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ROZDZIAŁ 5.

Angażuj
Twórz prawdziwe dialogi z klientami
oraz między klientami

Pamitasz, jak na studiach chodzie na wykady w duych salach, w których profesor przemawia do suchaczy przez bite pótorej godziny? Przypuszczalnie miae te zajcia o charakterze warsztatowym i dyskusyjnym, w znacznie mniejszych grupach. Jaki typ zaj uwaae za bardziej
wartociowy? O których czciej opowiadae znajomym, duej mówie i z których wicej si nauczye?
Niezalenie od tego, jak bardzo byskotliwy by profesor na duej sali,
bez wtpienia zdarzali si ludzie, którzy dosownie spali. Z kolei prowadzcy mniejsz grup dyskusyjn móg nie by nawet w najmniejszym
stopniu inspirujcy (czsto by to niedawny absolwent lub mody asystent), ale Ty i tak si uczye, poniewa bye aktywnie zaangaowany
w mylenie, rozmawianie i dyskutowanie na dany temat. Przypuszczalnie równie wiele nauczye si od kolegów oraz z rozmów z innymi
osobami na zajciach, co od owych profesorów i prowadzcych, którzy
podobno „dzieryli wiedz”.
Tak jak bardziej angaujce zajcia na studiach s wartociowsze dla
studentów, tak firmy i korporacje, które korzystaj z mediów spoecznociowych w celu zainteresowania klientów i kultywowania dialogów,
bd si wyróniay na tle tych polegajcych na zwykym nieustannym
mówieniu do klientów. Firma dbajca o komunikacj nie tylko midzy
jej przedstawicielem a klientem, lecz take midzy klientem a klientem
zbierze najwiksze plony w wiecie o niespotykanej dotd skali powiza .
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ROZMAWIANIE Z DZIEĆMI
ZAMIAST MÓWIENIA DO NIEMOWLĄT
Model prawdziwego angaowania klientów na forum publicznym w XXI
wieku jest zupenie inny od modeli marketingu i komunikacji z przeszoci.
Zaómy, e jeste rodzicem. Pomyl o tym, jak mówiby do niemowlt, a jak do starszych dzieci. Niemowl nie jest w stanie Ci odpowiedzie, chocia potrafi udzieli niewerbalnych wskazówek na temat swoich odczu. Raczej nie zrozumie Twoich sów, wic jako wietny rodzic
starasz si rónymi sposobami wywoa reakcj. Robisz zabawne miny,
mówisz gono lub gupawymi gosami, piewasz — a uzyskasz umiech,
rado lub inny podany efekt. Caa sytuacja przypomina dawne reklamy
telewizyjne (i wspóczesne w sumie te). Celem reklamy jest zdobycie
uwagi ogldajcego i uzyskanie jakiego rodzaju reakcji, czsto za pomoc
humoru, szoku, zaskoczenia lub piosenki.
Gdy dziecko doronie na tyle, e nauczy si mówi, to kady rodzic
zauwaa zmian w relacji. Dobra i jednoczenie za wiadomo jest taka,
e dziecko potrafi odpowiedzie. Teraz uzyskujesz natychmiastow werbaln reakcj zwrotn na wszystkie swoje sowa i dokadnie wiesz, kiedy
dzieci rozumiej, co powiedziae, oraz kiedy zamierzaj sucha. Oczywicie, czasem rodzicom nie podoba si to, co mówi lub jak mówi
dzieci, ale jako rodzic musisz zareagowa. Wraz z moliwoci zrozumienia tego, co próbuj wyrazi dzieci, pojawia si wiksza odpowiedzialno zwizana ze sposobem kontynuowania komunikacji w przyszoci.
Teraz ju nie tylko mówisz do dzieci, lecz prowadzisz angaujcy dialog.
Rozpocze konwersacj, która bdzie trwaa przez cae Twoje ycie —
to jeden z Twoich rodzicielskich obowizków.
Zastanów si, jak ta analogia odnosi si do rodzajów marketingu
i reklamy, które staj si coraz bardziej przestarzae w wietle pojawienia
si mediów spoecznociowych. Najgoniejsze i najdrosze formaty
reklam, takie jak spot telewizyjny, nie dominuj ju w konwersacji,
poniewa tak naprawd nikt z nimi nie konwersuje. Dialog odbywa si
w mediach spoecznociowych. Przekonasz si, e najbystrzejsi i najbardziej elastyczni suchacze zdobd uwag odbiorców, angaujc ich bezporednio. Uatwi stworzenie i rozwinicie konwersacji, ale nie bd próbowali jej dyktowa. Te firmy, które przemawiaj do klientów, maj
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mniejsze szanse na zyskanie zwolenników, natomiast te, które ich zaangauj, odkryj, e stay si czci konwersacji trwajcej cae ycie —
i to jest jeden z obowizków marketingowca.

KULTYWOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI
Co tak naprawd oznacza „bycie zaangaowanym”?
Zaangaowanie to szczere zainteresowanie tym, co Twoi klienci maj
do powiedzenia. Musisz oczekiwa wszelkiego rodzaju informacji zwrotnych, a nawet o nie zabiega, poniewa s to istotne dane pozwalajce na
ulepszenie firmy. Kada jednostka w Twojej korporacji musi podchodzi
do klienta lub wykonywanego zadania z penym skupieniem, powiceniem i energi, pamitajc przy tym o misji firmy i jej kluczowych wartociach. Kady potrafi wysya e-maile lub posty na Facebooku i Twitterze, lecz rzeczywiste zaangaowanie ludzi wymaga oddania i skupienia.
Nie da si „by zaangaowanym” w sie spoecznociow tylko dlatego,
e „tak teraz trzeba”, albo dlatego, e przeczytae o tym w ksice lub
sdzisz, i dziki temu zwikszysz sprzeda. Musisz autentycznie wierzy,
e aktywne rozwijanie swojej sieci znajomoci doprowadzi do gbszych
i silniejszych relacji z konsumentami. Musisz by zainteresowany aktualnymi i potencjalnymi klientami, a Twoim celem powinno by stworzenie solidnej wizi z nimi.
Gdy dwoje ludzi obiecuje sobie, e wezm lub, mówi si, e s zarczeni. Podobnie wyglda trwaa relacja midzy klientami a firm, która
zobowizuje si, e bdzie szczerze zainteresowana tym, co mówi,
myl i czuj. Dla wielu korporacji ta wi oznacza fundamentaln
zmian w sposobie postrzegania i wartociowania klientów. Zamiast tworzy lub wynajmowa zewntrzny dzia obsugi klienta, lepiej bezporednio pozna myli, uczucia i oczekiwania swoich odbiorców.

Wróć do swoich fundamentalnych wartości
Wikszo firm ma jak najlepsze intencje, przynajmniej tu po zaoeniu. Wielokro pierwotn motywacj przedsibiorców jest stworzenie
rozwizania jakiego problemu. Korporacje nie zawsze od samego
pocztku patrz na ludzi przez pryzmat pienidzy lub statystyk. Gdy
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jednak organizacja si rozwija, coraz trudniej nad ni zapanowa. atwo
straci pocztkowe szczere pragnienie obecnoci na rynku dla klientów,
a jeszcze atwiej odpyn daleko od fundamentalnych i podstawowych
wartoci.
Jak wyglda teraz Twoja firma? Czy naprawd zaley Wam na klientach i cenicie sobie informacje zwrotne? Czy dzia marketingu zachowuje si raczej jak stary profesor na duym wykadzie uniwersyteckim,
czy jak mody, interesujcy asystent, naprowadzajcy grup na odkrycia
i skaniajcy do wzajemnej nauki? Nieatwo szczerze i wiarygodnie oceni siebie i wasn firm, jest to jednak konieczne, jeli zamierzasz przetrwa w erze mediów spoecznociowych, w której bezporednia relacja
z klientem staje si jedynym sposobem na odniesienie sukcesu.
Jeli Twoja korporacja przypomina starego i znuonego profesora, by
moe pocieszy Ci to, e nie jeste sam. Niestety, zaangaowanie osób
tworzcych firm i powrót do fundamentalnych wartoci, sprowadzajcych si do faktycznego speniania potrzeb, pragnie i zachcianek
klientów, bd wymagay sporego powicenia od zarzdu. Moesz oczywicie zacz zachowywa si tak, aby tylko wyglda na bardziej zaangaowanego, ale dopóki faktycznie nie bdziesz zaangaowany, ryzykujesz,
e zaczniesz by postrzegany jako kto, kto tylko udaje zainteresowanie
swoj baz klientów. Autentyczno jest niezbdna w tworzeniu dugotrwaych wizi w sieciach spoecznociowych.

Tworzenie społeczności opartych na zaufaniu i lojalności
Gdy zobowizujesz si do suchania i angaowania aktualnych i potencjalnych klientów, rozwija si midzy Wami oraz midzy nimi autentyczne zaufanie i lojalno. Przypomnij sobie porównanie z uczelni: czy
czuby si komfortowo, gdyby mia si nie zgodzi z profesorem na
oczach penej sali studentów? Jak by si czu, gdyby mia mówi jako
drugi po osobie majcej przeciwn do Twojej opini? Przypuszczalnie
wolaby w ogóle si nie odezwa, podobnie jak inni. Midzy innymi dlatego na takich wykadach po dzi dzie profesor mówi, a studenci suchaj i notuj. Ten ukad tak naprawd nie sprzyja tworzeniu wartociowej relacji lub przyswajaniu wiedzy.
Z kolei gdy w mniejszej grupie prowadzca od pocztku da do zrozumienia, e ceni sobie wszelkie opinie i komentarze, dialog i rónica zda
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s mile widziane, a nawet podane, a ona bdzie si staraa pokaza, e
jest tak samo zainteresowana zdaniem uczestników, jak oni jej sowami,
to stworzy grup opierajc si na szacunku i zaufaniu. Taka prowadzca,
niezalenie od tego, czy jest asystentk, absolwentk, czy profesorem na
peny etat, dy do sprowokowania dyskusji, a nie pouczania suchaczy.
Studenci poczuj si znacznie swobodniej i chtniej zabior gos. By
moe bd te kontynuowa dialog poza zajciami i bez prowadzcego.
Ta druga grupa stanowi spoeczno o wartoci znacznie przekraczajcej to, co profesor moe zaoferowa w trakcie suchego wykadu. Jeli
w podobny sposób stworzysz i zaangaujesz autentyczn spoeczno,
wyniesie ona Twoj mark daleko ponad to, co widzisz teraz. Wzbudzenie zainteresowania aktualnych i potencjalnych klientów oraz wcignicie
ich do firmowej spoecznoci stworzy klimat zaufania i lojalnoci midzy Wami. Autentyczna i zaangaowana spoeczno moe funkcjonowa
w dowolnym miejscu w internecie — na przykad na blogu, Twitterze
lub YouTube. Wikszo spoecznoci firmowych jest zorganizowana
wokó strony na Facebooku, który jest dominujcym serwisem spoecznociowym. Takie grupy s zazwyczaj inicjowane przez firm, lecz przy
waciwym prowadzeniu mog si odci i niemale zacz y wasnym yciem, gdy klienci wcz si w konwersacj. To, jak dobrze
bdziesz rozmawia z fanami i zachca ich do dyskusji bez wciskania im
produktów, wpynie na liczebno grupy oraz to, na ile jej czonkowie
bd Ci ufa i Ci ceni.

Klienci rozwiązujący problemy działu obsługi klienta
Jedn z zalet zbudowania zaangaowanej spoecznoci jest to, e klienci
pomagaj sobie nawzajem. Gdy stworzysz na Facebooku lub Twitterze
miejsce, w którym mona zadawa pytania, dzieli si opiniami i nawizywa interakcj nie tylko z Tob, lecz take z innymi uytkownikami,
wzbudzisz zaufanie i lojalno oraz uatwisz spoecznoci rozwój. Aktualni
i potencjalni klienci zauwa i doceni to, e szybko i szczerze odpowiadasz na pytania.
Gdy zaoferujesz konsumentom miejsce, w którym mog nawizywa
kontakty, narzeka, dzieli si informacjami, uczy i rozwija, zauwa,
e jeste im oddany i angaujesz si w budowanie spoecznoci, i zareaguj podobnym zaangaowaniem. Teraz, gdy pojawi si w spoecznoci
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kto, kto nie zna Twojej firmy — potencjalny powany klient — i zada
jakie pytanie, by moe odpowie mu inny czonek spoecznoci, zanim
Ty znajdziesz na to czas. A kiedy niezadowolony uytkownik wejdzie na
stron na Facebooku, eby narzeka, spoeczno zapewne stanie za Tob
bez adnej zachty z Twojej strony. Jakie znaczenie ma kade z tych
zachowa dla wyniku finansowego? Zaangaowana spoeczno to grono
zwolenników firmy, które znacznie wykracza poza pracowników i akcjonariuszy. Tacy zwolennicy bd okazywa wsparcie w swoich sieciach
znajomoci w internecie i poza nim. Zwikszy si rozpoznawalno
i reputacja Twojej firmy, co z kolei wpynie na rozwój spoecznoci internetowej i pozainternetowej.

ANGAŻOWANIE: ŁATWO POWIEDZIEĆ, TRUDNIEJ WYKONAĆ
Wizj zaangaowanej firmy atwiej jest omawia, ni wprowadzi w ycie.
Zobaczysz, e jeli nie jeste zarzdc maej firmy lub organizacji, to
zobowizanie do bycia wcigajcym nie zostanie wprowadzone z dnia
na dzie . Wyszy zarzd musi w peni powici si zmianie w stron
tworzenia spoecznoci i wikszej interakcji z konsumentami.
Czy rezygnacja z penego zaangaowania w klienta jest szkodliwa dla
Twojej firmy? Przypuszczalnie nie, przynajmniej na jaki czas. Jednak
w coraz bardziej przejrzystym i spoecznym wiecie brak autentycznego
oddania i zainteresowania klientami wie si z ryzykiem, e jedno
okropne dowiadczenie klienta zupenie zniszczy Twoj reputacj, a tym
samym wpynie na uzyskiwane dochody, niezalenie od wielkoci korporacji. Jeli zarzdowi nie spodoba si pomys tworzenia zaangaowanej spoecznoci, opowiedz im histori filmu „United Breaks Guitars”
(z ang. Firma United amie gitary).
W lipcu 2009 roku wokalista country Dave Carroll odby samolotem
linii United Airlines lot, w trakcie którego jego gitara ulega zniszczeniu.
Zada wyrównania straty, lecz firma nie do, e odmówia odkupienia
gitary, to nawet nie chciaa przeprosi. Dave nagra wic krótki film pod
tytuem United Breaks Guitar zawierajcy krytyk firmy za brak odpowiedzialnoci i umieci go w serwisie YouTube. To by natychmiastowy
przebój. Po jednym dniu film mia ponad 100 000 wywietle . Rzecznik United zadzwoni do Carrolla i zaoferowa zapat za gitar, lecz
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piosenkarz odmówi i zasugerowa, aby wpacono t kwot w jego imieniu
na cele dobroczynne. Firma United nie odpowiedziaa publicznie ani
na YouTube, ani na Facebooku, ani na Twitterze. Po czterech dniach od
umieszczenia film mia ponad milion wywietle i doczeka si wzmianki
w ogólnokrajowych wiadomociach. Akcje United Airlines spady w tym
czasie o dziesi procent, co dla udziaowców oznaczao spadek wartoci
o okoo 180 milionów dolarów. Co ciekawe, po pótora roku film mia
ponad dziewi milionów wywietle , lecz firma United nigdy nie odniosa si do sprawy w mediach spoecznociowych. Reputacja marki pozostaa nadszarpnita.
Jak mylisz, czy gdyby United Airlines mia rozbudowan i zaangaowan grup fanów w mediach spoecznociowych, to doszoby do
takiego zszargania reputacji? Gdyby mnóstwo klientów czuo lojalno
wzgldem linii, to stanliby w jej obronie, gdy doszo do internetowego
kryzysu.
Istnieje ogromna liczba innych przykadów. Wpisz w wyszukiwark
„Motrin Moms” (z ang. Matki w oczach firmy Motrin) lub „Comcast
Technician Sleeping” (z ang. picy serwisant firmy Comcast). Z pewnoci te pojawi si kolejne. Moesz unikn bycia zmuszonym do zaangaowania i zawczasu powici si swoim klientom.

ZAANGAŻOWANIE
ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH I SAMORZĄDOWYCH
Zaangaowanie odbiorców jest cenne dla firmy, lecz dla organizacji charytatywnych i samorzdowych jest wrcz niezbdne. Media spoecznociowe s wrcz dla nich stworzone, a sukces misji dobroczynnej lub
wprowadzenia jakiej inicjatywy samorzdowej w peni opiera si na
zaangaowanych uczestnikach. Kiedy tego rodzaju organizacje musiay
przeprowadza akcje poza sieci, nie majc moliwoci stworzenia internetowej spoecznoci, której czonkowie wspieraliby si nawzajem w wypenianiu misji. Dzisiaj najwiksze organizacje dobroczynne lub samorzdowe mog stworzy zaangaowan grup za pomoc Facebooka lub
Twittera i zbiera datki lub prowokowa pozytywne zmiany w szybszy
i skuteczniejszy sposób ni kiedykolwiek wczeniej. Czy Twoja firma
moe powieli ten efekt? Czy potrafiby stworzy jaki ruch w internecie?
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NYC Quits — rzuć palenie i zaangażuj się przy okazji
Nowojorski instytut zdrowia (New York City Department of Health, czyli
NYCDOH) to agencja samorzdowa, suca mieszka com Nowego
Jorku, jednego z najwikszych miast wiata. Instytut prowadzi wiele
publicznych akcji zdrowotnych finansowanych przez pa stwo, z których
chyba najwiksz jest program Quit Smoking, w którym miasto oferuje
darmowe plastry nikotynowe dla palaczy tytoniu próbujcych upora si
z naogiem. Aby otrzyma darmowy plaster, trzeba zadzwoni pod
numer 311 (linia obsugujca w Nowym Jorku i innych miastach usugi
samorzdowe, które nie s nagymi wypadkami), odpowiedzie na seri
pyta , które maj na celu sprawdzenie, czy dana osoba kwalifikuje si do
programu, po czym plastry zostan wysane na podany adres domowy.
Przez kilka lat przed wspóprac z firm Likeable rzd korzysta z rónego
rodzaju tradycyjnych mediów, aby nada rozgos darmowemu programowi. Byy to midzy innymi reklamy telewizyjne i radiowe, plakaty
w metrze oraz bannery w internecie.
Pierwotnym celem stworzenia strony na Facebooku byo zwikszenie
liczby telefonów od nowojorskich palaczy chccych rzuci naóg dziki
darmowym plastrom. Instytut stworzy stron dla programu (Facebook.
com/NYCquits) i pracowa nad przygotowywaniem i publikowaniem
codziennych treci, suchaniem wszystkich pyta i postów nowojorczyków i odpowiadaniem na nie oraz rozwijaniem zaangaowanej spoecznoci. Liczba telefonów zwikszya si w porównaniu z kampani
z poprzedniego roku, chocia instytut wyda mniej pienidzy na tradycyjn reklam.
Co jednak znacznie waniejsze, stao si co, czego instytut nie przewidzia: powstaa internetowa grupa ludzi wspierajcych si w rzucaniu
naogu. Tysice nowojorczyków rzucio palenie i zaczo udziela si na
stronie — niektórzy co tydzie , inni codziennie. Midzy ludmi tworzya si wi, gdy wymieniali motywujce i wspierajce sowa, dzielili
si poradami i trikami oraz pytali o pomoc i otrzymywali j, gdy bya im
potrzebna. Instytut przez przypadek stworzy zaangaowan spoeczno nowojorczyków, którzy normalnie nie znali si nawzajem. Ci ludzie
poczuli si wysuchani i potraktowani z szacunkiem, a udzielona im
pomoc sprawia, e sami chcieli wspiera innych w trudnym zadaniu rzucania palenia.
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Instytut obserwuje spoeczno, udziela odpowiedzi w razie potrzeby,
odsiewa spam i oferuje „oficjalne” porady i wsparcie, gdy kto o nie pyta.
Gówn cz pracy wykonuj jednak sami czonkowie, którzy wspieraj
si nawzajem, rozgaszaj informacje o stronie i pomagaj instytutowi
w spenianiu misji. Spoeczno nieustannie si rozwija przy minimalnym wkadzie ze strony instytutu zdrowia.

Stride Rite organizuje ruch zaangażowanych mam
Zorganizowanie ruchu jest prostsze w przypadku organizacji non profit
majcej jak misj lub organizacji samorzdowej, lecz nie powiniene
lekceway potencjau adnej penej pasji spoecznoci, któr spajaj
wspólne przekonania, pogldy lub zainteresowania. Jedn z takich grup
s matki, które generalnie uwielbiaj dzieli si ze sob swoimi dowiadczeniami.
Stride Rite to wiodca firma obuwnicza, która produkuje i dystrybuuje obuwie dla modszych i starszych dzieci w USA. Jej produkty s sprzedawane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie, lecz
w 2009 roku postanowiono stworzy bardziej zaangaowan spoeczno
na Facebooku.
Firma zdawaa sobie spraw, e jest uznan mark, rozpoznawan
i lubian przez wiele osób. Relacja midzy klientami a mark bya do
dobra, lecz w celu zainicjowania zaangaowanej spoecznoci konieczne
byo wykorzystanie silniejszych wizi: tych midzy matk i dzieckiem
oraz midzy matkami. Wymagao to wstpnych przesuni w strategii
mylenia oraz zbudowania grupy skupionej na obuwiu w znacznie mniejszym stopniu, ni kiedykolwiek planowano, a w wikszym na dzieciach
noszcych to obuwie i ich matkach.
Konwersacja w internecie rozpocza si pod koniec 2009 roku i w momencie gdy to pisz, nadal rozwija si z penym impetem. Do grupy na
Facebook.com/striderite doczyo ju ponad 100 000 osób, z których
wikszo stanowi mode mamy. Kadego dnia, gdy wejdziesz na
stron, zobaczysz toczce si rozmowy konsumentów ze sob oraz
z firm. Zazwyczaj nie dotycz one produktów, lecz dzieci i niemowlt.
Tysice mam umiecio zdjcia i filmy prezentujce pierwsze kroki ich
dzieci, a Stride Rite zawsze odpowiada na komentarze, pytania i publikowane treci. Prócz tego mamy pomagaj sobie nawzajem w wielu
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wtpliwociach dotyczcych wychowywania dzieci i czsto w ogóle niezwizanych z chodzeniem lub stopami. Firma jest przychylnie nastawiona take do takich treci. Mamy czuj si dowartociowane, zaangaowane i dumne z przynalenoci do tej grupy. Firma z kolei oferuje
róne moliwoci zakupu produktów, a od momentu uruchomienia programu sprzeda internetowa systematycznie, z tygodnia na tydzie ronie.
Firma pooya wikszy nacisk na zaangaowan spoeczno ni na
sprzeda i prócz 100 000 zwolenników zyskaa take wysze wyniki sprzeday na dusz met.
LISTA ZADAŃ
1. Ustal, jakie środki możesz przeznaczyć na program związany z mediami
społecznościowymi, dzięki któremu Twoja firma mogłaby autentycznie zaangażować się w relacje z klientami. W zależności od wielkości firmy rozwinięcie
internetowej społeczności może zająć sporo czasu, który będą musieli poświęcić aktualni pracownicy, nowo zatrudnieni lub zewnętrzne agencje. Określ,
kto w Twojej firmie potrafi i chce się zobowiązać do autentycznego zaangażowania. Zbierz wszystkich wybranych ludzi w jednym pomieszczeniu, aby
zacząć konwersację.
2. Zatrudnij menedżera społeczności internetowej, jeśli jeszcze nie masz takiej
osoby w zespole. Jego głównym zadaniem będzie tworzenie i rozwijanie
zaangażowanej grupy.
3. Spisz listę pięciu sposobów na bardziej zaangażowaną komunikację niż teraz.
Co zrobisz, żeby mniej przypominać starego wykładowcę na studiach i kojarzyć się raczej z entuzjastycznym prowadzącym warsztaty?

KTOŚ MUSI ZACZĄĆ PROCES ANGAŻOWANIA
Niezalenie od tego, czy Twoja firma jest silnie zaangaowana w relacje
z klientami, czy nie, proces dalszego pogbiania wizi zaczyna si od
jednej osoby i jej dziaania. To, e nie moesz wywróci firmy do góry
nogami, nie oznacza, e nie powiniene wykonywa pozytywnych dziaa zmierzajcych do wykorzystania mediów spoecznociowych w ulepszaniu dialogu midzy korporacj a konsumentami oraz midzy samymi
konsumentami. Nie ocigaj si, czas podj dziaanie.
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