


Cel warsztatów 

 

Zaprezentowanie procesu tworzenia oferty 

turystycznej na bazie dziedzictwa 

kulturowego oraz narzędzi komunikacji  
i sprzedaży tej oferty  



Struktura warsztatów 

 Spojrzenie praktyka  Muzeum Miejskie Dom Gerharta 

Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie 

 Zamek Warwick. Studium przypadku 

 Podsumowanie – w tym influencer marketing 



Muzeum Miejskie  
Dom Gerharta Hauptmanna  

w Jeleniej Górze  Jagniątkowie 

Willa „Wiesenstein”  
http://www.muzeum-dgh.pl/ 



Przykład. MM DGH 

• Oferta turystyczna stworzona na bazie  
„Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna” 

• Działania podejmowane przez muzeum w celu sprzedaży 
oferty i komunikacji z rynkiem 

• Współpraca muzeum z podmiotami otoczenia 
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Elementy oferty turystycznej na bazie 
muzeum 

oferta turystyczny muzeum  kompleksowa oferta skierowana do 
turystów  zbiory, ekspozycja, siedziba, działalność (koncepcja  
i główne założenia merytoryczne, naukowe, oświatowe, aranżacja 
wystawy stałej, kalendarz imprez kulturalnych) 

•  elementy podstawowe: atrakcyjna rezydencja historyczna, wysoki 
poziom obsługi gości, wykształcony personel, dogodne godziny 
otwarcia, zaplecze konferencyjne, dogodny parking, dojazd komu-
nikacji miejskiej, oznakowanie drogowe, przewodniki drukowane  
i audioguidy w różnych wersjach językowych, publikacje książko-
we, wystawy czasowe i wędrujące, imprezy kulturalne 

• elementy wzbogacające: projekty edukacyjne, naukowe, sklep  
z pamiątkami, rezerwacja online, filmy dotyczące historii obiektu  
i dziedzictwa kulturowego regionu 



Podejmowane działania w celu 
stworzenia i sprzedaży oferty muzeum 

• Misja  

• Wizja 

• Program imprez kulturalnych, konferencje, oferta komercyjna,  

• Rozbudowany cennik biletów (wejścia zniżkowe i bezpłatne) 
• Działalność wydawnicza 

• Międzynarodowa sieć partnerów, związek muzeów 

• System identyfikacji wizualnej 

• Strona internetowa 

• Reklama (media, branżowe periodyki, targi turystyczne, wiaty 
przystankowe itd.) 



Misja i wizja MM Dom Gerharta 
Hauptmanna  

• Misja – „muzeum jako miejsce pamięci śląskiego noblisty  
i międzynarodowe centrum dialogu kulturowego aktywnie 
uczestniczące w procesie kształtowania świadomości 
historycznej i kreacji tożsamości regionalnej, narodowej  
i europejskiej mieszkańców regionu i turystów” 

 

• Wizja – „wykreowanie na fundamencie bogactwa literatury  
i wielokulturowego dziedzictwa regionu nowoczesnego 
muzeum, o rozpoznawalnej w Polsce i w Europie marce, 
będącego żywym centrum kultury” 



Bogata oferta kulturalna 

• oferta imprez kulturalnych o różnym charakterze 

• oferta  kierowana do różnych odbiorców 

• oferta bezpłatna, budowanie więzi z odbiorcami  
(np. konkursy dla dzieci, dyplomy karkonoskiego skrzata)  

• zróżnicowana oferta komercyjna 
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Organizacja międzynarodowych  
konkursów/ warsztatów 

Przykład.  
 

Rok 2012. Obchody Hauptmannowskiego Roku 
Jubileuszowego (100 rocznica przyznania Nagrody Nobla). 

Międzynarodowe konkursy: poetycki, plastyczny i rzeźbiarski 
inspirowany Gerhartem Hauptmannem i jego twórczością  



Organizacja międzynarodowych  
konkursów/ warsztatów 
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Współpraca Muzeum z podmiotami 
otoczenia w zakresie tworzenia  
i sprzedaży oferty  
• Szkoły/uczelnie wyższe/ośrodki naukowe (wolontariat, praktyki, konferencje) 
• Instytucje kultury/muzea w Polsce  i za granicą  (promocja - plakaty, foldery, 

reklama, bilety łączone) 
• LOT, DOT, KARR (m.in. udział w targach turystycznych) 
• Touroperatorzy, biura turystyczne, 

• Gestorzy turystyki w regionie,  atrakcje turystyczne (np. foldery reklamowe,  
„gratisowe” bilety dla gości)  
• Władza samorządowa szczebla lokalnego, regionalnego (m.in. promocja  

w wydawanych materiałach reklamowych, wiaty przystankowe, reklama 
zewnętrzna)  
 



Przykład współpracy z otoczeniem 

• Budowa dużego,  dogodnego także dla autokarów 
parkingu przy muzeum 

• Wkomponowanie „pętli autobusowej” w teren parkingu 
– autobusy miejskie jeżdżą przez całe miasto z napisem 
przystanku końcowego „Dom Hauptmanna” 

• Reklama muzeum wyświetlana wewnątrz w  autobusach 

• Zagospodarowanie parkingu- stragany handlowe  
z pamiątkami/ rzemiosłem artystycznym 



PODSUMOWANIE 



Zamek Warwick 
Case study 

Tworzenie oferty turystycznej 



Zamek Warwick 
Case study 

„Zamek Warwick – średniowieczna perła środkowej Anglii – położony jest 

dwie godziny jazdy samochodem od Londynu, nad malowniczą rzeką Avon, 

nad którą na świat przyszedł największy angielski dramaturg – William 

Szekspir. Zamek Warwick to niezwykłej urody skarbiec historyczny, 

mieszczący wielkie kolekcje broni, obrazów, mebli i wyposażenia. Zbiory te 

świadczą o sile i wpływach hrabiów Warwick na dzieje Anglii.  

Piękny park, po którym przechadzają się pawie, zachwyca urokiem o każdej 
porze roku (…). W Zamku można miło spędzić czas nie tylko na zwiedzaniu, 

ale też na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich w restauracjach i barach, 

które zadowolą różne smaki klientów i różne ich kieszenie. Jest też miejsce na 

własny piknik”. 

„najszlachetniejszy  
z angielskich widoków”.  

W. Scott 



Zamek Warwick 
Case study 

Tabela 1. Lista 10TOP obiektów dziedzictwa kulturowego  
w Wielkiej Brytanii ze względu na sprzedaż biletów (w tys.) 

Obiekty 2017 2018 



Zamek Warwick - potencjał 
Kompleks zamkowy obejmuje następujące atrakcje (obiekty): 

1. Podziemne królestwo The Kingmaker – ciąg pomieszczeń zaplecza zamku, w których 

pokazywany jest proces przygotowywania się rycerzy do bitwy.  

2. The Great Hall & State Rooms & Privite Apartments – wielki hol, pokoje oficjalne i 

prywatne komnaty szlacheckie w pełni wyposażone i zaaranżowanych tak, jakby 

toczyło się w nich życie (figury woskowe) 

3. The Watergate (Ghost) Tower – wieża zamkowa, na której tradycyjnie ukazuje się 

duch. Jest to Sir Fulke'a Greville'a, zamordowany przez swojego sługę. Zamek 

nawiedzają też inne duchy. Dotykając murów zamkowych lochów goście czują 

zawroty głowy i nudności. 

Zdjęcie ducha zrobione przez M. Dickinson  
(https://podroze.onet.pl/ciekawe/w-zamku-warwick-

sfotografowano-ducha/17v7zng)  
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Zamek Warwick – potencjał c.d. 
Kompleks zamkowy obejmuje następujące atrakcje (obiekty) c.d.: 

4. The Armoury – zbrojownia 

5. The Torture Chamber – sala tortur z makabryczną kolekcją narzędzi męki 
6. The Castle Dungeon – ponure lochy  

7. The Gatehouse & Barbican – brama wejściowa i barbakan – miejsce 

wystaw stałych ilustrujących życie króla Ryszarda III 

8. Guy’s Tower, Ceaser’s Tower, Bear & Clarence Tower – pozostałe wieże 

zamkowe (pełniły funkcje wartowni, wozowni, więzienia, mieszkań) 
9. The Rampart Walk – wały obronne 

10. The Conservatory – oranżeria wraz z herbacianym pokojem  

11. The Peacock Garden – cichy, formalny ogródek przed oranżerią,  
po którym przechadzają się kolorowe ptaki 

12. The Pageant Field – pola otoczone pięknymi drzewami 

13. The River Island – malownicze brzegi rzeki Avon 

14. The Mound – najstarsza część zamku, kopiec z widokiem na  
otaczający sielski krajobraz 



Zamek Warwick – potencjał c.d. 
Są też aktualnie stworzone atrakcje: 

1. The Victorian Rose Gardens - wiktoriańskie ogrody różane otworzone 

w 1986 roku. 

2. The Trebucher – replika 18 metrowej katapulty za murami Zamku, 

wyrzucająca 15-kilogramowy pocisk na odległość 300 m. 

3. The Horrible Histories Maze – labirynt przerażającej historii, 

interaktywna ścieżka edukacyjna odkrywająca mroki brytyjskiej historii 

(od okrutnych Wikingów po okopy I Wojny Światowej).  
4. The Falconer's Quest – pokazy sokołów. 

5. The Boweman – pokazy sztuki łuczniczej. 
6. Zog & The Quest for the Golden Star – atrakcja dla dzieci, interaktywny 

szlak 3D z smokiem Zogiem  

7. The Knight’s Village – drewniane domy w stylu średniowiecznych,  
w których można zanocować (https://www.warwick-castle.com/short-

breaks/knight-s-village/lodges/). 

8. The Glamping – noclegi w rycerskich namiotach 

(https://www.youtube.com/watch?v=-iDr7Jb0DdU ).  

9. Santa Sleepovers – magiczny czas w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 

pobyt z noclegiem w świątecznie przystrojonym kasztelu.  
10. Restauracje o różnym standardzie i kuchni. 
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Badania rynku 

Segmentacja rynku 

Oczekiwania 

Oferta Zamku 

Zamek Warwick – tworzenie oferty  
. 



Zamek Warwick – badania rynku  

1. 38,5% gości to mieszkańcy Wielkiej Brytanii, spośród nich 44,2% 

mieszka w promieniu 100 km od Zamku. 

2. 25% zwiedzających przyjeżdża w grupach większych niż 20-osobowe, 

najczęściej grupy pochodzą z zagranicy. Część grup to seniorzy  

z angielskich klubów seniora. 

3. Goście zagraniczni to 61,5% wszystkich zwiedzających, w tym wielu 

Kanadyjczyków, Amerykanów i Europejczyków. 

4. 1/4 zwiedzających powtarza swój pobyt w Zamku. 

5. Spośród turystów mieszkających ponad 100 kilometrów od obiektu, 

78% pozostaje w Warwick na nocleg. 

6. Zwiedzający (indywidualni i grupowi) pozostają w kompleksie ok. 3h.   

7. Popularność poszczególnych części kompleksu zamkowego zmienia 

się w zależności od frekwencji zwiedzających (tabela 2). W dzień 

spokojny 87% osób odwiedza wnętrze siedziby szlacheckiej 

(prywatne komnaty). Natomiast w sytuacji zwiększonego ruchu – 

68%. Wówczas zwiedzający wolą spędzić czas w ogrodach (20%). 



Zamek Warwick – badania rynku  Pozostałe wyniki ankiety:   



Rozmowy z gośćmi   
Zamek Warwick  
– badania rynku  



Zamek Warwick – segmenty rynku  



Zamek Warwick – Kroki w segmentacji rynku  

Część 1. Identyfikacja segmentów rynku Zamku Warwick 

1. Miłośnicy historii i kultury 

2. Rodziny z dziećmi do lat 4 

3. Rodziny z dziećmi w wieku 5-12 lat 

4. Zorganizowane grupy seniorów, dla których Zamek Warwick jest jednym z punktów 
programu 

5. Miłośnicy ptaków 

6. Miłośnicy przebieranych imprez 

7. Organizatorzy imprez firmowych/rodzinnych 

8. Ghostbusters – pogromcy duchów 

(… itd.) 



Zamek Warwick – Kroki w segmentacji rynku  
Część. Opis i oczekiwania segmentów rynku oraz oferta Zamku dla segmentu 

Segment rynku Opis segmentu Oczekiwania Oferta Zamku 

 Rodziny z dziećmi  
do lat 4 

• goście krajowi (do 100 km) 

• nie zwiedzają wnętrz 

• przybywają dość późno 

• przyjeżdżają własnym 
samochodem 

• wjeżdżają na teren zamku 
wózkami dziecięcymi 

• własny prowiant na piknik 

• dzieci się brudzą, nudzą, boją 

• rodzice albo pełni werwy, albo 
zmęczeni 

• ładnie zagospodarowany  
i utrzymany dziedziniec  

i otoczenie zamku  

• miejsca zabaw dla dzieci 

• księżniczki, rycerze, konie, 
zwierzęta 

• chcą pozbyć się śmieci 
• zainteresowani słodkimi 

przekąskami, napojami 
• ładne/ciekawe tło do foto  

• kwiaty, rośliny kwitnące  
w różnym czasie 

• miejsce do wytchnienia  

w ciszy, z dala od innych 

• place z huśtawkami, 
piaskownicą itp. 

• przechadzające się postacie  
z epoki średniowiecza, smoki 

• zwierzęta (pawie, kucyki, 
owce) 

• miejsca do przebrania dzieci 

 Rodziny z dziećmi  
w wieku 5-12 lat  

• goście krajowi, z całego kraju 

• zwiedzają wnętrza 

• przybywają wieczorem lub ok. 
10.00-11.00 

• zainteresowani noclegiem i 

posiłkami 
• przyjeżdżają własnym 

samochodem 

• ładnie zagospodarowany  
i utrzymany dziedziniec i 

otoczenie zamku  

• urządzenia do zabaw i gier 

• zagadki, quizy 

• zainteresowani pamiątką dla 
dziecka  

• programy animacyjne, 

animatorzy 

• zagadki do samodzielnego 

rozwiązywania 

• stroje, miecze, diademy do 

kupienia 

• nocleg w namiotach i 

domkach rycerskich 

… •   •   •   



Zamek Warwick – aktywności oferowane 
odwiedzającym 

 

1. W każdy piątek i sobotę bankiet średniowieczny w restauracji 
Undercroft i inscenizacja dnia poprzedzającego jedną z ważniejszych 
bitew wojny stuletniej z Francją o wioskę Agincourt (23.10.1415). 

2. Pokazy sokołów i innych ptaków drapieżnych, a także sztuki 
strzelania z łuku. 

3. Co roku w lipcu, tygodniowy festiwal sztuk  Warwick Arts Festival. 

4. Koncerty muzyczne, w tym gwiazd muzyki rozrywkowej. 

5. Wycieczki tematyczne po dziejach i różnych częściach zamku. 
6. Specjalna oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

https://www.warwick-castle.com/education/activities/. 

7. Królewskie weekendowe party. 
8. Uroczystości/specjalne okazje (np. śluby/wesela, imprezy firmowe, 

imprezy wigilijne itp.). 

https://www.warwick-castle.com/education/activities/
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Zamek Warwick 
Sprzedaż i komunikacja 

z otoczeniem  



Zamek Warwick – ceny w zależności od zawartości oferty 

• Cena jednodniowego pobytu 22£ od osoby, obecnie ze względu na epidemię  17£. 
• Tzw. Short breaks/krótkie pobyty z noclegiem w wiosce rycerskiej  47£ od osoby. 
• Zog Play & Stay / krótki pobyt wraz ze szlakiem smoka Zoga i prezentami dla dzieci  55£. 

 

 

  

 

Ciekawe rozwiązanie  
w bilecie to gwarancja 

pogody, tzw. rainy day 

promise, upoważniająca 
do zwrotu pieniędzy  

za bilety, gdy podczas 

wizyty pada uporczywie 

dłużej niż godzinę –  

a bilety zarezerwowano 

przed wizytą. Można też 
powrócić na darmową 
wizytę w przyszłości. 



Zamek Warwick – przykład komunikacji 



Zamek Warwick a pandemia 

W 2020 roku Zamek pozostawał zamknięty od 23 marca do 4 lipca, a od 12 kwietnia 2021 roku znów można 

nocować w wiosce rycerskiej.  

W związku z ponownym otwarciem Zamku przygotowano film o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących 

kompleksie ( https://youtu.be/qR4s2HXgvJc ), na stronie www obiektu jest również specjalna zakładka 

dotycząca aktualizacji odnośnie obostrzeń. 

https://youtu.be/qR4s2HXgvJc
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Ocena strony www (aspekt komunikacji i sprzedaży) 
– analiza porównawcza 

 

 

  

 

Kryterium oceny / zamek - ocena 
Zamek Warwick 

ocena 

Zamek Czocha 

ocena 

1. Zawartość merytoryczna/ jej użyteczność dla Internauty 6  5 

2. Dane kontaktowe/ mapa dojazdu  6  6 

3. Forma prezentacji/ spójność stylistyczna grafiki i treści 6  6 

4. Podział treści dla różnych grup odbiorców 6  4 

5. Dostępność informacji w obcych językach 6  5 

6. Nawigacja wew. /łatwość dotarcia do szukanej frazy 6  3 

7. Panel  rezerwacji i zakupu biletu online 6  1 

8. Sprzedaż online przez stronę 6  4 

9. Media - wirtualne zwiedzanie/kolekcje online/aplikacje 

multimedialne  
6  2 

10. Interaktywność strony/ konkursy, ankiety online 6  5 

Średnia ocena/ ocena strony  6,0  4,1 



Ocena strony www (aspekt komunikacji) – analiza 
porównawcza 

 

 

  

 

Skala 1-6, gdzie 6 – ocena najlepsza 
 

Objaśnienia: 

1.  Zawartość merytoryczna (obszerność , użyteczność informacji, sposób przedstawienia informacji  
(np. interesujący, śmieszny, wiarygodność, aktualność) 

2.  Dane kontaktowe (adresy, telefony, maile, mapy dojazdu) 

3.  Forma prezentacji (sztuka przedstawiania informacji, czytelność, rozwiązania graficzne, jakość 
opracowania tekstów i zdjęć) 

4.  Podział treści dla różnych grup odbiorców (dla zwiedzających, naukowców, mediów,  partnerów, 
sponsorów itp.) 

5.  Dostępność informacji w językach obcych (tłumaczenie witryny, poziom dostępności rożnych wersji 
językowych, ich liczba, zakres)  

6.  Nawigacja wewnętrzna (łatwość odnajdywania informacji, dostępność , przejrzystość wyszukiwarki 
wewnętrznej, obecność linków, innych stron, odsyłacze do stron, portali) 

7.  Panel rezerwacji wizyty i zakupu biletu online przez stronę 

8.  Sprzedaż pamiątek i wydawnictw muzealnych online przez stronę 

9.  Media (obecność, jakość, liczba aplikacji multimedialnych umieszczonych na stronie, możliwość obejrzenia 
filmów, odbycia wirtualnego spaceru, dostępność dla przeciętnego użytkownika) 

10.  Interaktywność strony (licznik wejść, kwestionariusze, ankiety online, gry i konkursy itp.) 



PODSUMOWANIE 



Najważniejsze działania związane  
z tworzeniem oferty turystycznej 

 potencjał obiektu dziedzictwa kulturowego 

 identyfikacja potencjalnych odbiorów – badania 
marketingowe 

 segmentacja rynku (wyodrębnienie, profilowanie, 
oczekiwania) 

 formułowanie oferty odpowiadającej 
oczekiwaniom wybranych segmentów rynku 

 współpraca przy tworzeniu oferty 



Najważniejsze działania związane  
ze sprzedażą oferty turystycznej 

 ustalenie poziomu ceny 

 wybór miejsca sprzedaży 

 strona www jako narzędzie promocji i sprzedaży  
 social media i influencer marketing jako 

narzędzie w komunikacji i sprzedaży 



Rozwój mediów  
wg dominującego środka przekazu 

Etap prasy Etap kina Etap radia Etap telewizji 
Etap nowych 

mediów 

• Prasa nowożytna 
– elitarna od 

początków XVII w. 
do lat 30. XIX w. 

• Prasa masowa – 

od lat 30. XIX w. 

do końca I Wojny 
Światowej 

 

• Powstanie  

i początek kina 
niemego – od 

1885 r. do lat 20. 

XX w. 

• Złote lata kina 
dźwiękowego – 

od końca lat 20. 
XX w. do wybu-

chu II Wojny 

Światowej 

• Powstanie  

i początek radia 
niemego – od 

1910 r. do końca 
lat 20. XX w. 

• Złote lata radia –
lata 30. XX w. do 

wybuchu II Wojny 

Światowej 

• Wykorzystanie 

radia w okresie 

wojennym do 

celów propagan-

dowych 

 

• Era paleotelewizji – 

inauguracja telewizji 

jako medium maso-

wego w latach 40. w 

USA i 50. XX w.  

w Europie 

• Era neotelewizji – 

konsolidacja 

telewizji jako środka 
dominującego w 
latach 60. XIX w. 

• Rozwój telewizji 
kablowej 

• Etap telewizji 

satelitarnej 

• Konwergencja 

różnych technik 
komunikacyjnych 

od lat 70. XX w. 

• Gwałtowny postęp 
technologiczny 

spowodował, że 
najnowsze media 

opierają się na 
metodzie cyfrowej 



Media społecznościowe (MS) 

 

 

  

 

Rozwój MS wiąże się z rozwojem Internetu i technologii Web 2.0.  

Usługa internetowa – WWW zapoczątkowała erę Internetu zwaną 

technologią Web 1.0 (od lat 90.XX wieku). Zamieszczane informacje za 

pomocą stron WWW mogły być modyfikowane wyłącznie przez nadawcę 

treści, a odbiorca nie miał żadnej możliwości oddziaływania na nie.  

Era Web 2.0 od początku XXI wieku odznaczała się głównie aktywizacją 

odbiorcy w procesie kształtowania informacji. Pojawiły się wtedy fora  

i grupy dyskusyjne oraz blogi. Mieliśmy do czynienia jednocześnie  

z nadawcą i odbiorcą, czytelnikiem i twórcą.  

W myśl Millera: „Web 1.0 prowadził ludzi do informacji, a Web 2.0 

prowadzi informację do ludzi”. Obecnie w dyskusji jest era Web 5.0, która 

będzie rozwijać Web 4.0 o aspekt emocjonalny. 



Różne funkcje MS 

 

 

  

 

 są media nastawione na prezentację opinii i poglądów – 

blogi, Wikipedia,  

 służące współdzieleniu zasobów - YouTube, TikTok,  

 służące budowaniu i podtrzymywaniu relacji – Facebook 

(FB), Instagram. 



Działania komunikacyjne i sprzedażowe w MS 

 

 

  

 

Treści sponsorowane mają złą opinię – ale specjaliści uważają że 
wsparcie posta na FB (skupia 80% zasięgu Internetu w Polsce) to 
element PR, a nie tylko nachalna reklama.  

Dlaczego? Wyniki badań:  
1. Po pierwsze użytkownicy w większości przypadków nie 

zwracają uwagi na to, czy treść jest sponsorowana, czy też nie.  
2. Po drugie: znaczna część konsumpcji MS przeniosła się na 

urządzenia mobilne. Z tego względu czas na kontakt z jedną 
treścią (zajmującą większą część ekranu) wynosi ok. 2 sekundy. 



Strategia marketingowa firmy a MS 

 

 

  

 

Media społecznościowe nie mogą być dodatkiem w naszej dzia-

łalności, ale elementem całej strategii obejmującej marketing,  

w tym sprzedaż.  

Celami obecności w mediach społecznościowych nie musi być 

bezpośrednie zwiększenie sprzedaży, ale wzrost rozpoznawalnoś-

ci marki, czy wzrost zadowolenia klienta, co w kolejnym etapie 

może spowodować wzrost sprzedaży. 

Podstawowa zasada: prowadzenie dialogu z nabywcą i słuchanie 

nabywcy (poprzez czytanie wpisów). Treści muszą być skierowa-

ne do docelowych grup odbiorców – określonych segmentów. 



W Internecie i  MS najważniejsza jest treść/content 

 

 

  

 

Z tego względu należy ustalić: 

 formę (tekst, video, audio, graficzna itp.) i charakter komuni-

katu (luźny, bezpośredni, poważny, humorystyczny itp.); 

 miejsce publikowania treści – na naszej www, na własnym blo-

gu, na innym blogu, na naszym profilu na FB, Instagramie, itp.; 

 częstotliwość publikowania – wyniki badań pokazują, że nowy 

post warto publikować co 1 czy 2 dni; 

 dni i godziny publikowania – rano, czy wieczorem, w pon., śr.  
i pt.? Nie ma złotej zasady. Należy obserwować ruch na profilu. 

Często większy ruch jest w dni powszednie, rano i wieczorem. 



Budowanie zaangażowanie – dobre rady  

 

 

  

 

Można zaproponować, aby wejść w jeden kanał, opanować go dobrze, a 

potem, gdy będzie to uzasadnione podejmować działania na kolejnym 

kanale. Najgorzej jest utworzyć zbyt wiele kanałów – frontów działań.  

Warto również: 

• monitorować sieć (i to często w różnych językach) – narzędzia np. 

Brand24 czy Sentione. 

• dbać o dostępność produktu (www, YouTube, FB) – we wszystkich 

miejscach, gdzie są nasi klienci, można wykorzystać różne narzędzia (np., 

aby klient miał świadomość, że firma o nim pamięta i zajmie się jego 

problemem – można zastosować alerty w systemach monitorujących 

Internet, czy automatyczne odpowiedzi na FB. 

• budować zaangażowanie użytkowników Internetu (efektem  ich 

komentarze czy udostępnienia).  



Budowanie zaangażowanie – dobre rady c.d. 

Wg badań użytkownicy najczęściej poszukują na funpage’ach 

podmiotów gospodarczych: 

• postów o nowościach,  
• treści graficznych – obrazków, zdjęć czy grafik, 

• kuponów rabatowych. 

Polecić w tym zakresie można również relacje (transmisje) na żywo -  

Facebook Live, w formie – pytania i odpowiedzi, wywiady z eksper-

tem, wejście za kulisy (pokazanie firmy od kuchni), wydarzenie np. 

konferencja czy degustacja; Interaktywna gra – pozwólmy użytkowni-
kom współtworzyć jakiś event czy grę, w której kolejne etapy będą 

uzależnione od głosów Internautów. Relacje na żywo mają duży 

zasięg organiczny na FB. 



Influencer marketing. Dlaczego? 

 

 

  

 

W Polsce zasięg blogosfery jest duży, już w 2015 roku ponad 8,5 mln 

Internautów regularnie czytało blogi, dla 25% z nich blogi i vlogi było 

zaufanym źródłem informacji zakupowych.  

W influancer marketingu stosuje się kampanie, do udziału  

w których zaprasza się influencerów.  

Kluczowym elementem decydującym o efektywności takiej 

kampanii jest właściwy dobór osoby influencera do określonej 
branży, np. do promocji turystyki górskiej można zaangażować – 

Wieczna Tułaczka czy My Na Szlaku.  

Eksperci od mediów społecznościowych uważają, że influencer 

marketing w branży turystycznej ma ogromny potencjał.  



Osoba influencera. Cechy 

 

 

  

 

Influencer jest to „osoba, która zdobyła popularność w Internecie  

i korzysta ze swojej sławy, wpływając na swoich widzów/czytelników, 
ich światopogląd, gust, itp.  

Najczęściej jest to osoba, która posiada bloga (pisze), vloga (kręci  
i pokazuje filmy video), konto na Youtubie lub innym portalu 

społecznościowym i zbudowała społeczność wokół siebie i tematyki, 

którą się zajmuje. 

Na wyróżnienie zasługuje jeszcze nowe zjawisko w marketingu – 

mikroinfluncerzy (influencerzy z ograniczoną liczbą odbiorców, od 

1000 do 10 000 osób, którzy nie utracili jeszcze swojej naturalności  
i są w stanie nawiązywać bliskie relacje ze swoimi odbiorcami. 

Zaletami nawiązywania współpracy właśnie z nimi są mniejsze koszty 

oraz większe zasięgi w grupie docelowej. 



Przykład influencer marketingu 

 

 

  

 

Jedną z pionierskich kampanii promujących miasto zrealizował Urząd 

Miasta Kraków w 2016 roku. To kampania pt. #BlogerzyWKrakowie. 

Zaproszono do współpracy 9 influencerów (tworzyli kreatywną 

grupę bloceania), z których każdy pokazał to miasto z różnych 

perspektyw, np. banita.travel.pl – „Kraków dla fotografów”, 
Gdziewyjechac.pl – Kraków artystyczny i romantyczny.  

Budżet na kampanię przekroczył 50 tys. zł. Efekty – 40 tys. odsłon na 

blogach, zasięg ponad 700 tys. odbiorców i 24 tys. reakcji na FB, a 

także ponad 150 tys. odsłon filmów na FB.  

Więcej na;  http://bloceania.pl/krakowexperience/ 

http://bloceania.pl/krakowexperience/
http://bloceania.pl/krakowexperience/
http://bloceania.pl/krakowexperience/
http://bloceania.pl/krakowexperience/
http://bloceania.pl/krakowexperience/


Wander Mum - YouTube 

https://www.youtube.com › WanderMum 

I'm Elizabeth - Family travel blogger at www.wandermum.co.uk. 

I've always loved to travel and didn't want to stop when I 

became a mum. Watch my videos to ... 



Źródła wykorzystane w prezentacji 

http://bloceania.pl/krakowexperience/ 

http://www.muzeum-dgh.pl/ 

https://www.warwick-castle.com/ 

https://www.youtube.com/ 

https://www.google.com/ 
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