi 
stałą, długoterminową współpracę. 
Masz szansę pozyskać prawdziwych 
ambasadorów i wsparcie  
w sytuacjach kryzysowych.

Kontrola treści
Współpraca powinna przebiegać  
na jasno ustalonych zasadach  
i w atmosferze zaufania. Nie oczekuj,  
że dostaniesz treści do autoryzacji,  
nie próbuj kontrolować influencera  
i nachalnie wpływać na przekaz.

Opracowanie własne.

Jak współpracować z digital influencerami? 
Dobre i złe praktyki
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A może gamifikacja? 
Ustalenie zasad współpracy i zakresu projektu to jedno, drugie  
to jego sprawna realizacja. Ten obszar zdaniem firm należy właśnie 
do największej słabości kampanii z influencerami. Terminowość, 
sumienność, wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań – czy jest 
skuteczna metoda, która pozwala utrzymać należyty przebieg kampanii? 
Najczęściej tworzy się harmonogramy, ale kto w dzisiejszych czasach 
pała entuzjazmem do tabelek i pamięta, by w nie spoglądać?

Być może rozwiązaniem jest wykorzystanie gamifikacji, która jest 
chętnie stosowana przez pracodawców do motywowania pracowników. 
Gamifikacja polega na motywowaniu opartym na mechanizmach 
wziętych z gier fabularnych i komputerowych. Firmy tworzą aplikacje 
wciągające użytkowników, w tym przypadku influencerów, do zabawy, 
co pozwala w atrakcyjny sposób wykonywać nawet rutynowe czynności. 
Użytkownik staje się bohaterem i swoje zadania zaczyna traktować 
jak wyzwania, za które może zbierać punkty, nagrody. Wzrastają jego 
motywacja, chęć rywalizacji i osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

To ważne, aby nie traktować takiego mechanizmu jak sposobu na 
wyłudzenie dodatkowych zadań od influencera. Wszystko, co znajduje 
się w aplikacji, powinno być odzwierciedleniem zawartej umowy  
i ustaleń dotyczących współpracy. Nagroda powinna być rzeczywistym 
wynagrodzeniem lub dodatkiem – premią. Wówczas to narzędzie 
rzeczywiście pomoże mocniej zaangażować influencerów w projekt  
i ułatwi jego przebieg. 
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2.11. MIERZENIE REZULTATÓW KAMPANII

Influencer marketing nie byłby tak popularny i nie zyskiwał coraz 
więcej zwolenników, gdyby nie był skuteczny. Jego wielką zaletą 
jest też to, że jest mierzalny. Już na etapie tworzenia strategii 
należy określić zarówno cele, jak i metody ich mierzenia oraz 
raportowania.

Tworząc kampanię z influencerami, wyznaczmy konkretne cele  
i określmy wskaźniki efektywności (KPI). Dobrze, gdy wiążą się  
z konkretnym call to action, co pozwala ocenić, jakie kampania 
zbudowała zaangażowanie i jaki był poziom podjęcia określonego 
działania. Warto wykorzystać to, że media społecznościowe i Internet 
pozwalają na precyzyjne mierzenie rezultatów kampanii, dotarcia  
do targetu i oddźwięku, jaki wywołuje. 

Jak ustalić swoje KPI w zależności od celów jaki obrano  
na początku programu

Źródło: The CompleTe Guide To Influencer MarketIng: Strategies, templates & tools, Content Marketing  
                Institute, 2015.

CELE MOŻLIWE WSKAŹNIKI

Świadomość 
marki

Odwiedzalność strony, ilość obejrzeń strony, oglądalność wideo, 

ilość obejrzanych dokumentów, ściągane pliki, odnośniki

Zaangażowanie 
klienta

Komentarze na blogach, lajki, udostępnienia, piny, przekazanie 

linku, opublikowanie linku

Pozyskiwanie 
leadów Wypełnianie formularzy i pobranie plików, subskrypcje mailowe

Sprzedaż Sprzedaż online, sprzedaż offline, raportowanie manualne

Lojalność  
konsumencka

Procent treści, jaki dotarł do obecnych klientów, wskaźniki 

wznowionych lub utrzymanych klientów

Sprzedaż 
krzyżowa/upsell Sprzedaż nowych produktów lub usług
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Kampania może zakończyć się wielkim sukcesem i żeby go powtórzyć, 
trzeba dobrze zrozumieć naturę tego rezultatu – zmierzyć efekty, poznać 
ich źródło, zdefiniować czynniki, które zadecydowały o powodzeniu. 
Cele każdej kampanii z influencerami mogą być inne, ale każda marka 
powinna wziąć pod uwagę trzy elementy, analizując jej efektywność:

• Reakcje emocjonalne – oceń odbiór kampanii, to, jak została 
przyjęta w grupie docelowej. Zidentyfikuj, czy były jakieś obszary 
problematyczne, czy wystąpiło coś, co wywoływało negatywną 
reakcję u jakiejś części grupy docelowej. Które elementy budziły 
wyjątkowy entuzjazm. Przyjrzyj się, który z zaangażowanych do 
kampanii influencerów wywołał najlepsze reakcje i pozytywne 
wrażenie.  

• Świadomość – zmierz, jak wiele razy wspomniano o marce  
w mediach online i offline, jak wiele osób rozpoznaje markę czy 
kampanię, zarówno w blogosferze, jak i w mediach branżowych. 
Sprawdź, jak wiele artykułów i wzmianek o kampanii pojawiło się  
w prasie branżowej i social media. Zmierz zaangażowanie w SM  
– jak wiele zamieszczono komentarzy, jaka była liczba udostępnień 
i lajków. 

• Efekt – oceń, jak kampania wpłynęła na markę. Czy zwiększył się 
ruch na stronie firmowej (jeśli tak, można uznać, że kampania 
odniosła sukces w zakresie ekspozycji, świadomości i pozyskania 
uwagi potencjalnych klientów), landing page’u czy firmowych 
profilach społecznościowych. Jak zwiększyło się zainteresowanie 
produktami, czy wzrosła liczba wyszukań określonych słów 
kluczowych w Google, czy użytkownicy polecają sobie produkty 
online, czy wzrosła liczba lub aktywność followersów na Twoich 
profilach w social media. Policz, jak wiele osób zapisało się do 
newslettera, skorzystało z oferty specjalnej, zaangażowało się  
w konkurs lub podjęło inne wyznaczone wcześniej działania. 
Sprawdź, czy pojawiły się linkowania do Twojej strony, skąd 
pochodzi ruch od czasu uruchomienia kampanii. Przeanalizuj 
sprzedaż określonego produktu, na przykład w Google Analytics 
możesz sprawdzić, czy kampania wywołała od razu wzrost sprzedaży 
czy po dłuższym czasie (wówczas uznamy, że przede wszystkim 
zwiększyła świadomość i ekspozycję).
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Mierząc rezultaty kampanii, warto również przeanalizować wkład 
pracy Twoich pracowników oraz nakłady na kampanię (inwestycje, 
wykorzystanie zasobów, czas przygotowania kampanii, koszty produktów 
testowych, landing page’a itp.) i zestawić je z osiągniętym wynikiem. 
Dopiero wówczas będziesz mógł stwierdzić, czy uznać go za sukces. 

Skorzystaj z insightów influencera
Influencer ma dostęp do wszelkich danych dotyczących Waszej kampanii 
– ruchu na jego stronie czy profilach w social media. Poproś go  
o udostępnienie tych danych, choćby screenów statystyk dotyczących 
ruchu i akcji wykonanych przez odbiorców. 
     
Raportowanie efektów kampanii
Analizę kampanii najlepiej przygotować w jednym dokumencie. 
W mierzeniu i prezentowaniu rezultatów kampanii pomoże Ci 
przygotowany przez nas wzór raportu. Kliknij w link i pobierz go,  
a z łatwością przygotujesz czytelne zestawienie dla swojej kampanii.

Nazwa 
bloga URL Nazwa 

bloggera

#Odwiedza-
jących/ 
miesiąc

Facebook/ 
Śledzący

Inne/
Śledzący

Punkty 
jakości 
zawartości

Posty  
blogowe w  
przemyśle?

Nazwa 
bloga

Link 
do 
bloga

Nazwa 
bloggera

Albo UVM albo 
ilość odwiedzin

URL I liczba 
śledzących

URL  
I liczba 
śledzących

1-5  
(5 najwyższa 
ocena)

T/N (linki do 
przykładów)

Pobierz plik z wzorem raportu. 

http://whitepress.pl/userfiles/_CMS_/influencer_-_ebook/Whitepress_Influencer_Marketing_PL_2.xlsx
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Nie każdy influencer odpowiada strategii marketingowej i komunikacji 
marki. Influencerów różnicują nie tylko kanały i formy przekazu,  
ale także treści i demografia społeczna obserwujących profil. Z drugiej 
strony jak słusznie zauważa Marcin Sierant: „Fakt, że influencer 
utożsamia się z naszą marką nie oznacza jeszcze, że jego odbiorcy 
będą korzystali z naszych usług. Prawdopodobnie nie potrzebujemy 
reklamować usług B2B wśród nastolatków.” 

Jak zatem wybrać i uprawdopodobnić sukces współpracy  
z influencerami? Podstawą planowania działań opartych na influencer 
marketingu powinna być analiza celów, które chcemy osiągnąć, 
zasobów, które możemy poświęcić i mierzalnych wskaźników 
efektywności kampanii (KPI):

1. Zasięg: Facebook, Instagram, Snapchat.
2. Kliknięcia: Facebook, YouTube.
3. Zaangażowanie: polubienie posta lub komentarz.
4. Ilość pozyskanych leadów: np. pobranie kodu rabatowego  

czy unikalnego materiału.
5. Sprzedaż: np. przekazanie unikalnego kodu rabatowego.

Pamiętajmy o insightach: influencerzy mają dostęp do wszystkich 
danych kampanii, którą realizuje wspólnie z marką. Prośmy  
o udostępnianie danych i statystyk dotyczących ruchu na stronie  
czy akcji wykonanych przez odbiorców.

Joanna Czeladzińska
Szef Pionu Biznes, redaktor naczelna  
Online Marketing Polska, Forum Media  
Polska Sp. z o.o.
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http://land.e-forum.pl/mob-nowe-omp-50/%3Fpromo%3D27208/1
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Kampanie z udziałem DI w Polsce  

W tej części e-booka chciałybyśmy Ci pokazać, jak całą tę wiedzę, 
którą już masz, inni przełożyli z sukcesem na konkretne działania. 
Przedstawiamy opracowanie dziesięciu bardzo różnych kampanii  
z polskimi digital influencerami.  

Wybór ten nie jest przypadkowy – prezentujemy zarówno projekty 
globalnych, rozpoznawanych marek, jak i polskich, mniejszych firm  
oraz instytucji. Znajdziesz tu kampanie typowo reklamowe  
i wizerunkowe, jak również akcje charytatywne i społeczne. Chcemy,  
abyś zobaczył, że influencer marketing nie ma ograniczeń poza tymi, 
które sam mu wyznaczysz. Jego ogromną zaletą jest to, że naprawdę 
może być skrojony na miarę – w zależności od Twojego budżetu, 
możliwości i potrzeb. 

Zachęcająco może podziałać fakt, że z przeprowadzonych przez nas 
wywiadów z organizatorami kampanii wynika, że rezultaty były zawsze 
pozytywne, a często przerosły ich oczekiwania. Zobacz zatem, jak naszym 
rozmówcom udało się osiągnąć cele biznesowe dzięki współpracy  
z influencerami. 

Ilustracje umieszczone w case studies są jednocześnie 
linkami  do publikacji. Wystarczy kliknąć w obrazek,  
by przejść do bloga, vloga, czy strony internetowej,  
na której materiał został opublikowany.
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CASE STUDY 1: Mobie Vikings

Marka:  
Mobile Vikings 

Influencerzy:  
ReZigiusz, Masterczułek, 
MultiGameplayGuy 

Rodzaj kampanii:  
zasięgowa 

Realizacja:  
czerwiec–listopad 2015

Główny cel:  
rozszerzenie grupy docelowej  
o nastolatków (12–18 lat)

Kampania: Vikingowie Internetu

Opis przebiegu projektu:
Znani polscy vlogerzy gamingowi wcielają się w postaci wikingów, brand 
heros marki Mobile Vikings. Wspólnie z marką opowiadają Sagę rodu 
Vikingów, o losach rodziny vikingów: Ojca Larsa i jego dwóch synów: 
Olafa (ReZigiusz) i Melvina (MiltiGameplayGuy). Zrealizowano pięć filmów 
w konwencji serialu, które obejrzano ponad 2 mln razy. 

Wykorzystane media: 
YouTube, Facebook, Instagram,  
landing page: www.vikingowieinternetu.pl

Ciekawostki:
• 18 427 909 unikalnych użytkowników – taki zasięg osiągnęła 

kampania operatora sieci komórkowej Mobile Vikings Polska.
• 2 078 038 – tyle razy obejrzano 5 odcinków serialu Vikingowie 

Internetu.
• Łączny zasięg materiałów #VikingowieInternetu na Facebooku 

ukształtował się na poziomie 11 559 540, z kolei na fanpage’u akcji 
było to 3 174 749 unikalnych użytkowników.

http://www.vikingowieinternetu.pl/
http://www.vikingowieinternetu.pl/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHYAdnQ8blZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHYAdnQ8blZE
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• Facebookowy fanpage Vikingowie Internetu w ciągu 5 miesięcy 
polubiło 27 796 fanów, którzy udostępniane w tym okresie treści 
skomentowali 1612 razy, a 138 razy podzielili się nimi na swoich 
profilach.

• Największy, bo aż niemal 60-procentowy wpływ na liczbę treści, które 
pojawiały się w Sieci w związku z kampanią, miał profil Rezigiusza. 
W przypadku MultiGameplayGuya wpływ ten kształtował się na 
poziomie 16,5 procent, a Mastreczułka – 8,5 procent. Profil Vikingowie 
Internetu generował natomiast 12 procent treści.

Jak doszło do współpracy z vlogerami i czym kierowali się Państwo 
przy ich wyborze?

Bartek Grabowski, dyrektor marketingu Mobile Vikings: Naturalnym 
środowiskiem naszego odbiorcy jest Internet (tylko w Internecie można 
kupić karty SIM tej marki – przyp. red.). Postanowiliśmy poszerzyć naszą 
grupę docelową o młodszą społeczność. Uznaliśmy, że najpierw należy 
poznać tę grupę, jej nawyki, język oraz to, jak reaguje na komunikację 
naszego produktu. Padło na trzech młodych vlogerów, którzy w grupie 
wiekowej 13–17, a nawet 18–24 mają najwięcej fanów i są bardzo 
rozpoznawalni. Młodzież utożsamia się z nimi, są swego rodzaju idolami.

Czy od początku mieli Państwo gotowy koncept kampanii,  
czy powstał on we współpracy kreatywnej z twórcami?

B.G.: Mając tak szerokie dotarcie do wspomnianej grupy, wiedzieliśmy, 
że potrzebujemy dedykowanego formatu. Młodzież bardzo szybko 
wyczuwa podstęp, od razu orientuje się w sytuacji, w której marki 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ1Mr3CLE-jI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzGIbCzergbI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtoXscLWQlTI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db34GIZ9C7ss
https://web.facebook.com/VikingowieInternetu/%3Ffref%3Dts%26_rdr
https://web.facebook.com/VikingowieInternetu/%3Ffref%3Dts%26_rdr
https://web.facebook.com/VikingowieInternetu/%3Ffref%3Dts%26_rdr
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komunikują swój produkt zbyt nachalnie. Wypracowaliśmy format 
Vikingowie Internetu. Był owocem kilku sesji kreatywnych z agencją 
GetHero, która reprezentuje twórców, jak również z samymi twórcami. 
Ich zdanie było tutaj kluczowe – to oni najlepiej znają swoich odbiorców.

Jakie cele postawili sobie Państwo przed kampanią?

B.G.: Przede wszystkim chcieliśmy poznać nową dla nas grupę 
odbiorców. Nauczyć się ich języka, komunikacji, poczucia humoru, wejść 
w ich świat. Kolejny cel to budowanie świadomości naszej marki. 

W jakich obszarach najłatwiej było je osiągnąć, a gdzie napotkali 
Państwo trudności?

B.G.: Jak wspomniałem, ta grupa wiekowa jest bardzo wymagająca. 
Dlatego tak wielką uwagę przykładaliśmy do naszych produkcji wideo 
– to były bardzo profesjonalne realizacje – studio, plener, statyści, 
scenografia. Była to pierwsza tego typu kampania, w której twórcy 
weszli w rolę swego rodzaju brand heros. Wyszło to bardzo naturalnie 
– influencerzy świetnie się bawili przy nagraniach, byli wiarygodni. 
Przełożyło się to na zasięgi oraz pozytywny odbiór w mediach 
społecznościowych.

W jaki sposób mierzyli Państwo rezultaty?

B.G.: Świadomość marki mierzyliśmy badaniem ankietowym przed 
kampanią i po niej – udało się zwiększyć ten parametr z 2 do 16 proc., 
co jest wręcz astronomiczną wartością. Kolejne kryterium to liczba 
wyświetleń, interakcji i zasięgów, które wygenerowała kampania – tutaj 
liczby mówią same za siebie. 

Co stanowi o udanej współpracy marki z influencerami?

B.G.: Na pewno zaufanie – marka musi zaufać twórcom, że wiedzą co 
robią, że znają swoich odbiorców. Twórcy natomiast muszą zrozumieć, 
jakie potrzeby i cele chce realizować brand. Wzajemne zrozumienie 
potrzeb, zaufanie, bezpośredni kontakt to kluczowe czynniki. Na pewno 
nie można twórcom narzucać czegoś z góry.
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CASE STUDY 2: Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH

Marka:  
Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego Państwowy Zakład 
Higieny

Influencerzy:  
Alicja Rapsiewicz i Andrzej 
Budnik (loswiaheros.pl), Żaneta 
Bogdziewicz (mamalife.pl), 
Ewa Żurkowska (fitjestgit.pl), 
Basia Smoter (basiasmoter.
pl), Angelika Witaszewska 
(ugotowani.tv)

Rodzaj kampanii:
informacyjna

Realizacja: 
czerwiec 2016–marzec 2017

Główny cel: 
Zwiększenie świadomości  
o zakażeniach wirusem HCV  
(WZW typu C)

Kampania: HCV Jestem świadom

Opis przebiegu projektu:
W ramach kampanii wiedza o HCV przekazywana jest w sposób 
ciekawy i atrakcyjny, między innymi podczas pikników edukacyjnych 
organizowanych w całej Polsce. O kampanii można przeczytać w prasie, 
usłyszeć w radiu i telewizji. Działania podejmowane są również 
 w mediach społecznościowych. Od czerwca bieżącego roku kampanię 
HCV Jestem świadom wspierają także blogerzy i youtuberzy, którzy 
informują o problemie HCV, jakie niesie ze sobą zagrożenie i jak uniknąć 
zakażenia, zachęcając swoich odbiorców do poszerzenia wiedzy  
na ten temat.

http://www.loswiaheros.pl/zdrowie-w-podrozy/hcv-nieznany-wrog-atakujacy-ukrycia
http://www.mamalife.pl/by-watroba-sluzyla-ci-na-lata-czyli-powiedz-hcv-jestem-swiadom/
http://www.fitjestgit.pl/2016/08/hcv-jak-z-tym-zyc.html
http://www.basiasmoter.pl/2016/07/zakazenie-wirusem-hcv-test-anty-hcv-jestem-swiadom.html%23
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Wykorzystane media: 
prasa, radio, telewizja, blogi influencerów, profile na Facebooku, 
Twitterze, YouTube, Instagramie i inne, landing page:  
www.jestemswiadom.org
         
Ciekawostki: 
• 4 000 000 – taki zasięg osiągnęła kampania.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na współpracę z blogerami?

Anna Małek, Kierownik Działu Ekonomicznego, Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego PZH: Realizowana kampania społeczna dotyczy 
kwestii rozpoznawalnej w niewielkim stopniu, czyli zakażenia, które 
przez długi czas nie daje objawów. Większość zakażonych, a szacujemy, 
że może ich być w Polsce nawet 200 tysięcy, nie wie jeszcze o swoim 
zakażeniu. Blogerzy i youtuberzy o wyselekcjonowanej tematyce 
zapewnili nam kontakt ze swoimi grupami odbiorców, którzy mogli 
być w grupie ryzyka. Dzięki nim możliwe było dotarcie z przekazem 
podprogowym w myśl rozumowania – skoro bloger/youtuber, którego 
śledzę/subskrybuję (czyli sądzę, że jest godny zaufania/poświęcenia 
czasu), uważa, że to jest ważny problem, to i ja powinienem się tym 
zainteresować, a jeśli nie, to przynajmniej o tej akcji usłyszałem (choć 
uważam/uważałem, że mnie to całkowicie nie dotyczy).

Jakie widzą Państwo korzyści komunikacji problemu poprzez 
twórców internetowych?

A.M.: Komunikacja na kanałach społecznościowych to najbardziej 
naturalny sposób dotarcia do odbiorcy. Odbiorcy pozytywnie reagują  
na komunikaty blogerów/youtuberów, chętnie wchodzą w interakcje: 
lajki, komentarze, snapy. Element kampanii HCV Jestem świadom 
polegający na współpracy z blogerami/youtuberami był skierowany 
przede wszystkim do ludzi młodych, osób aktywnych w Sieci, 
interesujących się nowymi technologiami i social mediami. To do nich 
trafia język influencerów oraz treści, które pojawiają się na ich kanałach.

Kiedy i w jakich okolicznościach narodził się pomysł na współpracę?

A.M.: Przed podjęciem działań edukacyjno-informacyjnych NIZP-PZH 
przeprowadził badanie rynku dotyczące wiedzy społeczeństwa na 
temat zakażeń HCV. Wyniki wykazały, że w pierwszej kolejności należy 
pracować nad wzrostem świadomości społecznej o istnieniu wirusa HCV

www.jestemswiadom.org
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i konsekwencji zdrowotnych. W Polsce 80 proc. osób zakażonych HCV  
o tym nie wie, a świadomość na temat zakażeń HCV w społeczeństwie 
jest wciąż zbyt niska. Ponad połowa osób (55 proc.) deklaruje, że nigdy 
nie słyszała o wirusie HCV. Ponadto tylko 12 proc. spośród badanych 
osób w wieku 15–24 lat to osoby świadome HCV. Dlatego też planując 
działania w ramach kampanii społecznej, NIZP-PZH sięgnął po takie 
kanały komunikacji, które są rozpoznawalne w wyżej wymienionej 
grupie, chętnie wykorzystywane, które kształtują postrzeganie różnego 
rodzaju problemów przez młodego człowieka.

Jaki był dokładny cel tego  projektu?

A.M.: Celem kampanii jest podniesienie świadomości ogółu 
społeczeństwa w zakresie poważnego problemu zdrowotnego, jakim 
jest zakażenie HCV i wynikającej z tego potrzeby wykształcenia postawy 
czynnej, polegającej na podejmowaniu działań zmniejszających ryzyko 
zakażenia HCV.

Czy to pierwsza taka współpraca NIZP-PZH?

A.M.: Tak. Jest to pierwsza kampania społeczna realizowana przez NIZP-
PZH z wykorzystaniem blogerów/youtuberów.

Jak wybrali Państwo blogerów do współpracy?

A.M.: Blogerzy trafili do NIZP-PZH za pośrednictwem agencji wybranej 
w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg 
nieograniczony), obsługującej kanały social media. Blogerów dobrano 
tak, aby ich kanały były jak najbardziej zróżnicowane tematycznie. 
Przedmiotem analizy NIZP-PZH były, przykładowo, treści prezentowane 
na blogu, liczba fanów FB, a także ich zasięgi. Do komunikacji 
wykorzystano między innymi konta blogerów na Facebooku czy 
Instagramie.

Jakiego rodzaju materiały informacyjne otrzymali blogerzy?

A.M.: W zależności od aktywności, czyli obszaru tematycznego 
będącego w kręgu zainteresowania danego twórcy, blogerzy/youtuberzy 
otrzymywali od NIZP-PZH materiały merytoryczne lub kierowani byli  
na stronę kampanii www.jestemswiadom.org, gdzie mogli zapoznać się 
z kompendium wiedzy na temat zakażeń HCV. Przed publikacją artykułu 
na danym kanale jego treść podlegała recenzji i konsultacji NIZP-PZH.

www.jestemswiadom.org
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Jak oceniają Państwo współpracę z blogerami i efekty kampanii?

A.M.: NIZP-PZH pozytywnie ocenia współpracę z blogerami/youtuberami, 
a jej efekt przerósł oczekiwania. Z dnia na dzień blogi i vlogi stają się 
coraz bardziej popularne, a ich zasięgi systematycznie się zwiększają. 
Czytelnicy liczą się ze zdaniem blogerów, co pokazują komentarze pod 
artykułami. Dzięki wszystkim działaniom podejmowanym w okresie 
od czerwca do września 2016 roku na kanałach społecznościowych 
udało się dotrzeć z przekazem na temat HCV aż do ponad czterech 
milionów osób! W tak krótkim czasie nie udałoby się tego osiągnąć przy 
zastosowaniu tradycyjnych form przekazu.

http://www.jestemswiadom.org/
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NIZP zgłosił się do Was z konkretnym pomysłem?

Andrzej Budnik, LosWiaheros: Tak, poproszono nas o udostępnienie 
wizerunku LosWiaheros na potrzeby kampanii mającej podnieść 
świadomość o zakażeniach HCV. Zgodziliśmy się na bycie ambasadorami 
akcji. Następnie poszliśmy się przebadać na obecność przeciwciał HCV, 
aby uwiarygodnić przekaz komunikowany na blogu. Dalej zaplanowana 
była dystrybucja treści poprzez Facebooka oraz newsletter.

Jak zrodził się pomysł na publikację?

A.B.: Pomysł na wpis przyszedł automatycznie po zapoznaniu się  
z briefem. Wiele razy w podróży stykaliśmy się z sytuacjami potencjalnie 
zagrażającymi zakażeniem HCV. Postanowiliśmy zebrać je i pokazać,  
że bez odpowiedniej świadomości na temat wirusa można łatwo wpaść  
w tarapaty.

Jak dużo pracy wymagało przygotowanie publikacji?

A.B.: Sam tekst powstawał dwa dni (wraz z korektą), ale w głowie 
układał się dłużej. Sam pomysł powstał dość szybko, ale musieliśmy 
zweryfikować sporo informacji oraz dotrzeć do osób, które na HCV 
chorują, aby sprawdzić, w jaki sposób się nim zakaziły. Myślę, że całość 
wraz z marketingiem to cztery dni pracy.

Jak przyjęliście tę propozycję współpracy?

A.B.: Bardzo pozytywnie! Od dawna piszemy na blogu o zdrowiu  
w podróży i mamy na ten temat nawet specjalny dział. Uświadomienie 
zagrożeń, a nie straszenie, to najlepsza forma profilaktyki. Poza 
tym zdrowia w podróży i szczepień dotyczą najczęściej zadawane 
nam pytania przez czytelników na blogu w komentarzach, jak i na 
prezentacjach podróżniczych, które prowadzimy. Ludzie oczekują 
sprawdzonych informacji i praktycznych rad, które możemy im dać.

Czy uważacie, że taka droga komunikacji problemu (przez 
influencerów) jest trafna?

A.B.: Zdecydowanie tak. My na pewno nie jesteśmy teoretykami, sporo 
widzieliśmy na własne oczy i sami przykładamy dużo wagi do tego,  
aby cało i zdrowo wrócić nawet z mało przyjaznych regionów świata.
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CASE STUDY 3: Education First

Marka:  
Education First Polska

Influencerzy:  
Aleksandra Świstow  
(pojechana.pl)

Rodzaj kampanii:  
reklamowa

Realizacja:  
maj 2016

Główny cel:  
promocja kursów językowych 
za granicą

Kampania: Promocja kursów językowych Education First 

Opis przebiegu projektu:
Blogerka podróżnicza Aleksandra Świstow (pojechana.pl) została 
zaproszona do promocji kursów językowych w atrakcyjnych 
lokalizacjach turystycznych. W ramach projektu poleciała do Kostaryki 
na dwutygodniowy kurs hiszpańskiego do jednej z placówek Education 
First. Stamtąd prowadziła relację na bieżąco na blogu i w kanałach 
społecznościowych. Po zakończeniu kursu powstały artykuły na temat 
jego specyfiki oraz szkoły w Kostaryce, atrakcji Tamarindo, lokalnych 
zwyczajów i przewagi kursów językowych za granicą nad innymi formami 
nauki. 

Wykorzystane media: 
blog i kanały społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram.

Ciekawostki:
• Początkowo szkoła była zainteresowana promocją wyłącznie kursów 

w Europie. Blogerce udało się jednak przekonać klienta, że ze względu 
na tematykę bloga (opisuje głównie egzotyczne kierunki) Kostaryka 
będzie lokalizacją atrakcyjną dla czytelników. 

http://pojechana.pl/2016/05/kurs-hiszpanskiego-kostaryka/
http://pojechana.pl/2016/05/mieszkac-w-kostaryce/
http://pojechana.pl/2016/05/nauka-jezykow-za-granica/
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Jak doszło do współpracy między blogiem Pojechana a EF?

Aleksandra Świstow, Pojechana.pl: We współpracy pośredniczyła 
agencja reklamowa, która się do mnie zgłosiła z propozycją akcji.

Z jakimi materiałami EF zwróciła się do Ciebie? 

A.Ś.: Z wyprzedzeniem dostałam login do wirtualnej szkoły EF, gdzie 
mogłam znaleźć materiały na temat szkoły, rodzaju zajęć, a także atrakcji 
Tamarindo i Kostaryki. 

Na czym polegały działania?

A.Ś.: Wyjazd na Kostarykę i wzięcie udziału w kursie językowym 
relacjonowanym na bieżąco w kanałach SM z ustalonymi przez klienta 
hashtagami. Kolejny etap to stworzenie i publikacja kilku artykułów  
na blogu rekomendujących szkołę językową EF w Kostaryce.

Jak powstał pomysł na wspólne działania?

A.Ś.: Klient wyszedł z propozycją wyjazdu, ja wynegocjowałam 
egzotyczny kierunek pasujący do tematyki bloga i zaproponowałam 
rodzaj działań promocyjnych.

Dlaczego zdecydowałaś się na współpracę z EF?

A.Ś.: Firma ma dobre opinie (zweryfikowałam to w Internecie przed 
podjęciem decyzji), a podróże i samodoskonalenie są przewodnimi 
tematami mojego bloga Pojechana.pl.

Dlaczego taki pomysł?

A.Ś.: Nie wyobrażam sobie rekomendować kursu, na którym nie byłam!

https://web.facebook.com/Pojechana/photos/a.411644022195417.115923.384252831601203/1352619584764518/%3Ftype%3D3%26theater
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Jakie kanały SM zostały wykorzystane? Jaki był oddźwięk?

A.Ś.: Facebook, Twitter i Instagram. Facebook jest moim 
najaktywniejszym kanałem i kampania spotkała się tam z bardzo 
pozytywnym odzewem. Nie pojawiła się ani jedna negatywna opinia.  
W sumie w mediach społecznościowych ukazało się kilkadziesiąt wpisów 
i wszystkie były przyjęte bardzo pozytywnie.

Jak przebiegała komunikacja z agencją?

A.Ś.: Podczas planowania kampanii byłam w podróży, dlatego 
komunikacja przebiegała drogą mailową, ale bardzo sprawnie  
i w koleżeńskiej atmosferze. Dostawałam natychmiast odpowiedzi  
na wszelkie moje pytania.

Co z perspektywy czasu zmieniłabyś na lepsze?

A.Ś.: Zmniejszyłabym liczbę komunikatów (chodzi mi o posty w SM), 
która była wymagana w tym przypadku przez klienta, gdyż czasami 
musiałam produkować je na siłę, a moim zdaniem bardziej się liczy 
jakość niż ilość.

https://twitter.com/Pojechana/status/727224547938848768
https://twitter.com/Pojechana/status/727862305287966721
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CASE STUDY 4:  IKEA

Marka:  
IKEA

Influencerzy:  
Jakub Prószyński  
(pijarukoksu.pl)  
i Dorota Nowacka

Rodzaj kampanii:  
akcja specjalna

Realizacja:  
październik 2015 

Główny cel:  
promocja sklepów IKEA jako 
miejsca przyjaznego  
i inspirującego oraz pokazanie 
otwartości na niestandardowe 
projekty

Kampania: Blogogody

Opis przebiegu projektu:
Dorota Nowacka i Jakub Prószynski, narzeczeni i influencerzy, wyszli  
do marki IKEA z propozycją zorganizowania przyjęcia weselnego  
w sklepie IKEA na warszawskim Targówku. Przyjęcie odbyło się  
3 października 2015 roku. Influencerzy wymyślili Blogogody, aby wynieść 
tę uroczystość na zupełnie nowy poziom. Działania kampanii podzielono 
na dwie części. Pierwsza część – „Dla Rodziny” – to obiad poślubny 
zorganizowany dla najbliższych w sklepie IKEA Targówek. Druga część 
„Dla Znajomych” to impreza w jednej z warszawskich karczm, utrzymanej 
w konwencji słowiańsko-wikińskiej.

Wykorzystane media: 
blog blogogody.pl, blog pijarukoksu.pl, YouTube.

http://pijarukoksu.pl/blogogody/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZpOe07UPiro
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Dlaczego IKEA coraz częściej decyduje się na współpracę z 
blogerami?

Małgorzata Jezierska, specjalista ds. PR, IKEA: Influencer marketing  
to nowy kanał komunikacji z konsumentami dający możliwości 
niedostępne w żadnym z dotychczasowych. Autentyczność, 
zaangażowanie, wiarygodność, dostosowanie komunikatu do 
społeczności, kreatywność twórców internetowych, to wszystko sprawia, 
że konsumenci identyfikują się z przekazem na zupełnie innym poziomie. 
IKEA chce docierać ze swoimi rozwiązaniami wszędzie tam, gdzie obecni 
są jej konsumenci. Co oznacza, że chce inspirować również społeczności 
twórców internetowych, którzy mogą w naturalny sobie sposób  
i w naturalnym dla siebie środowisku zaprezentować wykorzystanie  
i przydatność rozwiązań IKEA.

Dlaczego w tym przypadku IKEA powiedziała „tak” takiemu 
nietypowemu pomysłowi?

M.J.: Influencerzy – Jakub Prószyński i Dorota Nowacka – chcieli 
uczcić swoje święto w sklepie IKEA Targówek ze względu na osobistą 
sympatię do marki. IKEA każdego dnia uczestniczy w życiu swoich 
klientów, zapewniając proste i funkcjonalne rozwiązania dla domu. 
Z drugiej strony, IKEA lubi zaskakiwać i jest otwarta na nowe, często 
niestandardowe projekty. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaangażować 
w kampanię Blogogody.

http://pijarukoksu.pl/blogogody/slub-obiad-i-ikea/
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Czy w tę akcję od początku było wpisane ryzyko, że wywoła 
negatywne komentarze? Co zadecydowało o tym, by dać jej szansę?

M.J.: Blogogody bez wątpienia były akcją niestandardową i budzącą 
zainteresowanie, a nawet kontrowersje. Tego typu działania zawsze 
znajdują wielu zwolenników, ale też zdarzają się przeciwnicy. Decydując 
się na udział w kampanii, kierowaliśmy się naszą filozofią – IKEA 
każdego dnia uczestniczy w życiu swoich klientów, zapewniając proste 
i funkcjonalne rozwiązania dla domu. Wspieramy wszystkie chwile – 
zarówno te drobne, jak i niezapomniane. Dlaczego zatem nie zostać 
częścią tak ważnego wydarzenia, jakim jest ślub? Lubimy zaskakujące 
inicjatywy, stąd nasza obecność w kampanii Blogogody. 

Czy Blogogody miały wpasować się w promocję konkretnej usługi, 
bądź wzmocnić konkretne aspekty przekazu marki?

M.J.: Nie, Blogogody to akcja, która nie była związana z promocją 
konkretnych produktów lub usług IKEA. Jednakże akcja była spójna  
z filozofią marki, która każdego dnia uczestniczy w życiu swoich klientów 
– są to zwykłe dni, ale też wyjątkowe chwile. 

Jak oceniają Państwo akcję Blogogody? Czy jest to ocena pozytywna, 
czy negatywna?

M.J.: Akcję Blogogody oceniamy pozytywnie. To, że para młoda chciała 
uczcić ten wyjątkowy dzień w sklepie IKEA, było dowodem ogromnej 
sympatii do marki. Tym bardziej było nam miło, że byliśmy częścią 
Blogogodów.

IKEA kojarzy mi się przede wszystkim z ciepłą, 
sympatyczną atmosferą oraz nieskończoną liczbą 
pomysłów. Ileż to razy ich kampanie marketingowe 
poprawiły mi humor, nie umiem zliczyć. Dlatego też 
IKEA dość szybko skojarzyła nam się z naszym ślubem  
– wydarzeniem najbardziej pozytywnym ze wszystkich.  
– Dorota Nowacka
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IKEA jest otwarta na świeże pomysły i inicjatywę. Czy organizowali 
jeszcze Państwo jakieś inne akcje z blogerami, gdzie to bloger 
wyszedł z propozycją współpracy?

M.J.: Tak, jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły twórców. Mamy wręcz 
specjalną procedurę umożliwiającą efektywne pozyskiwanie takich 
projektów i ich wdrażanie w życie. Nie ma lepszej sytuacji niż ta, w której 
to twórca internetowy sam z siebie marzy o realizacji projektu, a marka 
go w tym tylko wspiera. Przykładem jest projekt Pokoje dziecięce, który 
IKEA realizuje z dwiema blogerkami parentingowymi – Nishką i Marysią 
Górecką. Projekt to cykl wpisów o urządzaniu pokoju dziecięcego. 
Blogerki podzieliły się rolami, jedna opisuje to z perspektywy rozwoju 
psychologicznego dziecka, druga omawia praktyczne rozwiązania. 
Kolejne wpisy dotyczą rozwiązań dla dzieci w innych przedziałach 
wiekowych. Na potrzeby cyklu zrealizowaliśmy specjalną sesję 
fotograficzną w IKEA. Cykl cieszy się dużym powodzeniem, jest bardzo 
wartościowy merytorycznie, nosi znamiona evergreenu, do którego 
nawiązywać będą czytelniczki przez kolejne lata.

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. 
Dlatego postanowiliśmy, że „ten specjalny dzień” 
powinien być jak najbardziej w naszym stylu.  
Odrobinę szalony i niestandardowy. Stąd pomysł  
na słowiańskie i wikińskie akcenty, a także współpracę 
z IKEA. Obydwoje jesteśmy blogerami, dlaczego zatem 
nie wykorzystać naszych atutów i nie przeprowadzić 
ciekawej kampanii?
− Opis ze strony Blogogody 

Co jest fundamentem udanej współpracy marki  z blogerami? 

M.J.: Zrozumienie specyfiki sceny twórców internetowych i ich 
odbiorców, odpowiedni dobór twórców, którzy pracują dla marki – 
czyli takich, których filozofia i styl życia, sposób patrzenia na świat, 
komunikacji z użytkownikami odpowiadają marce, znajdowanie synergii 
pomiędzy influencer marketingiem a pozostałymi kanałami komunikacji, 
a następnie dbałość o proces przygotowywania kampanii, elastyczność, 
otwartość.
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CASE STUDY 5:  JYSK

Marka:  
JYSK

Influencerzy:  
Ula Michalak 
(interiorsdesignblog.com), 
Jagoda Witkutk (lovingit.
pl), Katarzyna Antończyk 
(architektnaszpilkach.pl),  
Dagmara Jakubczak 
(forelements.pl)

Rodzaj kampanii:  
charytatywna

Realizacja:  
wrzesień 2015 

Główny cel:  
wsparcie potrzebujących 
pomocy rodzin oraz inspiracja 
klientów do metamorfoz swoich 
mieszkań i domów.

Kampania: Metamorfozy JYSK

Opis przebiegu projektu:
Firma JYSK skontaktowała się z wybranymi blogerkami, które mogłyby 
być zainteresowane współpracą przy projekcie charytatywnym.  
W ramach konkursu zostały wybrane najbardziej potrzebujące rodziny 
i określono ich potrzeby. Blogerki przygotowały projekty wnętrz. 
Następnie przyjechały do Trójmiasta, gdzie razem z pracownikami JYSK 
realizowano montaż i dokumentację akcji. Realizacja kampanii miała 
miejsce we wrześniu 2015. Jej finałem był konkurs, w którym klienci 
mogli zaprezentować swoje metamorfozy z użyciem produktów JYSK.

Ciekawostki: 
• Projekt został nominowany do Kampanii roku 2015  

(http://www.blogconferencepoznan.pl/kampaniaroku2015-top10/) 

https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLEMPAbzyAQhI-URou6njcuYEEay1_0TYM
http://forelements.pl/piknik-pod-lampionami-czyli-metamorfoza-ogrodu-wg-forelements-i-jysk/
http://www.blogconferencepoznan.pl/kampaniaroku2015-top10/
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Z jakich powodów zdecydowali się Państwo na kampanię 
charytatywną we współpracy z twórcami internetowymi?

Emilia Sławek, Social Media & Digital Coordinator, JYSK:  Firma 
JYSK od 16 lat jest obecna w Polsce. Jesteśmy dumni z naszego 
skandynawskiego pochodzenia i chcemy, aby było ono widoczne dla 
naszych klientów. Dlatego rok temu zrealizowaliśmy projekt, którego 
celem było pomaganie i zainspirowanie naszych klientów. Posiadanie 
szerokiego asortymentu artykułów do domu nie oznacza, że klienci 
automatycznie znajdą w nim inspirację do dekorowania własnych 
wnętrz. Wiemy, że nasi klienci poszukują inspiracji na wnętrzarskich 
blogach. Dlatego naturalne było dla nas nawiązanie współpracy  
z autorytetami dla naszych klientów. Postanowiliśmy we współpracy  
z blogerkami stworzyć projekt, który będzie jednocześnie inspirował  
i pomagał. 

Jak wybrali Państwo influencerów do kampanii?

E.S.: W tej kampanii musieli działać eksperci, którzy będą znali się na 
projektowaniu wnętrz. Wybieraliśmy autorki, które często są aktywne  
w blogosferze, a ich blogi zawierają ciekawe i wysokiej jakości treści. 

Na czym polegała kampania?

E.S.: Metamorfozy JYSK to projekt charytatywny, który realizowany 
jest we współpracy z blogerkami – projektantami wnętrz. Blogerki 
samodzielnie zaprojektowały i razem z pracownikami JYSK remontowały 
oraz urządzały wnętrza dla potrzebujących takiej pomocy rodzin. 
Metamorfozie poddano między innymi pokój dzienny w mieszkaniu 
mamy samotnie wychowującej trzech synów i pokój nastolatek, które 
razem z czwórką rodzeństwa wychowywane są przez babcię. Przemianie 
uległ dwuosobowy pokój w tak zwanym mieszkaniu chronionym,  
w którym dwóch niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn przygotowuje 
się do rozpoczęcia samodzielnego życia. W tym samym mieszkaniu JYSK 
urządził też ogród, który po metamorfozie stał się miejscem spotkań  
i relaksu dla dorosłych i zabaw dla dzieci.

Jaki był cel kampanii?

E.S.: Chcieliśmy połączyć inspirację dla naszych klientów  
z charytatywnym projektem, który realnie pomoże osobom 
potrzebującym. Naszym celem była inspiracja Polaków do metamorfoz
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własnych wnętrz zgodnie z najnowszymi trendami i z produktami, 
które znajdują się w naszej ofercie. Zależało nam też na sensownych 
działaniach, które będą przynosiły realną, potrzebną zmianę dla ludzi, 
którym pomagaliśmy. 

W jaki sposób narodził się pomysł na akcję – czy gotowa propozycja 
wyszła od Państwa, czy pomysł stworzyli Państwo wspólnie  
z blogerami?

E.S.:  Z okazji 15-lecia firmy JYSK w Polsce chcieliśmy przygotować coś 
specjalnego dla naszych klientów. Zdecydowaliśmy się połączyć  projekt 
charytatywny z projektem inspiracyjnym. W centrali firmy w Gdańsku 
przygotowano i zaplanowano całą kampanię. Tak duży projekt wymagał 
organizacji w najdrobniejszych szczegółach. Blogerki wspierały nas 
swoim doświadczeniem i wiedzą. Nie ingerowaliśmy w treści, które 
publikowały po tym projekcie, by to, czym się podzielą ze swoimi 
czytelnikami, było naturalne.

Jakie korzyści może zaoferować współpraca z blogerami?

E.S.:  Wzajemną naukę, inspirację i zupełnie inne spojrzenie na własną 
ofertę. Opinia klientów jest dla nas bardzo ważna, a blogerzy są ich  
najbardziej słyszalną częścią. 

 
Jaki był odbiór kampanii?

E.S.:  Projekt Metamorfozy JYSK był pierwszym tego typu projektem  
dla naszej sieci. Nasi klienci bardzo pozytywnie zareagowali  
na kampanię, oczekując od nas inspiracji i podążania za trendami. 
Zmotywowało nas to do tego, by powiększyć nasz asortyment zgodnie  
z najnowszymi skandynawskimi trendami.

https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLEMPAbzyAQhI-URou6njcuYEEay1_0TYM
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Jakie korzyści zaobserwowali Państwo po kampanii?

E.S.:  Największą korzyścią dla nas była satysfakcja z pomocy ludziom, 
którzy tej pomocy potrzebowali. Zaangażowaliśmy naszych pracowników 
oraz blogerki. W jednym z wyremontowanych mieszkań usłyszeliśmy,  
że to odmienione wnętrze będzie początkiem odmiany losu, 
metamorfozy życia. 

Co stanowi o sukcesie kampanii z influencerami?

E.S.: W naszej współpracy z influencerami opieramy się na osobistym 
kontakcie. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie, które są dla nas 
bardzo cenne. Indywidualnie kontaktujemy się z blogerami  i zapraszamy 
ich na spotkania prasowe, które odbywają się co pół roku. Ten wzajemny 
kontakt i szczerość pozwalają nam na tworzenie kampanii autentycznych 
dla widza i czytelnika.
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CASE STUDY 6:  ASUS

Marka:  
ASUS

Influencerzy:  
Natalia Viktorovna  
(glamourina.net), Ania i Jakub 
Zającowie (fashionable.pl),  
Matylda R. (mojedolcevita.pl), 
Iwona Czarnota  
(ohdeerblog.com), Agnieszka 
Kundela (spodkocyka.pl), 
Maria Pereira (makemyplace.
blogspot.com), Adam Kliczek  
(zatrzymujeczas.pl) i inni.

Rodzaj kampanii:  
akcja specjalna

Realizacja:  
grudzień 2015 

Główny cel:  
promocja produktu

Kampania: Warsztaty dla blogerów #kreatywniezasus 

Opis przebiegu projektu:
Marka zorganizowała cykl warsztatów fotograficznych dla blogerek 
modowych i lifestylowych. Program otwierał wykład Marcina Mańki 
Sukces to jakość i motywacja, następnie odbywały się warsztaty  
z makijażu,  prezentacja sprzętu ASUS, w tym smartfona, który umożliwia 
robienie zdjęć wysokiej jakości, oraz wykład Jakuba Kaźmierczyka  
z serwisu Fotoblogia. Punktem kulminacyjnym była sesja w studio  
z użyciem profesjonalnego sprzętu. Na koniec uczestniczki nauczyły 
się, jak profesjonalnie obrabiać zdjęcia. Relacje z warsztatów blogerki 
zamieszczały na swoich blogach, profilach na Facebooku i Instagramie.

Wykorzystane media:
blogi uczestników warsztatów 

https://glamourina.net/warsztaty-dla-blogerow-kreatywniezasus-synergia-mody-i-fotografii/
http://zatrzymujeczas.pl/blogowanie/274-kreatywnie-z-asus-relacja-z-warsztatow-dla-blogerow
http://www.moaa.pl/kreatywniezasus-wrazenia-po-warsztatach-fotograficznych/
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Marka ASUS chętnie korzysta z możliwości influencer marketingu, 
m.in. chętnie udostępnia swój sprzęt do testowania blogerom 
podróżniczym i lifestylowym – dlaczego zdecydowali się Państwo  
na taką formę promowania produktów?

Adam Żelazko, PR&Marketing Manager, System Business Group, 
ASUS Polska: Przy projektowaniu urządzeń firma ASUS na pierwszym 
miejscu stawia potrzeby użytkowników. Sprzęt ma przede wszystkim 
ułatwiać korzystanie z cyfrowego świata, sprawiać, że codzienne zadania 
pokonamy szybciej i przyjemniej. Dbamy o jakość wykonania urządzeń  
i o to by były one jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. W naszej 
filozofii marki często odwołujemy się do tego, że poprzez nasze 
komputery czy smartfony chcemy wspierać użytkowników  
w realizowaniu ich pasji. Zatem pokazywanie sprzętu w środowisku 
blogerów, którzy podróżują, podążają za swoim hobby czy to związanym 
z modą, muzyką, projektowaniem wnętrz czy gamingiem jest dla nas 
naturalnym wyborem. Nie ma lepszego sposobu na pokazanie tego jak 
on działa i prezentuje się w codziennym użytkowaniu. 

Jakie aspekty komunikacyjne wspiera współpraca z blogerami?

A.Ż.: Blogi są bardzo specyficznym medium, budzącym duże zaufanie 
czytelników. Dzieje się tak w przypadku, gdy autor nie wiąże się  
z wieloma markami, a te z którymi współpracuje są rzeczywiście mu 
bliskie i jest do nich przekonany. Przy dobrze dobranym tandemie 
marka-bloger oboje zyskują zaufanie czytelników. 

Jak wybierają Państwo blogerów do współpracy – czy posługują 
się Państwo jakimiś konkretnymi narzędziami albo mają swoje 
założenia, kryteria?

A.Ż.: Najważniejsze jest dla nas przekonanie blogera do produktu. 
Jeżeli jest już użytkownikiem sprzętu marki ASUS, ma z nim pozytywne 
doświadczenia to jest to dla nas dodatkowym atutem. Istotna jest też 
jakość przygotowywanych materiałów – zarówno pod kątem językowym, 
jak i wizualnym. Nie bez znaczenia pozostają zasięgi oraz dobre relacje  
z czytelnikami.

Na czym polegała akcja #kreatywniezasus?

A.Ż.: W ramach akcji #kreatywniezasus odbyły się warsztaty dla 
blogerów i najbardziej aktywnych użytkowników serwisu fotoblogia.pl.
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Ich głównym tematem była fotografia. Eksperci zdradzali tajniki 
robienia dobrych zdjęć do wykorzystywania w internecie i social media. 
Uczestnicy pracowali korzystając ze sprzętu marki ASUS: notebooków 
z serii ZenBook i smartfonów z serii ZenFone. Zależało nam, by osoby, 
które na co dzień tworzą różnego rodzaju treści i dzielą się nimi  
z czytelnikami, mogły robić to jeszcze efektywniej, a także poznać 
sposoby na zwiększenie atrakcyjności publikowanych materiałów. 
Warsztaty pozwalały też odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy komputera 
czy telefonu są kluczowe z punktu widzenia twórców treści.

Jak narodził się pomysł na kampanię #kreatywniezasus i warsztaty 
z blogerami? 

A.Ż.: Szukaliśmy pomysłu jak przybliżyć osobom związanym z blogosferą 
notebooki i smartfony ASUS. To sprzęt wyjątkowo intuicyjny, pozwalający 
na uwolnienie kreatywności. Dla osób, które działają w internecie 
przygotowywanie dobrych zdjęć jest bardzo istotne. W dzisiejszych 
czasach obraz jest ważnym środkiem przekazu, czasem odgrywa większą 
rolę niż tekst. Tak powstał pomysł, żeby pokazać funkcjonalność sprzętu 
przy okazji warsztatów fotograficznych.

Co stanowi o udanej współpracy z influcencerami?

A.Ż.: Udana kampania to taka, która dotarła do określonej grupy 
użytkowników i została przez nią zauważona. Niemniej jednak zasięgi, 
mimo swej atrakcyjności, nie mogą być jedynym miernikiem sukcesu. 
Nie do przecenienia jest sentyment jaki pozostawia po sobie marka,  
a także zaangażowanie czytelników. Nie można też zapomnieć  
o zaufaniu. Bloger doskonale wie jak wiarygodnie komunikować się  
ze swoimi czytelnikami i marka powinna być otwarta na sugestie.
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CASE STUDY 7:  Somersby

Marka:  
Carlsberg Polska 

Influencerzy:  
w akcji wzięło udział 101 
blogerów z siedmiu kategorii 
tematycznych (kulinaria, moda, 
lifestyle, alkohole, uroda, 
technologie, muzyka) 

Rodzaj kampanii:  
kampania produktowa 

Realizacja:  
marzec 2015

 

Główny cel:  
szerokie zakomunikowanie 
rozszerzenia portfela marki 
Somersby o nowy wariant 
smakowy w atrakcyjny i bliski 
konsumentowi sposób

Kampania: Somersby Elderflower

Opis przebiegu projektu:
Twórcy otrzymali paczki z produktami, indywidualnymi listami  
i  gadżetami oraz digitalowe paczki z kompletem materiałów i informacji 
do wykorzystania. Mieli pełną dowolność przedstawienia produktu. 

Wykorzystane media:
blogi i profile influencerów na Facebooku, Instagramie i YouTube.

Ciekawostki: 
• z wpisami na blogach zapoznało się ponad 442 290 tysięcy 

użytkowników,
• posty na Facebooku zobaczyło ponad 990 224 tysięcy fanów,
• największe zaangażowanie wywołały posty na Instagramie, gdzie 

użytkownicy kliknęli serduszka 85 tys. razy.

http://www.jemerced.com/nowy-smak-od-lorda-somersby/
http://www.olgasmile.com/pieczone-orzechy-z-pieprzem.html
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Blogi vs. media tradycyjne – dlaczego współpraca z blogerami?

Jan Rudziński, Senior Marketing Specialist, Carlsberg Group: 
Współpraca z blogerem stwarza możliwość dotarcia do konsumenta 
dzięki rekomendacjom. Rekomendacja jest najlepiej zapamiętywanym  
i skłaniającym do zakupu sposobem poinformowania o produkcie. Działa 
to oczywiście tylko wtedy, kiedy rekomendacja jest autentyczna,  
czyli gdy bloger jest szczerze gotowy podpisać się pod jakością tego 
produktu. Fałsz jest tu bardzo łatwo wyczuwalny. Prowadzenie takiej 
kampanii wymaga więc znajomości swojego produktu i uczciwego 
podejścia do niego – nie każdy się nadaje.

Jakie korzyści otrzymuje marka, wchodząc w świat blogosfery?

J.R.: Marka ma szansę na rekomendację, na komunikację znacznie bliżej 
ludzi. Wiąże się to też z zagrożeniem – jest to wystawienie produktu pod 
lupę i poddanie go ocenie, na którą ma się ograniczony wpływ. Dla złego 
produktu jest to bardzo niebezpieczne.

Czym kierowali się  Państwo przy wyborze twórców?

J.R.: Różnorodnością – zależało nam na tym, by produkt ocenili  
i zarekomendowali ludzie z różnych środowisk. Kreatywnością – zależało 
nam na tym, by każdy z twórców zaprezentował produkt w oryginalny 
i atrakcyjny sposób, tak by budować innowacyjny i zróżnicowany 
komunikat. Popularnością – zależało nam na tym, by o produkcie 
dowiedziało się jak najwięcej ludzi.

http://www.spidersweb.pl/2015/03/somersby-elderflower-lime.html
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Jak przebiegał proces zapoznania blogerów z nowym produktem?

J.R.: Blogerzy dostali paczki z produktami i dedykowanymi dla nich 
listami i gadżetami ułatwiającymi zrozumienie i wczucie się w świat marki 
i charakter danego wariantu. Dodatkowo, każdy z influencerów dostał 
paczkę digitalową z materiałami i informacjami wspierającymi ich wpisy.

Czy twórcy mieli narzuconą jakąś konwencję, czy pozostawiono im 
dowolność w sposobie przedstawienia produktu? 

J.R.: Co do formy, konceptu i treści wpisów blogerzy mieli pełną 
dowolność, która pozwalała im na stworzenie komunikatu jak najbardziej 
dostosowanego do ich odbiorców. Szanujemy ich, jako twórców  
i wierzymy w to, że najlepiej znają swoich odbiorców i ich potrzeby.

Jak oceniają Państwo kampanię oraz jej rezultaty?

J.R.: Bardzo dobrze. Udało nam się zrobić duże zasięgi zbudowane  
za pomocą zróżnicowanego i bardzo atrakcyjnego przekazu. Miało  
to wyraźny wpływ na sukces sprzedażowy nowego wariantu Somersby.
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CASE STUDY 8:  Socialdruk

Marka:  
Socialdruk

Influencerzy:  
program ma charakter  
otwarty, każdy może się  
zgłosić; obecnie firma 
współpracuje  
z 301 blogerami.

Rodzaj kampanii:  
program partnerski

Realizacja:  
trwa od 1 września 2016

Główny cel:  
promocja produktów 
(wydruków zdjęć z mediów 
społecznościowych) i wzrost 
sprzedaży.

Kampania: Program partnerski Socialdruk

Opis przebiegu projektu:
Blogerzy, którzy przystępują do programu, otrzymują paczkę z banerami 
rekomendacyjnymi lub ramkę iframe, którą implementują na swoją 
stronę WWW. Dodatkowo każdy partner dostaje dedykowany landing 
page, na który kieruje swoich widzów, by mogli pobrać dodatkowy kod 
rabatowy na zakup produktu (między innymi wydruki zdjęć w formie 
plakatu, magnesu, kalendarza, gry memo czy czekolady).

Wykorzystane media:
blogi influencerów, dedykowane blogerom landing pages.

http://www.rodzinkazinnegoswiata.pl/2014/01/instagram-love-instadruk.html
https://www.instagram.com/socialdruk/
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Jak zmieniała się współpraca marki Socialdruk z blogerami  
na przestrzeni ostatnich lat?

Michał Kwiatkowski, Co-Founder Socialdruk: Współczesna blogosfera 
jest bez wątpienia doskonałym obszarem wspierającym internetowe 
projekty. Niesamowite jest to, że jeszcze kilka lat temu nie tylko klientów 
musieliśmy przekonywać do niezwykłości Instagrama, ale także duże 
marki czy właśnie mainsteramowych blogerów. Zgłaszaliśmy się  
do wielu twórców, tłumacząc im, co mogą zyskać, tworząc tam swoje 
firmowe czy personalne profile. Prawie wszyscy podchodzili  
z rezerwą, co nieraz podcinało nam skrzydła. Teraz twórcy zgłaszają się 
do nas sami, choćby wykorzystując nasze produkty jako nagrody 
w konkursach czy inspiracje do swoich wpisów. I musimy przyznać,  
że za każdym razem możemy pochwalić się ogromnym 
zainteresowaniem, co jeszcze bardziej nas utwierdza w przekonaniu,  
że postawienie na jakość i wyjątkowość oprawy zdjęć było dobrym 
ruchem. Na fali tych kooperacyjnych sukcesów uruchamiamy właśnie 
program partnerski, nie tylko dla dużych marek, ale właśnie dla 
blogerów czy fotografów. Dzięki programowi partnerskiemu chcemy 
dać blogerom możliwość oprócz rekomendacji naszych produktów 
zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Blogerzy stali się partnerami w wielu wymiarach. Jak wygląda  
ta współpraca?

M.K.: Głównym założeniem naszego programu partnerskiego (produktu 
aktualnie promowanego) – czyli propozycji skierowanej do blogosfery, 
jest zorientowanie na typowe win–win. Chcemy pomóc blogerom 
w wykorzystaniu potencjału ich strony internetowej i zwiększyć 
atrakcyjność ich serwisu. Poprzez nasz program partnerski dajemy 
im możliwość rekomendacji naszych produktów na preferencyjnych 
warunkach. Dodatkowym atutem jest też fakt, że czytelnicy naszych 
partnerów mogą kupić wszystkie nasze produkty taniej niż inni 
użytkownicy Internetu, a partner zarabia atrakcyjną prowizję za każde 
sfinalizowane zamówienie. 

Czy bloger może być partnerem w realizacji celów biznesowych 
marki?

M.K.: Niewątpliwie tak. Blogosfera to naturalne środowisko dla naszego 
biznesu. Blogerzy oprócz tego, że nierzadko kreują rzeczywistość, są też 
specjalistami w swoich dziedzinach i mogą wpływać na zachowania 
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swoich czytelników. Tak naprawdę to Socialdruk poniekąd wywodzi się 
z blogosfery. Jestem pomysłodawcą serwisu, gdyż od zawsze byłem 
entuzjastą fotografii. Swego czasu prowadziłem też bloga o tej tematyce. 
A że jestem estetą, błyszczące fotolabowe wydruki 9x13, jakie wówczas 
były popularne nie do końca mnie satysfakcjonowały. Zacząłem więc 
szukać czegoś bardziej odpowiedniego i klimatycznego, wpasowującego 
się w bardziej lifestylowy czy wręcz hipsterski trend. I tak ponad trzy i pół 
roku temu powstał Instadruk. Wówczas jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy 
drukowanie fotek z Instagrama. Była to swego rodzaju niewiadoma,  
bo początkowo wiele osób nie rozumiało, co robimy. Wtedy niewiele 
osób znało ten rodzaj mediów społecznościowych. Ale głęboko 
wierzyliśmy, że i Polacy poczują wyjątkowość takich zdjęć. I się nie 
zawiedliśmy.  

Czy współpraca przełożyła się na jakieś konkretne, mierzalne 
rezultaty?

M.K.: Z racji, że program partnerski jest naszym nowym 
przedsięwzięciem, nie dokonywaliśmy jeszcze szczegółowej analizy.  
Już teraz jednak wiemy, że spotyka się on z niezwykle pozytywnym 
odbiorem wśród blogerów, dzięki czemu posiadamy już sporą bazę 
partnerów. Jesteśmy przekonani, że poprzez współpracę z blogosferą 
obraliśmy właściwy kierunek i niewątpliwie będziemy aktualnie 
inwestować czas i pieniądze w rozwój tego przedsięwzięcia. 

https://www.instagram.com/p/BJFN54wB1X2/
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CASE STUDY 9:  Śnieżka

Marka:  
Śnieżka

Influencerzy:  
Anna i Marcin Nowakowie 
(gdziewyjechac.pl)

Rodzaj kampanii:  
wizerunkowa

Realizacja:  
wrzesień 2015 

Główny cel:  
Pokazanie marki Śnieżka  
w nietypowy sposób, 
zachęcenie czytelników  
blogów do poszukiwania 
inspiracji kolorystycznych 
w naturze, sztuce czy 
architekturze z całego świata. 

 

Kampania: Barwy podróży

Opis przebiegu projektu:
Firma postanowiła udowodnić, że produkt, jakim są farby, można 
komunikować nie tylko poprzez współpracę z blogerami wnętrzarskimi, 
zapraszając do współpracy autorów jednego z najpopularniejszych 
polskich blogów podróżniczych – Anię i Marcina z Gdziewyjechac.pl. 
Najpierw spędzili oni wiele dni na przeglądaniu swojego fotograficznego 
archiwum i wybrali najbardziej nasycone barwami kadry, a następnie 
wykorzystali je do stworzenia niezwykłej, interaktywnej mapy, którą 
opublikowali na blogu. Towarzyszyły jej wysokiej jakości treści 
przedstawiające znaczenie wybranych kolorów. Całość była inspirowana 
paletą barw farb dostępnych w ofercie firmy Śnieżka. W efekcie powstał 
wpis, dzięki któremu każdy może w dowolnej chwili wyruszyć na jedyną 
w swoim rodzaju wyprawę śladem barw podróży. 

http://gdziewyjechac.pl/34956/barwy-podrozy.html%23MAPA
https://web.facebook.com/Gdziewyjechac/posts/870106996369796%3F_rdr
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Wykorzystywane media: 
blog oraz profil na Facebooku i Instagramie twórców.

Ciekawostki:
• Akcja trafiła do finałowej dziesiątki konkursu kampanii roku 2015  

w blogosferze (organizator: Blog Conference Poznań) obok realizacji 
dla takich marek, jak MasterCard, Tesco, Jysk czy Mobile Vikings.

Z jakich powodów zdecydowali się Państwo na współpracę  
z blogerami?

Anna Szymaszek, specjalista ds. PR-u produktowego, Śnieżka: 
Ogromnie cenimy sobie siłę przekazu i autorytet blogerów, a także  
to, jak kreatywnie potrafią podchodzić również do działań we współpracy  
z markami – tworzą niezwykle ciekawe, angażujące i wartościowe treści.

 
Jak wybrali Państwo influencerów do kampanii Barwy podróży?

A.Sz.: W blogosferze aktywnie działamy już od kilku lat i bardzo lubimy 
realizować także te zdecydowanie mniej standardowe projekty, w efekcie 
których powstają materiały przydatne, praktyczne, a jednocześnie 
inspirujące i inne niż wszystkie – i tak też można by podsumować efekty 
współpracy z Gdziewyjechac.pl. Pomysł na akcję z autorami tego bloga 
podsunęła nam nasza agencja Wizerunkowo.com, która realizuje dla nas 

https://www.instagram.com/p/8DrlbNP19B/
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działania z zakresu relacji z influencerami. Przy podejmowaniu decyzji  
o realizacji tej kampanii oczywiście istotne było to, że Gdziewyjechac.pl  
to jeden z najpopularniejszych polskich blogów podróżniczych, ale dla 
nas ważne było też to, jaka filozofia przyświeca autorom tego bloga,  
a także to, że zgromadzili wokół niego zaangażowaną społeczność. 
Naszej uwadze nie umknęły również wcześniej realizowane przez 
nich projekty. To wszystko prowadziło do wniosku, że Ania i Marcin to 
doskonali kandydaci do współpracy, a akcja Barwy podróży  
to potwierdziła.  

Jaki był cel projektu?

A.Sz.: Naszym celem było zachęcenie odbiorców blogosfery do zabawy 
kolorami – zależało nam na tym, by zrobić to w niestandardowy sposób. 
Chcieliśmy również pokazać, że inspiracje można odnaleźć wszędzie  
– w barwach natury, sztuce czy architekturze z całego świata. Zależało 
nam na tym, by po raz kolejny poszerzyć grupę, do której docieramy  
z naszymi komunikatami o marce Śnieżka, i wyjść poza grono 
czytelników blogów wnętrzarskich. 

W jaki sposób planowali i realizowali Państwo działania?
A.Sz.: W przypadku działań w blogosferze razem z naszą agencją 
Wizerunkowo.com dbamy o to, by pozostawiać twórcom możliwie jak 
najwięcej swobody. Tak było i w tym przypadku – wypracowaliśmy 
najpierw wstępną koncepcję i jej założenia, a następnie przedstawiliśmy 
je Ani i Marcinowi, którzy dołożyli do nich wiele swoich pomysłów. 
Efektem jest ten fantastyczny projekt. 

Jakie korzyści oferuje współpraca z blogerami?
A.Sz.:  Korzyści wynikających ze współpracy z blogerami jest wiele. 
Blogosfera to dla nas, ale i dla wielu innych firm, bardzo ważny kanał 
dotarcia do naszej grupy docelowej. Pozwala zwiększyć świadomość 
marki, budować jej określony wizerunek. Opinie blogerów oraz ich 
czytelników na temat naszych produktów to także cenna wiedza dla 
naszego działu R&D. 

A jak akcję Barwy podróży odebrali sami czytelnicy bloga?
A.Sz.:  Odbiór akcji Barwy podróży był i do dziś jest bardzo pozytywny. 
Współpraca ta została także doceniona przez samych blogerów,  
o czym świadczy chociażby to, że trafiła do finałowej dziesiątki konkursu
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kampanii roku 2015 w blogosferze (organizator: Blog Conference 
Poznań) obok realizacji dla takich marek jak MasterCard, Tesco, Jysk  
czy Mobile Vikings.

Jakie są podstawowe kryteria sukcesu we współpracy  
z influencerami?
A.Sz.: Na sukces akcji realizowanej z influencerami składa się bardzo 
wiele czynników, ale moim zdaniem kluczowe jest to, by pamiętać  
o zasadzie 3 x win. Jeśli będziemy mieć na uwadze to, że taka współpraca 
powinna przynieść korzyść nie tylko marce, na zlecenie której jest 
realizowana, ale także być satysfakcjonująca dla influencera oraz nieść 
za sobą wartość dla jego odbiorców, z pewnością zwiększamy szanse 
kampanii na odniesienie sukcesu. 
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CASE STUDY 10:  MasterCard

Marka:  
MasterCard

Influencerzy:  
Michał Szafrański 
(Jakoszczedzacpieniadze.pl)

Rodzaj kampanii:  
 wizerunkowa

Realizacja:  
luty 2015–marzec 2016

Główny cel:  
Pozycjonowanie MasterCard 
jako firmy odpowiedzialnej 
społecznie, która angażuje się  
w działania edukacyjne 
dotyczące wiedzy finansowej 
Polaków.

Kampania: Pokonaj swoje długi

Opis przebiegu projektu:
MasterCard jako partner strategiczny bloga jakoszczedzacpieniadze.pl  
wziął za cel edukację finansową Polaków. Trzyetapowa współpraca  
z Michałem Szafrańskim objęła cykl edukacyjnych artykułów na temat 
bezgotówkowych narzędzi płatniczych, spotkania z czytelnikami bloga  
w pięciu miastach oraz kurs online Pokonaj swoje długi.

Wykorzystane media:
blog jakoszczedzacpieniadze.pl, social media, media online, prasa,  
TV i radio.

Ciekawostki: 
• Cykl edukacyjny Savoir Vivre kart bankowych: sześć postów 

edukacyjnych, które zanotowały łącznie 273 976 odsłon; średnio 
80 komentarzy na post oraz 32 tysiące odtworzeń podcastów.

• 5-tygodniowy kurs online Pokonaj swoje długi: ponad 13 500 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/pokonaj-swoje-dlugi
https://web.facebook.com/hashtag/pokonajswojedlugi%3Ffref%3Dts%26_rdr
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subskrybentów kursu (vs. cel przed uruchomieniem kursu: 1000 
subskrybentów); pozyskanych dzięki zasięgowi bloga i kampanii 
mediowej, która wygenerowała 392 udostępnień w social media,  
440 publikacji w mediach mainstreamowych (media online, 
drukowane, TV i radio), 20 milionów impresji (czytelnicy, widzowie  
i słuchacze); 

• Ekwiwalent reklamowy (AVE): 516 000 PLN tylko do końca czerwca 
2015 r.

• JOP Live Tour: pięć spotkań w ramach tej aktywności zgromadziło 
blisko 2 tysiące uczestników w pięciu miastach Polski.

Jaką wartość w projekcie Pokonaj swoje długi dostrzegli Państwo  
dla siebie?

Anna Marciniak, Communications Manager, MasterCard: Jako 
firma społecznie odpowiedzialna MasterCard prowadzi działania 
edukacyjne skierowane między innymi do konsumentów, które mają 
na celu informowanie o zaletach i wygodzie związanej z korzystaniem 
z bezgotówkowych płatności, a także o zasadach bezpiecznego 
korzystania z nich. Współpraca z Michałem Szafrańskim była kolejnym 
tego typu działaniem, chociaż po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na tak 
kompleksowy projekt z blogerem. Michał ma wierne grono świadomych 
czytelników interesujących się finansami osobistymi, poszukujących 
rzetelnej wiedzy na ten temat, a przy tym w sposób bardzo przystępny 
potrafi ją przekazać. 

Jaki był początek współpracy? Michał Szafrański zgłosił się  
do Państwa z pomysłem? 

A.M.: Okazało się, że mamy wspólnego znajomego. Pomysł  
na zakres naszej rocznej współpracy rodził się przez kilka miesięcy 
podczas nieformalnych spotkań. Od początku wiedzieliśmy, że nie 
poprzestaniemy na kilku postach edukacyjnych – chcieliśmy długofalowej 
współpracy, która zaoferuje nie tylko rzetelną wiedzę czytelnikom bloga, 
ale również da im coś więcej, wartość dodaną. Koncepcję współpracy 
wypracowaliśmy zatem wspólnie, chociaż oczywiście to Michał – jako 
autor bloga – wiedział, jakie treści mogą zostać najlepiej odebrane  
(i jakie są oczekiwane) przez jego czytelników. My mieliśmy swoje cele, 
on swoje. Udało nam się je połączyć i stworzyć takie ramy współpracy, 
które satysfakcjonowały obie strony. Jeśli chodzi o sam kurs Jak pokonać
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swoje długi, był on zawsze na liście marzeń Michała i dzięki naszej 
współpracy mógł on wreszcie ten projekt zrealizować, bez szkody  
dla ciągłości i jakości bloga. 

Michał Szafrański nie był jeszcze wtedy tak znanym blogerem.  
Co przekonało Państwa do zaangażowania się w ten projekt?

A.M.: Ależ już wtedy, czyli w 2014 roku, Michał miał dużą rzeszę 
wiernych, aktywnych i wymagających czytelników, poszukujących dobrze 
i prosto podanej wiedzy z obszaru finansów osobistych. Kompetencje 
Michała, umiejętność przekazania skomplikowanych nierzadko tematów 
w sposób prosty i angażujący – były między innymi tymi czynnikami, 
które przekonały nas do współpracy z Michałem. Byłam przekonana, 
że Michał jest w stanie wykonać plan w stu procentach, zachowując 
najwyższą jakość oraz – co było dla obu stron bardzo istotne – nie tracąc 
swojej wiarygodności.

Czy bloger może być partnerem w realizacji działań 
komunikacyjnych dla dużych marek jak MasterCard?  
Od czego to zależy?

A.M.: Jak najbardziej, o ile tylko obie strony zechcą zrozumieć wzajemne 
cele i je szanować. Bloger taki jak Michał jest autorem mającym duże 
grono wiernych i aktywnych, ale jednocześnie krytycznych czytelników. 
Jego wizerunek, kompetencje przenoszone są niejako na markę. Bardzo 
ważna zatem była transparentność i poinformowanie czytelników  
o naszych planach. Dzięki temu nasza współpraca została przyjęta 
bardzo pozytywnie, żeby nie powiedzieć – entuzjastycznie. Z kolei
sceptycy mogli się po kilku miesiącach naszego projektu przekonać, 

https://pokonajswojedlugi.pl/
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że logotyp MasterCard na stronie bloga nie wpłynął w negatywny sposób 
na przekazywane przez Michała treści. Zależało mi na tym tak samo 
mocno, jak Michałowi i bardzo tego pilnowaliśmy.

Na jakich zasadach odbywała się współpraca – jaka była rola 
MasterCard, a jaka blogera?

A.M.: Wspólnie wypracowaliśmy sobie obszary współpracy, a następnie 
tematy poszczególnych wpisów. Udostępnialiśmy Michałowi na bieżąco 
wiedzę naszych ekspertów, dzięki czemu mógł on przygotowywać dla 
czytelników rzetelne teksty. Zarówno Michał, jak i my mieliśmy pewne 
potrzeby komunikacyjne, umieliśmy je pogodzić i znaleźć taki format,  
by na koniec dnia czytelnik bloga mógł z niego skorzystać – bo przecież 
to był główny cel współpracy – edukacja. 

Jakich  szczególnych korzyści upatrują Państwo we współpracy  
z twórcami internetowymi?

A.M.: Współpraca z blogerami, influencerami to dla marki szansa  
na znakomite dotarcie do konsumentów. Dzięki dobrze przemyślanej 
strategii działania marka ma możliwość w nienachalny, przekonujący, 
ciekawy i angażujący sposób dotrzeć ze swoim komunikatem do 
konsumentów za pośrednictwem kogoś, kogo uznają oni za człowieka 
godnego zaufania. Aby jednak tego dokonać, musi być spełnionych kilka 
warunków, w tym utrzymanie wiarygodności influencera, dopasowanie 
do marki czy naturalność przekazu. Aby to osiągnąć, potrzebna jest 
otwartość obu stron, szczerość, zaufanie i zrozumienie potrzeb. To jest 
dobry początek, by rozmawiać dalej o współpracy.

player.vimeo.com/video/129038678
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Jak znaleźć odpowiedniego influencera? Oto jest pytanie. Pytanie,  
z którym borykają się prawie wszyscy, którzy chcą rozpocząć działania 
w obszarze influencer marketingu. Osoba, której poszukujemy musi 
docierać do określonej grupy docelowej, czyli mieć odpowiedni zasięg. 
Dodatkowo musi ona na tę grupę wywierać realny wpływ. 

Więc jak ją zidentyfikować? Z pomocą przychodzą dane a zwłaszcza 
dane społecznościowe. Dzięki rozlicznym aktywnościom ich 
użytkowników, w tym samych influencerów, możemy określić czy fani 
naszej marki są jednocześnie fanami potencjalnych partnerów naszych 
działań oraz który jest najbardziej wpływy w poszczególnych grupach 
demograficznych. Tego typu informacje pomogą zdywersyfikować 
działania i dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. 

Dodatkową informacją, którą można a nawet trzeba sprawdzić przed 
dokonaniem ostatecznego wyboru jest weryfikacja, kogo fani angażują 
się w różne ścieżki komunikacji. 

Marketerzy mają tu jeszcze jedno rozwiązanie – zamiast wychodzić  
od grupy influencerów, można przebadać wybrane grupy użytkowników 
i zidentyfikować kto dla nich jest ekspertem lub liderem opinii. Jest 
to działanie odwrotne do opisanego powyżej, ale może przynieść 
zaskakujące rezultaty.

W doborze influencera do kampanii jest jeszcze jeden bardzo ważny 
czynnik – kwestia jakości współpracy przy tego typu działaniach. 
Pewnych informacji może dostarczyć analiza poprzednich kooperacji  
z markami – dowolnymi bądź zbliżonymi do naszej. 

Wreszcie, ważne jest to, jak wygląda współpraca od strony influencera, 
czy jest wiarygodny, czy wypełnia cele postawione w kampanii – 

Michał Wieczorek
Content Marketing Specialist SoTrender
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tu analiza danych może nas wesprzeć, ale konieczna jest też duża doza 
zaufania do profesjonalizmu wybranych osób.

Influencer marketing jest narzędziem, po które marki sięgają coraz 
częściej. Interesujące są też formy współpracy bo każdy chce pokazać 
się od jak najlepszej i możliwie unikalnej strony. Media społecznościowe 
natomiast są nierozerwalną częścią tego typu działań – zarówno na 
etapie realizacji oraz, jak widać na powyższych przykładach, na etapie 
poszukiwań właściwej gwiazdy. 
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W procesie planowania efektywnych kampanii reklamowych  
z Influencerami i Blogerami istotne jest nie tylko to z jakimi blogerami 
realizujemy projekt, ale przede wszystkim właściwy dobór działań, 
zapewniający indywidualne i efektywne dotarcie do grupy docelowej 
klienta.

Musimy pamiętać, że w momencie wyboru Blogerów na potrzeby 
działań reklamowych angażujemy w nie także ich społeczności  
– a więc nie tylko czytelników blogów, ale także osoby skupione wokół 
mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). To w jak precyzyjny 
sposób dobierzemy Blogerów zaangażowanych w działania dla marki 
będzie miało bardzo duży wpływ na przyszły kształt i wyniki kampanii. 

Jak pokazują badania (Raport Polska Blogosfera 2016, BLOGmedia 
październik 2016) 64,5% blogerów deklaruje współpracę reklamową 
w ramach prowadzonego przez nich bloga. Najczęściej wymienianymi 
formami  działań reklamowych są: wpis sponsorowany (40,6%), 
banery reklamowe (27,8%) i wpisy sponsorowane w mediach 
społecznościowych (27,1%). 

Planując strategię obecności marki na blogach bierzemy pod uwagę 
także czynniki związane z dopasowaniem oraz współoglądalnością 
poszczególnych kategorii blogów. Oferujemy wszystkie możliwości 
kampanii: emisję display na blogach, dedykowane wpisy 
sponsorowane, testy konsumenckie, angażujące konkursy na blogach 
i największym w Polsce agregatorze blogów i vlogów – zBLOGowani.pl. 
Często w naszych rekomendacjach Klienci znajdują blogerów, których 
nie brali pod uwagę planując działania reklamowe, a to właśnie tego 
rodzaju kampanie użytkownicy zapamiętują na długo. 

Anna Pytkowska
Sales Director BLOGmedia
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Wybór influencera adekwatnego do strategii warunkuje  
sukces marki
 
Współpraca z influencerami powinna zawsze wynikać ze strategii 
komunikacyjnej dla danej marki. To na jej podstawie jesteśmy w stanie 
określić kryteria, jakimi możemy się kierować w wyborze influencera 
adekwatnego do celów marketingowych czy biznesowych. Należy 
przeanalizować grupy odbiorców, na jakie ma wpływ dany influencer, 
postrzeganie naszej marki bądź branży przez tą grupę odbiorców 
oraz kontekst, w jakim może zostać ujęty nasz brand. To tylko kilka 
czynników, które należy weryfikować na samym początku. 

Na ich podstawie można stworzyć wstępną listę osób, z którymi 
zaczniemy rozmawiać i weryfikować możliwości współpracy. 
Na tym etapie na pewno z naszej listy zniknie kilka nazwisk – z różnych 
powodów. Czasami to my podejmiemy decyzję, że określonej marce  
z wybranym influencerem „nie jest na po drodze”. Czasami to właśnie 
sam influencer odpowie, że nie widzi dla siebie przestrzeni  
w zaproponowanych przez nas działaniach. 

Drugim etapem jest rozmowa z tymi wstępnie zweryfikowanymi. W tym 
momencie warto wyzbyć się zachowań autorytarnych i dobrze wsłuchać 
się w to, co ma do powiedzenia influencer na temat swojej społeczności, 
możliwości konwersji w ramach prowadzonych przez niego mediów 
(blogów, vlogów, kanałów social media itd.), kontekstów, które są 
pozytywnie odbierane przez zgromadzonych wokół niego odbiorców. 
Zrozumienie mechaniki działania narzędzi influencera (mam na myśli 
różne rodzaje tej mechaniki, począwszy od merytoryczno-kontekstowej, 
a skończywszy na dniach, porach publikacji czy źródłach ruchu 
w mediach influencera) pozwoli nam lepiej zaplanować synergię 
kampanii. 

Grzegorz Miłkowski 
redaktor naczelny SOCIALPRESS,  

dyrektor zarządzający ContentHouse
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Błędem popełnianym przez marketerów jest próba wymuszenia 
na takiej osobie dopasowania swojego stylu do komunikacji 
marketingowej danej marki. To kardynalny błąd! Decydując się  
na współpracę z influencerem to marka powinna dopasować się 
do rytmu komunikacji osoby, z którą chce współpracować. Dlatego 
niezwykle ważny jest ten pierwszy, strategiczny etap, gdzie ustalana 
jest spójność marki i influencera (wspomniana przeze mnie na samym 
początku). Jeżeli na tym etapie już „coś nie gra”, tym trudniej np. brand 
managerowi w późniejszym etapie prac będzie zaakceptować pewne 
„ustępstwa” na rzecz influencera, by lepiej i bardziej kontekstowo 
dopasować się do jego ram komunikacyjnych. 

Z doświadczenia kilkudziesięciu projektów prowadzonych w ostatnich 
latach z influencerami wiem, że efektywna konwersja z takich kampanii 
jest najwyższa wówczas, gdy pozwoli influencerowi komunikować się  
z jego odbiorcami naturalnie, budując nienachalny kontekst dla marki. 
Wówczas influencer lepiej wpłynie np. na decyzje zakupowe, efekty 
wizerunkowe czy cele zasięgowe. 
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Każdy marketingowiec na pewno zgodzi się ze stwierdzeniem, że dobrze 
stać się głosem marki liczącym się w branży, czy być prekursorem 
nowych trendów dla rynku. Monitoring internetu pozwala marce 
pozyskać szacunek branży i nowych przyjaciół. Analizując opinie 
internautów, znając specyfikę branży i bacznie obserwując sytuację 
swojej firmy, można przewidzieć, co przyniesie kolejny kwartał czy 
rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mając taką wiedzę wyprzedzać 
komunikacyjne działania konkurencji. Analizując nowy trend 
związany z dopiero co kiełkującymi, zupełnie nowymi potrzebami 
czy oczekiwaniami konsumentów możemy rozpocząć pracę nad 
doskonaleniem produktów czy usług. Bogatsi o nowo pozyskane 
wnioski, mamy szansę zaskoczyć entuzjastów śledzących losy naszego 
przedsiębiorstwa, przedstawiając swoje rozwiązanie za pośrednictwem 
kanałów w mediach społecznościowych czy też na blogu. Monitoring 
internetu służy więc między innymi do obserwacji trendów i wydarzeń 
branżowych, a dzięki szybkiemu reagowaniu pozwala budować w sieci 
pozycję eksperta, a co za tym idzie, lidera w danym temacie. 

Jak jeszcze można budować pozycję eksperta branży? Dla wielu 
marek niezwykle istotne jest to, aby klient czuł się doceniony, 
aby czuł przynależność do społeczności gromadzącej się wokół 
marki, by wiedział, że warto angażować się w jej działania. Pytanie 
klientów o zdanie, zapraszanie do komentowania i odpowiadanie 
na ich posty jest niezwykle istotne dla marketingu przedsiębiorstwa. 
Obserwacja rozmów, które toczą się w mediach społecznościowych, 
bezpośrednio ilustruje zadowolenie lub jego brak z działań marki. 
Nic nie jest ważniejsze niż utrzymanie istniejącej pozytywnej relacji 
z konsumentami. Celem monitorowania ich opinii powinno stać się 
także docenienie dotychczasowych entuzjastów, jak i pozyskanie za ich 
sprawą kolejnych. Zestawienia i analizy SentiOne pozwalają odnaleźć 
liderów opinii w sieci, a sprawne działania marketingowe, mogą 
przeobrazić ich w ambasadorów marki. 

Jagoda Prętnicka - 
Markiewicz
Head of PR & Comm CEE SentiOne
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Najnowszy raport potwierdza wiele trendów, które obserwuję od dawna 
i towarzyszą mi w codziennej pracy. Przede wszystkim, odchodzimy od 
traktowania twórców jako autorów bloga. To są po prostu osoby, które 
dysponują określonym ekosystemem mediów wokół siebie, niezależnie 
od formy komunikacji. Świetnym dowodem potwierdzającym tę tezę 
był niedawny upadek platformy Vine należącej do Twittera. Vine przez 
cztery lata zbudował niewielką, ale bardzo kreatywną społeczność 
twórców w obrębie swojej aplikacji. Najpopularniejszy, King Bach, 
miał dziesiątki milionów obserwujących jego krótkie, zabawne filmy. 
Czy więc upadek serwisu oznacza dla niego koniec? Nie, ponieważ 
wyrastając z Vine’a założył kanał na YouTube, aktywnie działa również 
na Instagramie czy Snapchacie oraz w innych kanałach  komunikacji. 
Ludzie podążają za King Bachem, osobą, nie profilem na Vine.

Udział twórców internetowych, digital influencerów (zwał jak zwał)  
w strategii komunikacji marek jest coraz bardziej istotny, co obserwuję 
choćby po ilości pracy jaką mamy oraz wzrostem budżetów, jakie 
marki chcą przeznaczać na tego typu działania. I coraz częściej wolą 
do telewizyjnej reklamy zaangażować internetowego twórcę zamiast 
statysty (który jest anonimowy i nierozpoznawalny) lub celebryty 
(który wielokrotnie reklamuje zbyt wiele marek jednocześnie i bywa 
horrendalnie drogi).

Ponadto, wydaje się, że o influencer marketingu wiemy już naprawdę 
wiele, ale do pełnego ugruntowania rynku jeszcze daleka droga, 
ponieważ ekspertów w tej dziedzinie nadal jest niewielu, a rynek trzeba 
edukować. Ewoluują też sami twórcy oraz ich ekosystem mediów, co 
sprawia, że musimy trzymać rękę na pulsie i żywo reagować na zmiany. 
Wydaje mi się jednak, że w ciągu kilku lat cały rynek, a więc standardy 
współpracy z twórcami, stawki wynagrodzeń i możliwości zaczną się 
standaryzować. 

Maciej Trojanowicz
Strateg agencja Szeri Szeri
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Gdy mowa o współpracy z influencerami, w dzisiejszych czasach 
pytanie, które należy zadać nie brzmi „czy warto”, ale “w jaki sposób” 
z nimi pracować. Influencerzy od lat i z często świetnym skutkiem 
są obecni w akcjach marketingowych, a ich efekty pokazują, że taka 
inwestycja się opłaca. Influencer z sieci ma status gwiazdy, ale bez 
negatywnych konotacji, takich jak niedostępność czy snobizm. Jest 
niemal dosłownie na wyciągniecie ręki – każdy fan może do niego 
napisać na Facebooku czy wdać się w dyskusję w komentarzach. 
Blogerzy mają również opinię self-made manów, którzy korzystając  
z ogólnodostępnych narzędzi (w końcu komputer podłączony do sieci 
ma niemal każdy), dzięki własnej pracy osiągnęli szczyty popularności. 

Świadomi swojego potencjału influencerzy nie boją się szafować 
wysokimi kwotami za współpracę, ale w zamian często oferują 
znacznie więcej niż wykorzystanie w kampanii własnego wizerunku. 
Wielu popularnych blogerów deklaruje otwartość na niestandardowe 
kampanie marketingowe i gotowość do (oczywiście odpowiednio 
opłaconego) zaangażowania na różnych polach. W zamian oferują 
dostęp do swoich nierzadko ogromnych społeczności, których 
członkowie cenią ich zdanie i opinie.

Dużą zaletą współpracy z influencerami z punktu widzenia 
marketingowca jest mierzalny efekt, wyrażony wspomnianą liczbą 
fanów czy obserwujących. Decydując się na współpracę z danym 
blogerem otrzymujemy dostęp do znanej z góry liczby potencjalnych 
odbiorców. Obecnie influencerów znajdziemy w niemal każdej 
dziedzinie, więc można dobierać ich pod kątem własnych oczekiwań  
i możliwości finansowych, a w dobiciu targu często pomagają 
przejrzyste zasady współpracy umieszczane na ich stronach. 

Małgorzata Litorowicz
CEO In Hot Water Company,  

Redaktor Naczelna AdMonkey.pl
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Oczywiście to, czy kampania z influencerem przyniesie owoce zależy 
od wielu czynników, a w największym stopniu od trafności doboru 
ambasadora do marki. Takie sparowania nie muszą być oczywiste,  
o czym świadczy chociażby zaangażowanie blogerki modowej 
Maffashion w kampanię McDonald’s, autorów podróżniczego bloga 
Wędrowne Motyle w promocję marki farb Śnieżka czy współpraca 
internetowej kwiaciarni Euroflorist z Łukaszem Kielbanem z bloga  
Czas Dżentelmenów. 
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Od kiedy media społecznościowe urosły w siłę, duża część marketerów 
zaczęła zauważać potencjał nie tylko w samych działaniach SM,  
ale również w możliwościach, jakie daje bezpośrednia współpraca  
z liderami opinii czy influencerami. Warto zastanowić się dlaczego? 
Kluczowym czynnikiem jest oczywiście to, że tego typu marketing działa 
w oparciu o znany system rekomendacji. Pozyskanie influencerów  
do poszczególnych kampanii nie jest trudne, a ich odnalezienie 
czasochłonne. Właśnie w wyszukiwaniu influencerów może pomóc 
monitoring Internetu i mediów społecznościowych.

Osoby zajmujące się marketingiem w Internecie na pewno dobrze znają 
najpopularniejszych blogerów, vlogeów czy liderów opinii. Są  
to osoby, które od razu przychodzą nam do głowy, jak pojawia się 
temat współpracy z liderami opinii. A to blogerzy lifestyle, gamerzy 
albo vlogerki kosmetyczne. Oczywiście współpraca z tymi najbardziej 
popularnymi czy rozpoznawalnymi jest fajna, ale wiąże się czasem  
z kilkoma „wyzwaniami” –  może być to koszt, brak czasu influencera 
czy również… zbyt szeroka grupa odbiorców. 

Precyzyjne dobranie lidera opinii do projektu jest kluczowe – nawet 
jeśli influencer ma milion followersów na Twitterze…. może się 
okazać, że nie pasuje do profilu naszego klientów. Monitoring mediów 
społecznościowych może nam pomóc wybrać internautów mających 
duży wpływ w danej kategorii – jest to bardzo proste, bo polega  
na monitorowaniu kategorii produktowej i wyłapywaniu osób, które 
w tym temacie wypowiadają się często i mają dużą grupę docelową. 
Może się okazać, że w cenie współpracy z blogerem lifestylowym (nawet 
najbardziej rozpoznawalnym) możemy mieć współpracę z pięcioma 
mniejszymi, ale lepiej przystosowanymi do naszych odbiorców. Dobre 
narzędzia do monitoringu posiadają różne wskaźniki, które pomagają 
ocenić siłę danego użytkownika (w Brand24 jest to Influence Score). 

Mikołaj Winkiel
Chief Evangelist Brand24 
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Komunikacja musi być autentyczna

Jeszcze kilka lat temu temat współpracy z influencerami pozostawał 
w cieniu i był traktowany jak ciekawostka – jedno z wielu narzędzi 
komunikacji w internecie. Udział twórców w kampaniach pochłaniał 
niewielki odsetek budżetu, ograniczał się do działań z „blogosferą”, 
był mało sprofesjonalizowany i sporadycznie stanowił oś koncepcji 
strategicznych czy kreatywnych. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Influencer marketing obecny jest w komunikacji wielu największych 
marek a firmy decydują się zarówno na krótko, jak i długoterminowe 
współprace z twórcami internetowymi, wykorzystując nie tylko ich 
wizerunek czy zasięg, ale i niepodważalną autentyczność i ogromne 
zaangażowanie, które wzbudzają. 

Marka, współpracująca z digital influencerami, otrzymuje możliwość 
pokonania bariery, na którą napotykają klasyczne treści marketingowe. 
Dzisiejszy konsument nie tylko dobrze wie, czego chce, ale także 
świetnie radzi sobie z blokowaniem komunikatów, które nie niosą 
dla niego żadnej wartości. Jak informuje IAB, ponad 7,6 mln 
użytkowników internetu w Polsce blokuje reklamy i jedyne, co mogłoby 
tę sytuację odwrócić, to zmiana formy reklam, które odpychają swoją 
natarczywością. Marka, która decyduje się na współpracę  
z influencerami, bez względu na to, czy będzie to dedykowany odcinek 
na kanale Twórcy, test produktu, czy długofalowe działania na kilku 
platformach, otrzymuje właśnie takie – przyjazne odbiorcom – natywne 
treści. Dla przykładu, w ubiegłym miesiącu Twórcy kanału Jeleniejaja 
opublikowali odcinek z lokowaniem produktu marki Playboy. W ciągu 
jednego dnia film został wyświetlony 300 tys. razy (finalnie prawie  
460 tys.) i uzyskał 18 tys. pozytywnych ocen. Sytuacje zainicjowane 
przez Twórców stworzyły historię, dla której tło stanowiła współpraca  
z marką. Autentyczna, angażująca obrandowana treść przez grupę

Weronika Wyrzykowska
Junior PR&Brand Specialist LifeTube 
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docelową z wyboru (!) lubiana jest najbardziej. Dowód? 98% 
pozytywnych ocen („łapek w górę”)! https://www.youtube.com/
watch?v=QpdSPQWUtoM

Kwestia autentyczności, o której mowa, jest u influencerów kluczowa. 
Autentyczność – oznacza wiarygodność. Wiarygodność – perswazyjność 
i wpływ. Nic dziwnego, że wg raportu Google, 6 na 10 aktywnych 
użytkowników YouTube (subskrybentów) chętniej słucha rad 
zakupowych od Twórców, niż gwiazd telewizji. Biorąc pod uwagę,  
że liczba widzów cyfrowego wideo stale rośnie i w 2017 roku będzie  
ich ponad 732 mln (źródło: ZenithOptimedia), warto zastanowić się,  
czy lokowanie większości budżetu w telewizję i „stare media”  
(w Internecie też mamy już „stare portale”) nadal ma sens. 

Pamiętajmy jednak, że inwestowanie w platformy wideo i youtuberów 
to tylko część możliwości influencer marketingu. Topowi digital 
influencerzy generują ogromny zasięg na wielu platformach i angażują 
zarówno w on- jak i off-linie. Największe marki dobrze to wykorzystują 
– firmują twarzami „gwiazd YouTube’a” swoje usługi, umieszczają 
wizerunki na produktach, czy zapraszają Twórców na różnego rodzaju 
wydarzenia. Na dobre połączenie świata online i offline zdecydowała 
się przykładowo marka Komputronik. Wraz z kilkoma partnerami, 
przeprowadziła cykl 10 eventów w centrach handlowych, podczas 
których popularni gamerzy spotykali się ze swoimi fanami, testowali 
nowe gry i wymieniali się wrażeniami. Spotkania zgromadziły tysiące 
osób.
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Wpływ współpracy z influencerami na SEO

W niniejszym e-booku nie brakuje argumentów przemawiających 
za podejmowaniem współpracy z rozpoznawalnymi i wpływowymi 
(choćby tylko w określonych, niszowych społecznościach) twórcami 
internetowymi – influencerami. Od siebie dodam jeszcze jeden 
– wpływ na widoczność strony internetowej i marki w bezpłatnych 
wynikach wyszukiwania. Już tłumaczę, jak to działa.

W SEO paliwem dla widoczności serwisów internetowych są (oprócz 
treści na samej stronie i jej technicznej optymalizacji) przede wszystkim 
linki. Ma znaczenie ich ilość, format, lokalizacja – tych czynników 
jest naprawdę sporo. Jednak to, o czym należy pamiętać podejmując 
współpracę z influencerami, to ubieganie się o linki pozycjonujące.  
Na pozycjonowanie mają wpływ linki, które nie mają parametru 
nofollow (np. większość komentarzy na blogach i forach ma ten 
parametr domyślnie) i nie prowadzą przez specjalne strony blokujące 
roboty Google (tak działają często linki z serwisów społecznościowych). 
W praktyce ciężko jest zdobyć naturalnie wyglądający link z zaufanej, 
popularnej strony. Współpraca z kimś, kto ma własny serwis – na 
przykład poczytny blog – jest jednym z rozwiązań. Podejmując 
współpracę z takim partnerem należy zastrzec sobie prawo do 
odpowiedniego linkowania. Odnośnik można umieścić w treści wpisu, 
poprosić blogera o podlinkowanie produktu w obrębie recenzji 
lub umieścić link nad/pod artykułem, gdzie influencer może chcieć 
zaznaczyć, że materiał powstał przy współpracy z daną marką. Warto 
także zadbać, aby artykuł chociaż przez jakiś czas był podlinkowany  
na stronie głównej serwisu partnera.

Nie należy także ignorować wpływu budowania marki poprzez 
działania z influencerami dla kwestii SEO. Duża dawka ruchu 

Szymon Słowik
Marketing manager Takaoto
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brandowego (czyli takiego, gdzie sam brand jest używany jako 
zapytanie w wyszukiwarce) to skarb dla każdej marki. Nawet jeśli 
strona nie ma wysokich pozycji dla innych słów kluczowych lub  
na przykład otrzymała karę i jej widoczność w Google spadła,  
zawsze może liczyć na darmowy ruch tego typu. Jak praca  
z wpływowymi twórcami internetowymi wpływa na budowanie marki 
chyba nie trzeba tłumaczyć.

Korzyści ze współpracy z blogerami i innymi influencerami może być 
wiele, lecz nie należy ignorować tych związanych z SEO. Skoro można 
przy okazji wesprzeć ten kanał pozyskiwania ruchu, to czemu  
by z tego nie skorzystać?
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Myślę, że gdyby nie zaskakujące wyniki wyborów w Stanach - Słownik 
Oksfordzki – wybrałby na słowo roku 2016 – nie „post truth”,  
a „influencer” .  
 
Te DWA pojęcia doskonale się uzupełniają, bo kiedy influencera dotyka 
„post-prawda”, czyli według słownika – sytuacja, w której obiektywne 
fakty mają mniejszy wpływ niż odwoływanie się do emocji – wchodzi  
on w rolę celebryty, czyli osoby znanej z tego, że jest znana.

W licznych badaniach, które robiliśmy na temat zarówno samych 
influencerów, jak i tych, którzy dają się influencerować – kilka rzeczy 
jest bardzo spójnych: 

1. Influencer ma często dużo większy wpływ niż celebryta na stosunek 
do marki, tak jak wielokrotnie było to podkreślane w tym e-booku. 
Dlaczego? Dlatego, że on żyje z PRAWDY. Jest tak dobry jak bardzo 
jest autentyczny. Niezależnie, czy to jest autentyczność robiącej sobie 
dzióbki blogerki modowej, czy autentyczność blogera finansowego 
– każdy ma swoją autentyczność. I ważne jest, żeby w niej pozostał. 
Moment, kiedy ją zdradzi, to moment, kiedy zaczyna się pogrążać  
i tracić swój magiczny wpływ. 

2. Influencer – jest kimś bardzo indywidualnym dla swojej społeczności. 
W e-booku wielokrotnie słusznie jest podkreślone, że wpływ 
infuencera należy badać wpływem na jego społeczność oraz jakością 
jego społeczności. Dana osoba jest więc INFLUENCREREM dla tej 
konkretnej społeczności. W tym samym czasie może być NIKIM 
znaczącym, a wręcz nawet nieznanym dla innej grupy. Oznacza  
to, że każdy z nas – może uważać blogerów jako takich za niewiele 
znaczących dla niego, ale zupełnie inne podejście mamy do swojego 
ulubionego blogera – którego czytamy, komentujemy i szerujemy... 

Julia Izmałkowa
HUMANOLOGIST, CEO IZMAŁKOWA
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W badaniach kategoria „BLOGER” funkcjonuje na poziome bardzo 
abstrakcyjnym i ma się nijak do tego, jaki jest jego wizerunek 
w poszczególnych grupach, ulegających wpływom konkretnych 
blogerów. Jak pokazały nasze ostatnie badania dla MullenLowe – 
ludzie w KAŻDYM WIEKU uznali, że dla nich współpraca blogera z 
marką jest jak najbardziej OK, bo rozumieją, że to bardzo ciężka 
praca i cieszą się, że marki wspierają ich ulubionych influencerów.

Wpływ influencera jest tak samo wielowarstwowy jak on sam.  
W niniejszym e-booku niewystarczająco zostało podkreślone,  
że marka może osiągnąć różne cele w relacji z influencerem  
w zależności od tego, z jakich jego zasobów korzysta. Każdy z nas jej 
marką, ale influencer ma zbudowaną znacznie silniejszą markę niż 
przeciętna osoba. Dlatego analizując blogera i youtubera musimy 
podejść do niego dokładnie w taki sam sposób, w jaki podchodzimy 
przy analizie każdej innej marki – musimy określić wszystkie jego 
zasoby, wartości i rodzaj wpływu. Podstawą jest określenie  
jego esencji, jego DNA – a więc co sprawia, że jest on tym, kim  
jest. NA DNA nie składa się tylko tematyka, jaką się zajmuje w swoim 
kanale - ale to w JAKI sposób przestawia tę tematykę, a na to wpływ 
ma jego osobowość, podejście i wartości. Sam fakt, że jesteśmy 
marką modową w żaden sposób nie oznacza, że każdy modowy 
influencer nam pomoże. Kilkakrotnie potwierdziliśmy w naszych  
badaniach, że cel sprzedażowy osiąga się tylko wtedy, kiedy 
marka łączy się swoją esencją z esencją blogera – wtedy tworzą 
DREAM TEAM. Z tego powodu – jak słusznie w tym ebooku zostało 
podkreślone – niekoniecznie musi to być bloger z dokładnie takiej 
samej kategorii.

Ze współpracą z blogerem jest jak z małżeństwem – można tworzyć 
wiele teorii, co decyduje o szczęściu i sile związku, jakie cechy 
charakteru musi spełniać partner, ale... jak nie ma chemii, jak nie ma 
połączenia tego, co najważniejsze – wartości i postaw – to nawet dwie 
najbardziej idealne osoby mogą skończyć na sali rozwodowej.

Im więcej badamy wpływu influencerów na ludzi z różnych segmentów, 
tym bardziej jesteśmy tym zafascynowani. Bo nie ma jednoznacznego  
i prostego wzorca – kto do kogo pasuje. 

3.
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Należy zawsze uwzględnić to: 
•         Kim jesteśmy
•         Kim są nasi odbiorcy
•         Jaki mamy problem
•         Jaki mamy cel

I na tej podstawie wybrać kogoś, kto będzie dla nas dobrym partnerem. 
Tak żebyśmy mogli żyć długo i szczęśliwie.

fot. Caroline Anielewska & Irek Kamieniak
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Ostatnimi laty występuje wśród marek owczy pęd do współpracy 
z influencerami; jak grzyby po deszczu powstają też nowe sieci 
zrzeszające sieciowe „gwiazdy”. Branża zaliczyła już swoje wzloty 
i upadki, w tym także wiele akcji, które przyniosły firmom duże 
rozczarowanie, jeszcze większe faktury do opłacenia i wzrost 
świadomości marki... influencera, który z niszowego twórcy, 
lewarowany zasięgiem marki, wspina się na wyżyny rozpoznawalności. 
I co dalej? Czy powinniśmy przestawić się ze współpracy z influencerami 
na xyz?

Nie przekreślam współpracy z blogerami czy też z vlogerami, ale 
przede wszystkim uczulam na bezkrytyczne zachłyśnięcie się owymi 
działaniami. Ktoś powie, że w takiej sytuacji liczy się zasięg, ale co nam 
po gwarantowanym zasięgu społeczności modowych na rzecz marki 
budowlanej czy crossfitowców promujących odżywki dla dzieci? 
Zasięg nie jest celem samym w sobie, tym bardziej, że bardzo często  
w żaden sposób nie jest on skorelowany z komunikowanymi 
wartościami marki. Poza wzrostem przypadkowych fanów raczej nie 
przyniesie nic.

Niemniej jednak od czasu, gdy w 2010 roku zrealizowaliśmy jedną 
z pierwszych w Polsce kampanii komercyjnych z udziałem Kominka 
(dziś Jasona Hunta) dla marki Burger King, społeczność influencerów 
sprofesjonalizowała się i wśród tysięcy twórców na pewno znajdziemy 
perełki; ludzi, którzy mądrze wpisani w naszą strategię, przyniosą 
marce wymierne korzyści. Zanim to jednak nastąpi warto sobie jednak 
odpowiedzieć na pytanie: „co chcemy osiągnąć”?

Piotr Krauschar
Managing Partner faceADDICTED
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