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Rozdziaï 2.

Od koncepcji do dziaïania,
czyli social media marketing
Mam wujka, który przy kaĝdej okazji mówi, ĝe jego praca
ma sens, a moja — niekoniecznie. Bo ja pracujÚ w marketingu, który dla niego jest wciskaniem ludziom kitu (ewentualnie Ăciemy). No cóĝ, ludzie zajmujÈcy siÚ marketingiem czy
reklamÈ nie majÈ dobrego PR — to fakt. Jednak jakoĂ tak
siÚ skïada, ĝe bez marketingu nasze ĝycie byïoby pewnie
uboĝsze, bo w koñcu co ten wujek by jadï, piï i kupowaï?
Marketing to caïkiem powaĝny biznes. Lekcewaĝy go wprawdzie wiele osób, ale dziaïa trochÚ jak wiatr (albo Duch ¥wiÚty
— w wersji dla wierzÈcych). Nikt go nie widzi, ale kaĝdy
czuje. W mediach spoïecznoĂciowych dziaïa to dokïadnie
tak samo — marketing, który prowadzimy, powinien byÊ
jak wiatr — ma wywoïywaÊ poĝÈdany efekt, ale ludzie nie
muszÈ byÊ go Ăwiadomi.
WejĂcie w Ăwiat mediów spoïecznoĂciowych nie powinno
zmieniÊ Twojego podejĂcia do marketingu. To nadal ma byÊ
proces, dziÚki któremu jednostki otrzymujÈ to, czego potrzebujÈ i chcÈ. To ma byÊ nadal dawanie ludziom tego, czego
oczekujÈ, i zaspokajanie ich potrzeb. To business as usual,
a nie ekscentryczny gadĝet.
Social media muszÈ byÊ elementem naszej strategii marketingowej. Nie mogÈ byÊ jej dodatkowym elementem, który
29
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nie bÚdzie spójny z celami stawianymi caïej strategii marketingu i sprzedaĝy. To nie moĝe byÊ dodatek wdraĝany na siïÚ,
bo: musimy byÊ w socialu, bo tam sÈ mïodzi, piÚkni i bogaci, bo tak wypada albo bo konkurencja tam jest. To musi wynikaÊ z naszego gïÚbokiego przekonania, ĝe social media
marketing jest w stanie zapewniÊ wartoĂÊ dodanÈ. TÈ wartoĂciÈ nie musi byÊ bezpoĂredni wzrost sprzedaĝ o x%, bo to
faktycznie moĝe byÊ trudne do osiÈgniÚcia, ale moĝe niÈ byÊ
wzrost rozpoznawalnoĂci marki, wzrost zadowolenia klientów i w koñcu wzrost sprzedaĝy. Musimy zastanowiÊ siÚ, jak
okreĂliÊ nasz cel, a potem go konsekwentnie realizowaÊ!

Marketing pod strzechy!
WróÊmy do poglÈdów mojego wujka, który uwaĝa, ĝe marketing nie jest etyczny. Co w takim razie jest etyczne? Nie
mnie oceniaÊ, ale to wïaĂnie media spoïecznoĂciowe sprawiajÈ, ĝe marketing jest bardziej transparentny, bardziej etyczny i egalitarny. Po raz pierwszy daje bowiem szansÚ na
dialog pomiÚdzy wïaĂcicielem marki a konsumentem. A jak
wiemy dialog jest bardziej uczciwÈ i konstruktywnÈ formÈ
komunikowania niĝ monolog. OczywiĂcie ta zmiana —
przejĂcie z komunikacji marka-konsument na komunikacjÚ
konsument-marka i marka-konsument — stwarza zupeïnie
nowe pole wspóïpracy. Nie jest to juĝ pole bitwy, na którym
marka walczy o swoje interesy, a konsument o swoje, lecz
pole dialogu, w którym wspólnie ksztaïtuje siÚ rzeczywistoĂÊ.
Mamy przecieĝ chociaĝby ideÚ crowdsourcingu, która rozwija siÚ miÚdzy innymi dziÚki mediom spoïecznoĂciowym.
DziÚki niej konsumenci majÈ szansÚ angaĝowaÊ siÚ w rozwój
marek, z których usïug korzystajÈ. To takĝe element marketingu. Dla nas, marketerów, bardzo waĝny, bo angaĝujÈ30
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cy potencjalnych klientów. Dawniej nie moglibyĂmy mieÊ
prawdziwych ambasadorów marki, bo któĝ byïby takim
ambasadorem i jak mógïby dziaïaÊ na rzecz marki? DziĂ kaĝdy uĝytkownik social mediów moĝe byÊ naszym ambasadorem. Wystarczy zaczÈÊ ich szukaÊ i tworzyÊ warunki
sprzyjajÈce dialogowi z konsumentami. To fundament social
media marketingu.

Najtrudniejszy}
Mam znajomego, który pracuje w duĝej agencji reklamowej. Strasznie siÚ podnieca reklamÈ i marketingiem. ¥ledzi
trendy, zbiera inspiracje i oglÈda mnóstwo reklam. Bardzo
duĝo pracuje i przygotowuje coraz lepsze oferty. Opracowuje wykïady, prezentacje i prelekcje. Szkoli i ewangelizuje.
Wszystko fajnie, tylko nic z tego nie wynika, bo jego pomysïów nikt nie kupuje.
Nikt nie chce ich wcielaÊ w ĝycie, bo kaĝdy klient coĂ do nich
ma. Dla jednych sÈ pewnie zbyt nudne (zdarza siÚ), dla innych zbyt dopracowane, dla kolejnych zbyt maïo dopracowane (nie dogodzisz wszystkim), ale przede wszystkim jego
projekty mogÈ byÊ po prostu oderwane od rzeczywistoĂci.
To trochÚ jak z erotomanem gawÚdziarzem, który jest mistrzem w teorii, a w praktyce — lepiej nie mówiÊ. Niestety
w marketingu czÚsto koñczymy na teorii zamiast w praktyce. Najtrudniejszym krokiem w procesie tworzenia udanej
kampanii jest bowiem przejĂcie od konceptualizacji do operacjonalizacji, a wiÚc wdroĝenie w ĝycie pomysïów, które
stworzymy na papierze.
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Komputer czy jabïko?
Wszyscy znamy firmÚ Apple i chyba nikt nie pozostaje wobec niej obojÚtny — albo jÈ kochasz, albo nienawidzisz. DziĂ
jej logo, nazwa oraz kampanie marketingowe to klasyka
gatunku. Jednak nie zawsze tak byïo. Firma Apple powstaïa
w garaĝu, a jej logo oraz nazwa takĝe rodziïy siÚ w bólach.
Kto bowiem chciaïby sprzedawaÊ supernowoczesne komputery opatrzone nazwÈ „Jabïko”? Okazuje siÚ, ĝe byï to
jednak strzaï w dziesiÈtkÚ. Chodziïo bowiem wïaĂnie o to,
aby nikt nie pomyĂlaï, ĝe moĝe to byÊ firma komputerowa.
Kreacja miaïa byÊ na pierwszy rzut oka niezrozumiaïa, by
moĝna byïo o niej pomyĂleÊ1. Miaïa skïoniÊ do refleksji,
a wiÚc zaangaĝowaÊ uwagÚ odbiorcy. Udaïo siÚ. Nam równieĝ moĝe siÚ udaÊ zaangaĝowaÊ uĝytkowników mediów
spoïecznoĂciowych — musimy zaczÈÊ od odpowiedniej kreacji, która pokaĝe naszÈ koncepcjÚ w przystÚpnej i wywoïujÈcej zaangaĝowanie formie.

NaszÈ siïÈ bÚdzie treĂÊ
Tym, co przyciÈgnie uĝytkowników do naszej marki, bÚdzie
treĂÊ — content. To treĂÊ jest w internecie najwaĝniejsza.
Moĝemy robiÊ znakomitÈ optymalizacjÚ kampanii reklamowych, moĝemy robiÊ Ăwietne strategie, ale bez dobrego contentu ani rusz. Musimy opracowaÊ strategiÚ contentowÈ, na
podstawie której bÚdziemy dziaïaÊ. Strategia musi odpowiedzieÊ na kilka zasadniczych pytañ:

1

WiÚcej o historii nazwy i logo Apple w: W. Isaacson, Steve Jobs,
Insignis Media, Warszawa 2013.
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x Co bÚdziemy publikowaÊ? Jakich tematów bÚdÈ dotyczyïy nasze treĂci, jakÈ formÚ bÚdÈ mieÊ (tekstowÈ, wideo,
audio, graficznÈ, innÈ), jaki bÚdzie charakter komunikacji
(luěny, powaĝny, bezpoĂredni, humorystyczny itp.)?
x Gdzie bÚdziemy publikowaÊ? Na jakim kanale, w jakim
serwisie, a moĝe na naszej stronie WWW, na wïasnym
blogu, na Facebooku, na Twitterze, gdzieĂ indziej?
x Jak czÚsto? Czy bÚdziemy publikowaÊ codziennie (jeĂli
tak, to na których kanaïach?), co dwa, trzy dni? Raz
w tygodniu? Rzadziej? Jak rozdzielimy czÚstotliwoĂÊ komunikacji na poszczególnych kanaïach wzglÚdem czasu?
x W jakich dniach i godzinach? Czy bÚdziemy publikowaÊ
rano czy wieczorem? W poïudnie czy po 20? W poniedziaïki, Ărody i piÈtki? W dni powszednie? Czy w weekendy? Nie ma zïotej zasady co do czÚstotliwoĂci publikacji, trzeba to wszystko wypracowaÊ samodzielnie.
x Do kogo chcesz trafiÊ? Do kogo chcemy dotrzeÊ z naszym treĂciami? Kto jest naszÈ grupÈ docelowÈ i gdzie jÈ
znajdziemy? Jak dopasujemy kanaïy, treĂÊ i formÚ treĂci
do naszej grupy docelowej?
x Jaki jest Twój cel? Jaki jest cel naszego content marketingu? Czy chcemy zwiÚkszyÊ rozpoznawalnoĂÊ produktu? Czy chcemy nauczyÊ ludzi, jak z niego korzystaÊ?
Czy chcemy stworzyÊ u odbiorców nowe potrzeby? Jak
bÚdziemy mierzyÊ nasz cel na poziomie celów operacyjnych (np. okreĂlonÈ liczbÈ wyĂwietleñ danej treĂci, okreĂlonym poziomem zaangaĝowania odbiorców w treĂÊ)?
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PamiÚtajmy, aby nie fetyszyzowaÊ naszych dziaïañ. Znacznie lepiej nie zastosowaÊ wszystkich pomysïów naraz i nie
wchodziÊ w zbyt wiele kanaïów mediów spoïecznoĂciowych, jeĂli nie mamy zasobów, aby robiÊ to skutecznie. Nie
moĝemy zrealizowaÊ w mediach spoïecznoĂciowych wszystkich celów, które stawiamy przed naszym marketingiem.
Nie wpisujmy wiÚc wszystkich moĝliwych celów do strategii. Dobierzmy teĝ odpowiednio grupÚ docelowÈ — nie trafimy przecieĝ do wszystkich. Nie publikujmy zbyt wielu
treĂci, aby nie zniechÚcaÊ odbiorcy. Stawiajmy raczej na ich
mniejszÈ iloĂÊ, ale poïÈczonÈ z odpowiednim wsparciem
promocyjnym. Przede wszystkim zaĂ zastanówmy siÚ, co
bÚdziemy publikowaÊ — jeĂli nie mamy dobrego grafika, nie
stawiajmy na zbyt abstrakcyjne koncepcje, bo siÚ oĂmieszymy. JeĂli chcemy robiÊ wideo, to nie nastawiajmy siÚ na to,
iĝ nagramy je telefonem, bo niewiele dobrego z tego wyjdzie.
Mierzmy zamiary wedïug siï i zbudujmy strategiÚ na miarÚ
naszych potrzeb, ale przede wszystkim moĝliwoĂci.

Analiza rynku — gdzie jest konkurencja?
Gdzie sÈ moi odbiorcy?
¿eby odnaleěÊ siÚ w Ăwiecie, musimy mieÊ jakiĂ punkt odniesienia. Bez tego trudno o racjonalnÈ ocenÚ sytuacji. Tak
samo jest w social mediach. Póki nie zobaczymy, na czym
to polega, co tu wychodzi, co wypada, a co nie, jesteĂmy jak
dzieci we mgle. Jest to jednak dziedzina, której nie da siÚ nauczyÊ na studiach, z ksiÈĝek czy od starszych, doĂwiadczonych mentorów. Tu wszystko zmienia siÚ z minuty na minutÚ, a to, co wczoraj byïo nowoĂciÈ, dziĂ jest juĝ przestarzaïe.
Jak wiÚc analizowaÊ ten dziwny rynek?
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Zapoznaj siÚ z wynikami badañ, czytaj artykuïy
NajproĂciej zaczÈÊ od Google’a. Nie ma w tym nic Ămiesznego — jeĂli szukamy jakiejĂ wiedzy na temat mediów spoïecznoĂciowych, to najlepiej skorzystaÊ z wyszukiwarki. Przeniesie nas ona do Ăwiata, w którym bÚdziemy mogli chïonÈÊ
najnowszÈ wiedzÚ. Trzeba tylko uwaĝaÊ, skÈd tÚ wiedzÚ czerpiemy. Nie wierzmy wszystkiemu, co przeczytamy. Postawmy na informacje i analizy pochodzÈce ze sprawdzonych ěródeï. JeĂli badania, to eMarketer albo Pew Research
Center, Socialbakers czy teĝ polski IRCentet, Sotrender,
NapoleonCat czy Brand24. JeĂli media, to Mashable, Business Insider albo TechCrunch, a w Polsce Wirtualne Media,
Nowy Marketing, Press czy Brief. Moĝemy teĝ ufaÊ blogerom, którzy znajÈ siÚ na rzeczy i czÚsto piszÈ o tym, co sami
odkryli w social mediach. Jednak nie zawsze warto ĂledziÊ
to, co wszyscy majÈ do powiedzenia. Sami musimy sobie
stworzyÊ listÚ tych, których chcemy sïuchaÊ. Sïuchanie ekspertów, konkurencji, lektura wyników badañ oraz artykuïów
branĝowych to jedno z podstawowych zadañ osób, które
chcÈ skutecznie dziaïaÊ w mediach spoïecznoĂciowych.
Skorzystaj z monitoringu i Google Trends
PrzygotowujÈc siÚ do dziaïañ w mediach spoïecznoĂciowych,
warto zastanowiÊ siÚ, co lubi nasza grupa docelowa, gdzie
ona siÚ znajduje i jak moĝemy do niej trafiÊ. Na poczÈtek zorientuj siÚ, jak ludzie wyszukujÈ interesujÈce CiÚ sïowa kluczowe — moĝesz to sprawdziÊ za pomocÈ Google Trends.
DziÚki temu bÚdziesz wiedziaï, jaki jest poziom zainteresowania w internecie tematykÈ, którÈ siÚ zajmujesz, a takĝe
kiedy zainteresowanie spada, a kiedy wzrasta. Warto równieĝ wykorzystaÊ narzÚdzia do monitoringu internetu (np.
35
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Sentione lub Brand24), dziÚki którym masz moĝliwoĂÊ sprawdzenia nie tylko wolumenu wzmianek o Twojej marce i jej
tematyce, ale takĝe moĝesz przeĂledziÊ te wypowiedzi. DziÚki
temu wiesz, gdzie, kto, co i kiedy mówi o Tobie. Od Ciebie
zaleĝy, czy i jak na to zareagujesz. Warto równieĝ zapoznaÊ
siÚ z narzÚdziami takimi jak Buzzsumo (buzzsumo.com) lub
Alltop (alltop.pl). SÈ to serwisy gromadzÈce najpopularniejsze treĂci blogerskie w sieci. DziÚki korzystaniu z nich moĝesz zaoszczÚdziÊ czas i pieniÈdze.
Zaufaj intuicji
To banaï, ale czÚsto siÚ sprawdza: warto zaczÈÊ od dziaïañ,
do których mamy zaufanie. Idealnym przykïadem jest tu
fragment teleturnieju „Milionerzy”, w którym prowadzÈcy
zawsze dopytywaï gracza, czy jest pewny swojej odpowiedzi. DziaïajÈc w social mediach, musimy byÊ pewni naszych
dziaïañ i stawiaÊ na pierwsze skojarzenie-odpowiedě, jakie
przychodzi nam do gïowy (podobnie jak w innym teleturnieju — nieĂmiertelnej „Familiadzie”). Moĝemy wysïuchaÊ
tego, co ma nam do zaproponowania nasz specjalista od reklamy, nasza agencja czy ktokolwiek inny, ale to my podejmujemy ostatecznÈ decyzjÚ i powinniĂmy to robiÊ w oparciu
o dane, ale takĝe w oparciu o nasze wewnÚtrzne przekonania, czyli o intuicjÚ. Dziaïania w social mediach to miÚdzy
innymi styl komunikacji. Nie moĝemy tu byÊ oficjalni
i sztywni, ale z drugiej strony nie moĝemy byÊ teĝ sztuczni.
JeĂli uĝytkownicy zobaczÈ naszÈ markÚ, która na siïÚ próbuje robiÊ real-time marketing, Ămieszne memy czy ĝarty,
to szybko siÚ zniechÚcÈ i staniemy siÚ poĂmiewiskiem. Warto
wiÚc czasem powiedzieÊ stop takim dziaïaniom i spytaÊ
o to, co powinniĂmy robiÊ, ludzi, którzy moĝe nie majÈ fa36
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kultetu z marketingu i nie nazywajÈ siebie kreatywnymi albo strategami, ale za to czujÈ komunikacjÚ w socialu — sÈ
mïodzi, dobrze posïugujÈ siÚ tymi nowymi mediami, których na przykïad Ty nie rozumiesz. MogÈ to byÊ Twoje
dzieci i ich znajomi — nie wstydě siÚ pytaÊ, nawet jeĂli pytania wydajÈ Ci siÚ niemÈdre. Zaufaj sobie i podÈĝaj za tym,
co przyjdzie Ci do gïowy, nie rozmyĂlaj, nie wymyĂlaj na
siïÚ tego, co wydaje siÚ fajne. Po prostu rób swoje — tak
jak uznasz za sïuszne. NaturalnoĂÊ obroni siÚ lepiej niĝ
najlepiej przemyĂlana, acz sztuczna kampania.
PodglÈdaj konkurencjÚ i ucz siÚ
W polskiej szkole i na polskich uczelniach trwa walka ze ĂciÈganiem. Dziaïa system antyplagiatowy, a niektórzy nauczyciele czy wykïadowcy ostrzegajÈ swoich uczniów czy studentów przed konsekwencjami prawnymi przyïapania na
ĂciÈganiu. Pewnie dlatego w Ăwiecie reklamy teĝ tak trudno
wzorowaÊ siÚ na innych, bo ciÈgle mamy z tyïu gïowy zalecenie, aby nie ĂciÈgaÊ. No dobra, ale kto w ĝyciu nie ĂciÈgaï?
Najpewniej nikt, ja przynajmniej kogoĂ takiego nie znam.
ZresztÈ w ĂciÈganiu od konkurencji nie ma nic zïego. Nie
mówiÚ tu o plagiacie, czyli powielaniu pomysïów konkurentów, ale o tym, aby przyglÈdaÊ siÚ temu, co robi nasza konkurencja, a takĝe marki z innych branĝ. Warto przyjrzeÊ siÚ
ich dziaïaniom i czerpaÊ z tego, co robiÈ. Moĝna zaczÈÊ od
sprawdzania wyników konkurencji w comiesiÚcznych raportach z aktywnoĂci marek w social mediach, które przygotowujÈ m.in. NapoleonCat czy Sotrender. Moĝna równieĝ na
wïasnÈ rÚkÚ ĂledziÊ inne marki w poszczególnych serwisach,
stajÈc siÚ ich obserwujÈcymi i przyglÈdajÈc siÚ temu, co
publikujÈ. Wszelkie ciekawe inicjatywy innych firm naleĝy
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zapamiÚtywaÊ albo zapisywaÊ w jakiejĂ wïasnej bazie, aby
póěniej móc je wykorzystaÊ przy okazji wïasnych dziaïañ.
Polecam równieĝ przyglÈdanie siÚ markom zagranicznym np.
z tej samej branĝy co nasza. Warto porównywaÊ siÚ z konkurencjÈ, wykorzystujÈc narzÚdzia analityczne (np. NapoleonCata, w którym za pomocÈ kilku klikniÚÊ moĝemy rozpoczÈÊ
porównywanie naszych profili w social mediach z profilami
konkurencji). Przecieĝ wiemy, kto jest naszym konkurentem, i moĝemy te marki ĂledziÊ, podglÈdaÊ, co ciekawego robiÈ, a nastÚpnie inspirowaÊ siÚ (co nie ma nic wspólnego
z plagiatem!) i rozwijaÊ wïasnÈ markÚ. Nie ĝyjemy sami na
tej planecie, pamiÚtajmy o tym takĝe w tym kontekĂcie.

Monitoring social mediów
— jak go wykorzystaÊ?
Mój ojciec pracuje w bankowoĂci. Jest w dodatku doktorem
ekonomii, a wiÚc wciÈĝ odnajduje w codziennoĂci zjawiska
wymagajÈce opisania i analizy naukowej. ÈczÈc pracÚ w bankowoĂci z naukÈ, stara siÚ poszukiwaÊ rozwiÈzañ, które
mogïyby byÊ naukowe, ale takĝe sprawdziïyby siÚ na rynku.
Uĝywa komputera i internetu od lat, nawet przed moimi narodzinami, w latach osiemdziesiÈtych, korzystaï juĝ z technologii, o których zwykïy Kowalski nawet nie sïyszaï —
teleksy, Reuters czy Telerate to byï jego i jego kolegów
chleb powszedni. OczywiĂcie mój ojciec nie jest cyfrowym
tubylcem i czasem widaÊ u niego to, co u wiÚkszoĂci (albo
u wszystkich) przedstawicieli jego pokolenia — pewne niezrozumienie sytuacji Ăwiata gospodarki cyfrowej. Chciaïby
on bowiem czerpaÊ z sieci wiedzÚ o tym, co ludzie myĂlÈ
i o co pytajÈ w dziedzinie produktów finansowych. W zwiÈz38
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ku z tym chciaïby zaïoĝyÊ jakÈĂ skrzynkÚ albo forum, na
którym ci ludzie mogliby siÚ wypowiadaÊ. Ale uwaga, nie
otrzymywaliby w zamian odpowiedzi. Byïaby to po prostu
zbiórka materiaïu badawczego. ¥miem wÈtpiÊ, przy caïym
wsparciu projektów ojca, ĝe ktokolwiek by siÚ tam udzielaï.
Na szczÚĂcie jednak mogïem podpowiedzieÊ tacie, ĝe sÈ narzÚdzia, dziÚki którym moĝe czerpaÊ wiedzÚ, o którÈ mu
chodzi. Takim narzÚdziem jest monitoring internetu.
Czym jest monitoring?
Monitoring internetu to, najproĂciej rzecz ujmujÈc, technologia, dziÚki której moĝemy dowiedzieÊ siÚ, co w internecie mówi siÚ na dany temat. Takim tematem moĝe byÊ np.
„pralka” albo „pranie”, ale moĝe byÊ to teĝ „pralka marki
X” albo „pralka model Y”. DziÚki odpowiedniemu sformuïowaniu zapytania w systemie do monitoringu moĝemy wyszukaÊ dyskusje dotyczÈce naszej kategorii produktowej albo
naszych konkretnych produktów. To coĂ, co przypomina
znane ze Ăwiata analogowego biura wycinków prasowych,
w których zlecaïo siÚ przygotowanie zestawu wycinków na
dany temat. DziĂ takie biuro wycinków — i to znacznie
bardziej zaawansowane — moĝemy mieÊ w swoim biurze
czy domu. Nie ruszajÈc siÚ sprzed komputera.
W Ăwiecie, w którym w coraz mniejszym stopniu ufamy tradycyjnej reklamie czy autorytetom, najwaĝniejsze staïy siÚ
opinie. DziÚki monitoringowi moĝemy zyskaÊ ïatwy i szybki
dostÚp do nich. Moĝemy przeĂledziÊ, co mówiÈ o nas internauci, co myĂlÈ o naszych produktach, jakie majÈ z nimi
problemy. Taka wiedza moĝe byÊ wykorzystana na wiele
sposobów i na wielu pïaszczyznach — analitycznej, koncepcyjnej, ale takĝe operacyjnej. Zanim zaczniemy jednak
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korzystaÊ z monitoringu, zastanówmy siÚ, czy jest on nam
potrzebny, a jeĂli tak, to w jakim zakresie i z jakich narzÚdzi powinniĂmy korzystaÊ.
Czy potrzebujÚ monitoringu?
Zaïóĝmy, ĝe prowadzisz maïy sklep albo firmÚ usïugowÈ.
Z Twoich produktów korzysta codziennie przynajmniej kilka
osób. Kaĝda z tych osób ma kilku znajomych, rodzinÚ i codziennie utrzymuje kontakt z przynajmniej kilkoma osobami.
Rozmawia z nimi, ale coraz czÚĂciej te kontakty odbywajÈ siÚ
w sieci. Kaĝdy kontakt w sieci zostawia Ălad. Codziennie
publikujemy miliardy postów na Facebooku, miliony tweetów na Twitterze, a w ciÈgu zaledwie jednej minuty internauci wrzucajÈ na serwis YouTube ponad 100 godzin materiaïu wideo. Jasne, Twój sklep jest maïy i dokïadnie wiesz,
co Twoi klienci o Tobie myĂlÈ i mówiÈ swoim znajomym.
Zastanów siÚ jednak przez chwilÚ, czy na pewno tak jest.
SkÈd to wiesz? OpowiadajÈ Ci o tym, kiedy przychodzÈ na
zakupy? Wpinasz im chipy, aby ich ĂledziÊ? Dlaczego pani,
która przychodziïa do Ciebie regularnie przez ostatnie trzy
miesiÈce, juĝ od tygodnia siÚ nie pojawiïa? Jaki problem
gryzie starszego pana, który ma do Ciebie najbliĝej, ale nie
ma w nim entuzjazmu, z którym kiedyĂ do Ciebie przychodziï? Czy na pewno wiesz wszystko o swoich klientach?
Gówno wiesz.
W Ăwiecie, w którym w ciÈgu ostatnich piÚciu lat wygenerowano 90% wszystkich istniejÈcych danych2, nie moĝesz
wiedzieÊ zbyt wiele, jeĂli nie korzystasz z internetu. JeĂli
2

Kulturowa (r)ewolucja. Zmiany kulturowe i trendy konsumenckie,
praca zbiorowa, Mindshare, Warszawa 2015, s. 13.
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Twoja firma nie korzysta z sieci w sposób nowoczesny, to
teĝ nie bÚdzie nic wiedzieÊ. DziĂ nie wystarczy mieÊ strony
WWW czy profilu na Facebooku. Aby korzystaÊ z internetu
w firmie, potrzebujesz monitoringu sieci.
JeĂli chcesz wiedzieÊ, czemu pani X przestaïa korzystaÊ
z Twoich usïug i jaki problem gnÚbi pana Y, to musisz podÈĝaÊ za nimi, takĝe, a moĝe przede wszystkim, w sieci. To
Twoja kopalnia wiedzy o klientach. Nie da siÚ w niej kopaÊ
bez dobrego sprzÚtu. Nie pytaj wiÚc, czy potrzebujesz monitoringu internetu, lecz zapytaj, jak moĝesz go wykorzystaÊ.
Jaki monitoring dla mnie?
Polska monitoringiem internetu stoi. Nad WisïÈ mamy do
wyboru kilka naprawdÚ doskonaïych narzÚdzi do monitoringu. SkupiÚ siÚ na trzech, z których przyszïo mi korzystaÊ
— Brand24, Newspoint i Sentione. Które z nich najlepiej
wybraÊ?
Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo nie chcÚ
podpaĂÊ ĝadnemu z twórców tych narzÚdzi, a przy okazji doprowadziÊ do kolejnej nierozstrzygalnej bitwy o miano najlepszej aplikacji do monitoringu. Powiem wiÚc, ĝe te trzy
narzÚdzia sÈ do siebie podobne, jeĂli chodzi o moĝliwoĂci,
a wybór konkretnego jest uzaleĝniony od naszych preferencji
natury estetycznej i funkcjonalnej. To mniej wiÚcej tak, jak
jedni uĝywajÈ IPhone’ów, a inni Androida. Tak samo jedni
stawiajÈ na Brand24, a inni na Sentione. I znów, nie pytajcie, kto jest Apple, a kto Samsungiem, bo tej wojny nie uda
siÚ nam rozstrzygnÈÊ.
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