
 

 

 

 

Media społecznościowe w instytucjach rynku 

finansowego – studium przypadku na przykładzie 

polskich banków 

  

Oddaję do waszych rąk publikację o komunikacji banków w mediach społecznościowych. Jest 

to moja praca magisterska. Obroniłem ją w kwietniu 2019 roku na ocenę bardzo dobrą.  Jest to 

efekt kilku miesięcy  pracy: researchu, prowadzenia badań oraz tworzenia akceptowalnego dla 

naukowców tekstu na temat świata mediów i finansów, który mnie fascynuje. Ostatnie badania 

i przykłady pochodzą z grudnia 2018. Planowałem aktualizację, jednak od tamtej pory w 

komunikacji social media prowadzonej przez banki nie zdarzyło się nic, co merytorycznie 

wpłynęłoby na zmiany w tej pracy.W tekście, który przeczytacie, dokonałem głównie poprawek 

redakcyjnych: usunąłem wymagane przez uczelnię techniczne strony tytułowe i skróciłem 

naukowy wstęp. Teraz tekst jest bardziej przyjazny w odbiorze.  

Publikację podzieliłem na trzy merytoryczne rozdziały. We wstępie zastały 

zaprezentowane główne założenia oraz cele pracy. W rozdziałach merytorycznych zawarte jest 

badanie wybranych platform pięciu wybranych banków:  Alior Bank, BZ WBK, ING, mBank, 

PKO BP. oraz analiza ich zawartości w czasie badania. W drugiej części pokazano przykłady 

zjawisk występujących w komunikacji na platformach społecznościowych. W rozdziale III 

omówiona została sytuacja mediów społecznościowych w branży bankowej w Polsce. W tym 

miejscu podsumowane również zostało badanie aktywności banków na własnych profilach na 

Facebooku i Twitterze, które wyszczególniło, jaki poziom rozwoju one reprezentują. Szerzej 

opisany będzie także konkurs „Złoty Bankier”, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii 

social media, co pozwoli zweryfikować tezę o ocenie prowadzenia mediów społecznościowych 

przez branżę finansową. 
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Wyniki badania, które opisano w I rozdziale, są skonfrontowane  z wnioskami wynikającymi z 

analizy artykułów naukowych omówionych we wstępie i z przedstawionymi w rozdziale II i III 

praktycznym zastosowaniem różnych technik komunikacyjnych, zarówno w sektorze 

bankowym, jak i innych. W badaniu do  zebrania materiału, wykorzystałem z narzędzia 

Brand24 i SentiOne.  

 

Jeśli masz jakieś spostrzeżenia lub przykłady o tym co jest opisane napisz 

bkbiskupski@gmail.com lub znajdź mnie na jednej z opisywanych w tekście platform.  

 

Zapraszam.  

Bartosz Biskupski 
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Rozdział 1. Analiza ilościowa i jakościowa komunikacji sieciowej 

w mediach społecznościowych branży finansowej na przykładzie 

banków w Polsce  

1. Analiza ilościowa komunikacji w mediach społecznościowych branży 

bankowej 

 

W badaniu banków zostały przeanalizowane publikacje na dwóch platformach 

społecznościowych Facebook i Twitter pochodzące z oficjalnych profili pięciu banków: Alior 

Bank, BZ WBK, ING Bank Śląski, mBank i PKO BP. Słowami kluczowymi były nazwy 

banków, które zastosowano zarówno jako filtry treści i autora komunikatów. Do analizy użyto 

narzędzi do analizy monitoringu mediów: Brand24 i SentiOne oraz zweryfikowano to 

samodzielnie, sprawdzając poszczególne profile ręcznie1. 

Badanie było prowadzone w okresie między 30 lipca a 6 sierpnia 2018 roku, a więc trwało 

tydzień plus jeden dzień - od poniedziałku do poniedziałku, aby ukazać reakcje na posty 

pojawiające się w weekend. W analizie ujęto rekordy, które były odpowiedziami banków do 

postów sprzed okresu badanego, jednakże wykluczono odpowiedzi do postów głównych, które 

pojawiły się po okresie badanym. Co za tym idzie odpowiedź do komentarza posta z 26 lipca, 

która została zamieszczona 1 sierpnia, jest analizowana, a odpowiedź posta z 4 sierpnia 

zamieszczona 10 sierpnia już nie. Takie założenie terminowe było konieczne ze względu na 

fakt, że banki na oficjalnych profilach potrafiły odwoływać się do postów nawet sprzed 

miesiąca czy powracać do bardzo odległej dyskusji po czyimś komentarzu pod nią.  

Do badania komunikacji na platformach społecznościowych, użyto klucza kodowego 

zawierającego następujące kategorie: podmiot publikujący, czas publikacji, platforma na której 

dokonano publikacji, zawartość, formę graficzną oraz status komunikacji.  

Istotna byłą informacja dotycząca statusu publikacji, tzn. czy był to post główny czy reakcja 

na komentarz innego uczestnika dyskusji.  

                                                 
1 Badanie polegało na rozwinięciu opublikowanego przez bank postu głównego wraz z wszystkimi dostępnymi 

komentarzami. W dalszej części z komentarzy, wyselekcjonowano treści, których autorem był badany podmiot i 

oznaczono formę, temat i ewentualną zawartość multimedialną czy obecność linków. 
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W statusie komunikacji znalazły się informacje o tym, czy to bank jest inicjatorem posta, czy 

reaguje odpowiedzią na komentarz, czy też jest  uczestnikiem dyskusji na innych profilach.  

 

Taka metoda badawcza pozwoliła na weryfikację tez i hipotez postawionych w badaniu. 

Głównym celem badania było zbadanie liczby i rodzaju komunikatów publikowanych przez 

polskie banki na platformach Facebook i Twitter. Założeniem badawczym wynikającym z 

praktyki użytkowania mediów społecznościowych wynika, iż te dwie platformy są 

podstawowymi kanałami komunikacji społecznościowej używanymi przez banki. Drugą tezą 

było, iż oficjalne strony internetowe  wszystkich badanych podmiotów zawierały odsyłacze do 

oficjalnych kont na tych dwóch platformach społecznościowych. W badaniu postanowiono 

potwierdzić następujące hipotezy: Komunikacja w mediach społecznościowych banków jest 

skierowana do różnych adresatów:  klientów (biznesowych i indywidualnych), partnerów  

(kooperantów biznesowych, grup interesu, lokalnych społeczności, akcjonariuszy,  podmiotów 

regulujących rynek finansowy); drugim założeniem było, iż w swojej komunikacji 

społecznościowej banki stosują różne typy komunikatów, co pozwala im budować pogłębione 

i długofalowe relacje z klientami: a więc typ informacyjny (m.in. awarie, godziny pracy etc.), 

produkt (brand), CSR (corporate social responsibility) czy employer branding (marka 

pracodawcy). Trzecią hipotezą jest, że banki za pośrednictwem platform społecznościowych 

budują wokół swojej marki społeczności. Komunikacja jest prowadzona w różnych tematach 

równolegle i różni się w zależności od platformy, zaś czwartą, iż komunikacja mBanku i ING 

Banku Śląskiego wyróżnia się na tle pozostałych badanych instytucji. 

1.1. Typ wypowiedzi  

Ze względu na to, że badanie dotyczy nadawcy komunikatu, podstawowym wykładnikiem 

tworzenia określeń kategorii była intencja, jaką nadawca miał w stosunku do odbiorcy. Autor 

wyróżnił i zdefiniował 4 typy wypowiedzi. Pierwszy to odpowiedź/pytanie, który bazował, iż  

informacje publikowane przez bank miały na celu wyjaśnienie spraw, z jakimi zwracają się na 

forum mediów społecznościowych użytkownicy. Były to tematy obsługi, reklamacje, pytania 

techniczne itp. Drugi typ odnosił się do brandu, marki banku i były to komunikaty, których 

celem jest zbudowanie pozytywnego postrzegania marki u odbiorcy. Klasyfikowano do tego 

między innymi podziękowania za polecenia banku innym internautom,  pozytywne 

wypowiedzi, komunikaty informujące o awarii czy zagrożeniach cyber atakiem. Kolejnym 

typem są kwestie produktu, czyli treści informujące o konkretnym produkcie lub usłudze z 

oferty banku. Czwartym typem komunikatu są treści związane z CSR (społeczną 
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odpowiedzialnością biznesu). Są to informacje dotyczące działalności banku w obszarze 

odpowiedzialności społecznej. Włączają się w nie projekty działań realizowane dla grup 

społecznych, działalność sponsorska, informacje o charakterze ogólnospołecznym, na 

przykład: informacje związane z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego czy festiwalu 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 

 

Tabela 1. Liczba poszczególnych typów wpisów w mediach społecznościowych. 

 Odpowiedź/Pytanie Brand  Produkt CSR 

Alior Bank 34+6 (40) 19+2 (21) 3+4 (7) 7+5 (12) 

BZ WBK 9+14 (23) 3+8 (11) 2+1 (3) 2+1 (3) 

ING BS 13+17 (30) 5+18 (23) 0+0 (0) 0+0 (0) 

mBank 13+21 (34) 3+14 (17) 0+2 (2) 3+4 (7) 

PKO BP 19+27 (36) 10+23 (33) 3+3 (6) 3+1 (4) 

Legenda: Pierwsza dana to liczba publikacji na platformie Facebook, druga na Twitter , w () podano liczbę 

łączną publikacji. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy.  

 

1.2.  Analiza komunikacji poszczególnych banków 

Z pośród modeli opisujących wykorzystanie i komunikację  social media w 

organizacjach, zostały użyte do przeprowadzenia badania modele SMMM [social media 

maturity model]2 i SMAC [social media adoption curve] 3.  

Wybrano je z pośród innych, ponieważ charakteryzuje je szczegółowy opis kolejnych 

etapów rozwoju funkcjonowania mediów społecznościowych w organizacji, przez 

publikowane komunikaty4. 

                                                 
2 Sabraz Nawaz S., Mohamed Mubarak K., Adoption of Social Media Marketing by Tourism Product Suppliers: 

A Study in Eastern Province of Sri Lanka. 

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Prod

uct_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka  [dostęp 28 XII 2017]. 
3  Ibidem. 
4 W przytoczonym tekście, autorzy wykorzystali modele SMMM i SMAC do opisania etapów rozwoju 

wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia biznesowego. Z powodzeniem zatem, można je 

zastosować do zbadania zmian treści publikowanych w mediach społecznościowych. W tej pracy osiągnięto to 

przez przypisanie do etapów opisanych w tabeli, charakterystycznych form komunikatów:  Pytanie/Odpowiedź, 

brand, produkt, CSR Liczba i stosunek proporcji oraz rodzaj publikowanych form, jest charakterystyczny dla 

każdego z etapów modeli SMMM i SMAC. Formy komunikatów zawierają intencję nadawcy oraz 

zaangażowanie w nie odbiorców. Za najbardziej angażujące zostały w kolejności uznane: CSR,  

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka


8 

 

Inne modele opisywały stadia rozwoju mediów społecznościowych, ze względu na etap 

ich implementacji do kultury organizacji firmy i jej wewnętrznej strategii komunikacji. Nie 

nadawały się zatem do zbadania i opisania prowadzonych działań wobec otoczenia. 

Tabela 2. Fazy rozwoju mediów społecznościowych 

SMMM SMAC 

Improwizacja (Ad-hoc) Nauka (Learning) 

Eksperyment (Experimental) Obserwacja (Obserwation) 

Funkcjonalna (Funcional) Promocja (Broadcast) 

Przechodzenia (Transformation) Współudział (Participation) 

 

     ------------------------------------- 

Relacji i współtworzenia (Relationships and 

collaboration)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy tekstu. 

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Prod

uct_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka  [dostęp 28 XII 2017]. 

 

Przytoczone w tej pracy modele implementacji platform społecznościowych w 

organizacji nadawcy (banku), czyli SMMM i SMAC, opisują stopień rozwoju adaptacji 

mediów społecznościowych do realizacji celów biznesowych organizacji. Dla potrzeb tej pracy, 

autor zamienił cele biznesowe na cele komunikacyjne i pod tym kątem definiował działania w 

poszczególnych etapach.  W obu modelach nazwa stopnia opisuje stadium rozwoju 

użytkowania przez bank mediów społecznościowych. Związane jest to ściśle z rodzajem 

publikowanych komunikatów i reagowaniem na zachowania odbiorców. Należy podkreślić, że 

oba modele różnią się od siebie i poszczególne etapy nie muszą się ze sobą pokrywać.  

W modelu SMMM (Social media maturity model) kolejne poszczególne etapy to: 

1. Improwizacja (Ad-hoc) – publikacja i ocena rezultatów, czyli rozpoznawanie swoich 

odbiorców i przygotowanie modelu ,,persony”5. 

2. Eksperyment – po zebraniu pierwszych informacji zwrotnych o użytkownikach, 

tworzona i testowane są pierwsze strategie komunikacji w kanale mediów 

społecznościowych. 

                                                 
Pytanie/Odpowiedź. Za najmniej brand i produkt. Mały stopień zaangażowania odbiorców w komunikację 

świadczy o słabym rozwoju społeczności. 
5 W marketingu oznacza to zbiór cech oraz wartości i zachowań  użytkowników zebranych w stworzonej 

sztucznie osobie. 

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka
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3. Funkcjonalna – po  szczegółowej analizie, bank wykorzystuje komunikację do swoich 

celów. Koncentruje się na komunikatach typu: np. brand  lub CSR, nastawiając się na 

konkretny cel: na przykład sprzedaży lub poprawy wizerunku.  

4. Przechodzenia – od poprzedniego etapu różni się tym, ze autor komunikacji pełni rolę 

narratora. Bank dysponuje dojrzałą społecznością skupioną wokół swojego profilu i 

wsłuchując się w jej głosy moderuje odpowiednio komunikację, korelując ją ze swoimi 

aktualnymi celami biznesowymi. 

W modelu SMAC (Social Media Adoption Curve) etapami rozwoju są:  

1. Nauka – początkowy etap to zdobywania doświadczeń i poznawania odbiorców. 

2. Obserwacja – zbieranie i analiza reakcji odbiorców komunikacji. W tym etapie 

zazwyczaj odbywa się budowanie persony użytkownika. 

3. Nadawca – nadawca, podobnie jak w etapie Funkcjonalnym modelu SMMM, nadaje 

komunikaty skorelowane z aktualnym celem biznesowym. Pełni on mniej roli narratora, 

a bardziej moderatora narzucającego ton wypowiedzi. Komunikacja w tym etapie 

koncentruje się na efekcie biznesowym, poprawie sprzedaży lub wizerunku instytucji. 

Budowanie społeczności jest zaś na drugim planie. 

4. Współudział – pierwsze stadium zorganizowanej wokół profilu społeczności. Bank 

powoli wycofuje się z publikowania w głównie treści typu brand i promocja. Zaczynają 

przeważać komunikaty zachęcające użytkowników do dyskusji. 

5. Relacja i współtworzenie – podobnie jak w etapie Przejścia w modelu SMMM, mamy 

tu do czynienia z rozwiniętą społecznością wokół profilu nadawcy. Ten pozostaje 

narratorem, moderatorem dyskusji, kształtującym wraz z odbiorcami wartości i tematy 

do dyskusji6. 

Opisane powyżej etapy, zostały powiązane z rodzajami komunikatów, publikowanych 

przez nadawcę. Ich podział został przeprowadzony ze względu na intencję nadawcy. Wzajemny 

stosunek i liczba poszczególnych form jest  cechą charakterystyczną dla danego momentu 

rozwoju komunikacji społecznościowej w badanej organizacji. Nadrzędnym celem 

komunikacyjnym mediów społecznościowych jest zbudowanie  społeczności wokół badanej 

organizacji lub marki. Oznacza to, że nadawca i odbiorca  są skoncentrowani wokół wspólnych 

wartości. Nadawca na swoim profilu pełni rolę moderatora i narratora  dyskusji, jako gospodarz 

                                                 
6 Opracowanie własne autora na podstawie przeczytanych tekstów, szersze informacje patrz Wstęp. 
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inicjuje temat rozmowy. W najbardziej rozwiniętych społecznościach, przeważa jeden rodzaj 

komunikatów: Odpowiedź/Pytanie, CSR, rzadziej brand i produkt.  

Podczas badania zaobserwowano, że początkowe etapy, zarówno w modelu SMMM i 

SMAC, oznaczają pojawienie się mediów społecznościowych w kanałach komunikacji banku 

i pierwsze publikacje postów. Nie ma tu z góry określonej proporcji różnych kategorii 

komunikatów i żadna z nich w założeniach nie przeważa nad pozostałymi. Jest to moment, w 

którym są  publikowane różne treści i sprawdzane są reakcje na nie użytkowników platform. 

Jest to początek budowania społeczności wokół badanego podmiotu. To faza improwizacji, 

eksperymentu, nauki i obserwacji. To też moment budowania wspomnianej persony, czyli 

statystycznego użytkownika. Najczęściej pojawiają się komunikaty w formie 

Pytania/Odpowiedzi dotyczące marki, rozwiązań technicznych lub brandu. Można to nazwać 

etapem poznawania się: kim jesteśmy, co oferujemy, jakie są nasze podstawowe wartości. 

Kolejna zmiana zachodzi, gdy w komunikacji zaczyna przeważać liczba informacji 

dotyczących produktów. Media społecznościowe wkraczają wtedy w fazę  Funkcjonalną, 

zwaną w modelu SMAC Nadawcą. Twórca komunikacji ma już zebrane dane na temat swoich 

odbiorców, ich oczekiwań, cech, zainteresowań. Ma też już zbudowana modelową personę 

użytkownika i wykorzystuje to w celach głównie promocji produktu.  Nie ma tu jednak jeszcze 

współpracy i współdzielenia tych samych wartości, jak w etapie Przejścia i Współudziału oraz 

Relacji i Współpracy. Charakterystyczna jest w tym momencie przewaga komunikatów CSR i 

brandowych (konkursów, contentu podmiotów trzecich – zgodnych z zainteresowaniami 

odbiorców).  

Media społecznościowe mogą wracać do wcześniejszych etapów funkcjonowania, w 

wypadku, gdy organizacja redefiniując swoje cele biznesowe, zmienia grupę docelową 

klientów, a zatem i odbiorców komunikacji. Jest to często powiązane ze zmianą wartości, wokół 

których zbudowała społeczność na profilach. 

 Autor uznał, że bardziej adekwatny do zjawisk rozpoznanych w trakcie badania jest 

szczegółowy model SMAC i z niego będzie korzystał przy analizie7. Określenie stopnia 

zaawansowania rozwoju komunikacji społecznościowej w tym modelu wymagało ustalenia 

miarodajnego parametru badawczego. W oparciu o podstawowy cel komunikacji na 

                                                 
7 Op. cit. 

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Prod

uct_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka.  [dostęp 28 XII 2017]. 

https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka
https://www.researchgate.net/publication/279200455_Adoption_of_Social_Media_Marketing_by_Tourism_Product_Suppliers_A_Study_in_Eastern_Province_of_Sri_Lanka
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platformach społecznościowych, jakim jest zbudowanie społeczności wokół nadawcy,  tym  

parametrem zostały rodzaj i liczba wzmianek. Z uwzględnieniem liczby poszczególnych typów 

komunikatów oraz ich formy graficznej prezentacji. Nie tylko treść, ale też i forma buduje 

zaangażowanie (reakcje) odbiorców. Mowa o elementach mediów, grafiki czy wideo8.  Aby 

określić jak bardzo rozwinęły się media społecznościowe konkretnego nadawcy, trzeba badać 

reakcję i zaangażowanie społeczności zebranej wokół jego profili. 

Aby wskazać szczegółowe cechy dla każdej badanej organizacji oraz różnice pomiędzy nimi, 

w dalszej części autor badania oceniał udział liczby wzmianek danego typu  w całkowitej 

liczbie rekordów autorstwa banku. Zostało również wykonane porównanie liczb publikacji 

wszystkich typów komunikatów pomiędzy sobą. To pozwoliło w trakcie badania ustalić 

stadium w jakim wg. SMAC, bank komunikuje się z otoczeniem za pomocą platform 

społecznościowych.  

1.3. Liczba wpisów  

W badanym okresie, tj. 30 lipca – 6 sierpnia 2018 r.,  liczba wpisów, która pojawiła się w 

mediach społecznościowych wyniosła 334 wpisy. Na Facebooku umieszczono 164 wpisy, zaś 

na Twitterze 170.  Jako jedyny na Facebooku był bardziej aktywny niż na Twitterze Alior Bank. 

Zamieścił 76 postów, a na Twitterze jedynie 19. Pozostałe banki korzystały częściej z Twittera. 

Najwięcej postów 51 na Twitterze zamieścił PKO Bank Polski, który zamieścił także dużą 

liczbę postów na Facebooku - 37.  

 

                                                 
8 Guerrero A., 10 rodzajów postów w social media, które w szaleńczym tempie opanują internet. 

https://sprawnymarketing.pl/grafiki-w-postach/[dostęp 9 X 2018]. 

https://sprawnymarketing.pl/grafiki-w-postach/%5bdostęp
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Wykres 1.  Aktywność banków na Facebooku i Twitterze w dniach 30 VII - 6 VIII 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

Ze względu na wspomniane wcześniej zainteresowanie udziałem odbiorców, w tym 

intensywności reakcji na publikacje nadawcy (banku) ważną rzeczą w analizie jest porównanie 

liczby postów głównych i komentarzy pod nimi. Pokazuje to, jak bardzo dane treści pobudzają 

społeczność do reakcji. W postaci komentarzy, dzielenia się treścią (share) czy polubieniem 

(like). Im więcej aktywności związanych z komentowaniem i dzieleniem się, tym bardziej treść 

jest angażująca. 

W tym miejscu należy wyróżnić, że aktywności w publikowaniu dzielą się na posty 

główne i posty pozostałe9.  

 Post główny to publikacja inicjująca dyskusję w badanym wątku. Jego autorem jest 

bank. Często zawiera element graficzny, wyróżnia go techniczna możliwość polub, podziel się, 

skomentuj.  

Posty z kategorii pozostałe, to zbiór odpowiedzi i komentarzy autorstwa banku, które 

powstały w danym wątku (pod wpisem). Są to komunikaty zwrotne do opublikowanych przez 

użytkowników. W badanych platformach, nie było możliwości podzielenia się nimi z innymi 

użytkownikami. Dostępne są opcje: polub lub odpowiedz. Ten typ komunikatów rzadko 

zawiera element graficzny. Czasem w odpowiedzi banku umieszcza link do np. regulaminu czy 

                                                 
9 Patrz przykłady na Ilustracja 1 i Ilustracja 2. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Alior Bank BZ WBK ING BS mBank PKO BP

Facebook Twitter



13 

 

opisu dyskutowanego rozwiązania.  Z tego można wynieść, że ten typ aktywności służy 

nadawcy do moderowania  trwającej już dyskusji10. 

Rysunek 1. Przykład postu głównego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Facebook.com. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Wnioski z obserwacji na podstawie badania opisanego w tym rozdziale. 
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Rysunek 2. Przykład postu pozostałego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Facebook.com. 
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Wykres 2. Porównanie całkowitej liczby opublikowanych przez badane banki wpisów i 

postów głównych w okresie 30 VII – 6 VIII  Facebook i Twitter 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy aktywności banków na platformie Facebook i Twitter. 

1.3.1. Alior Bank  

Alior Bank to bank uniwersalny, skoncentrowany na obsłudze klientów indywidualnych, 

jak i biznesowych. Na Facebooku jest on obserwowany przez ponad 90 tysięcy osób, zaś na 

Twitterze przez 9 tysięcy. W porównaniu do większości banków uczestniczących w badaniu, 

jest to instytucja stosunkowo młoda. Jest również najmniejszym bankiem w tym gronie, co nie 

pozostaje bez wpływu na jego komunikację. 

Działalność operacyjną prowadzi od roku 2008. Wedle koncepcji swojego założyciela Alior 

miał być bankiem przeznaczonym dla klientów premium: dla biznesu i zamożnych klientów 

indywidualnych. Mottem banku było hasło ,,Wyższa kultura bankowości”. Do roku 2014 

prowadził bankowość internetową pod marką Alior Sync, która w roku 2014 przekształciła się 

w T-Mobile Usługi Bankowe (strategiczna współpraca z operatorem GSM). Obecnie bank 

należy do 10 największych banków na rynku. Realizuje strategię ,,Cyfrowego buntownika”11. 

Koncentruje się na rozwoju usług sieciowych i finansowaniu biznesów wysokich technologii. 

                                                 
11 Przełomowy rok dla cyfrowego buntownika, Alior Bank rośnie szybciej niż założył w strategii  

https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2018-03-08-przelomowy-rok-dla-cyfrowego-buntownika-alior-bank-

rosnie-szybciej-niz-zalozyl-w-strategii.html [dostęp 11 IX 2018]. 
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W konkursie ,,Złoty Bankier”, bankowy kantor, zwyciężył w kategorii „Bezpieczeństwo- 

Najlepsze praktyki Fintech.”. 

 

Wykres 3. Porównanie liczby publikacji na Facebooku i Twitterze Alior Banku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

 

Alior Bank w okresie pomiędzy 30 lipca a 6 sierpnia 2018 roku opublikował 89 postów 

na Facebooku, z czego 13 było postami głównymi. Na Twitterze było to 29 twittów, z czego 

10 zostało określonych jako główne.  
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Wykres 4. Rozkład ilościowy poszczególnych form komunikatów ze względu na treść 

Alior Banku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

 

Alior Bank najbardziej aktywnych z pośród badanych podmiotów. Z 334 przebadanych 

wpisów (rekordów) 88 było jego autorstwa. Podobna liczbę osiągnął tylko największy na rynku 

PKO BP.  Miał on największą liczbę odpowiedzi do pytań użytkowników, a więc był najlepszy 

w bezpośredniej komunikacji, w czym nawet pokonał lidera PKO.  

 

Tabela 3. Formy wpisów w mediach społecznościowych w liczbach 

 Odpowiedź/Pytanie Brand  Produkt CSR 

Alior Bank 34+6 (40)* 19+2 (21) 3+4 (7) 7+5 (12) 

BZ WBK 9+14 (23) 3+8 (11) 2+1 (3) 2+1 (3) 

ING BS 13+17 (30) 5+18 (23) 0+0 (0) 0+0 (0) 

mBank 13+21 (34) 3+14 (17) 0+2 (2) 3+4 (7) 

PKO BP 19+27 (36) 10+23 (33) 3+3 (6) 3+1 (4) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 
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Potwierdza to tezę, zaczerpniętą z tekstu Dariusza Filipa, Krzysztofa Jackowicza i 

Łukasza Kozłowskiego „Influence of internet and social media presence on small, local banks 

market power”, że mniejsi gracze, chcą zachować przychylność klientów i pozycję na rynku, 

muszą być bardziej aktywni na platformach społecznościowych od większych lub dłużej 

obecnych w mediach społecznościowych konkurentów12.  

Porównanie komunikacji z mBankiem -  dwóch zbliżonych produktowo i marketingowo 

organizacji również na poziomie analizy jakościowej - tematów publikacji przynosi ciekawe 

rezultaty. Połowę komunikacji Alior Banku stanowiła rozmowa z użytkownikami na tematy 

techniczne. Poruszano głównie wątki awarii systemu i cyber bezpieczeństwa. W porównaniu 

do mBanku, było dwukrotnie więcej komunikacji w przedmiocie CSR - 12 wzmianek. 

Dotyczyły one głównie festiwalu Stolica Języka Polskiego (6-12 sierpień), którego był 

patronem13. To dużo, w porównaniu z 7 wpisami, jakie w badanym okresie publikował 

konkurent, który jest objął mecenatem największe wydarzenie kulturalne lata, festiwal 

Poland`nRock Festival – dawny Woodstock, organizowany przez fundację Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, której bank jest głównym sponsorem i patronem. Zatem wątek 

Commercial Social Responsibility14 można uznać za oś komunikacji mBanku, ale już nie 

Aliora. W komunikacji CSR liczba 12 wzmianek stanowiła trzykrotność publikacji 

największego na rynku PKO BP. 

W komunikacji obecnych jest również dużo treści brandowych (również w 

konwersacjach z użytkownikami), czyli przekazów mających na celu budowanie pozytywnego 

wizerunku banku. Stosunkowo duża obecność kategorii wpisów ,,wizerunkowych”, oraz 

aktywność - 88, podpiera tezę przedstawioną na początku rozdziału, że banki mniejsze muszą 

być bardziej aktywne widoczne w mediach społecznościowych. O tym świadczy liczba i rodzaj 

wpisów publikowanych przez Alior Bank. Świadczy o tym również rozkład sił w wpisach 

głównych (inicjowanych przez bank) tylko jeden z nich – na Facebooku -  dotyczył produktu. 

Pozostałe dotyczyły działań CSR i bezpieczeństwa bankowości oraz aktywności 

internetowych. Główną aktywnością banku na opiniotwórczym Twitterze były działania CSR. 

W porównaniu z innymi badanymi podmiotami, Alior w odpowiedziach skierowanych do 

                                                 
12Op. cit. Influence of internet and social media presence on small, local banks market power http://web-1a-

1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/pfi/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=62f1091a-aaf5-4060-af38-

600d79756d58%40sessionmgr4010 [dostęp 28 XII 2017]. 
13Alior Bank, Ruszyła kolejna edycja festiwalu stolica języka polskiego. 

https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2017-08-07-ruszyla-kolejna-edycja-festiwalu-stolica-jezyka-

polskiego.html [dostęp 22 VIII 2018].  
14 Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

http://web-1a-1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/pfi/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=62f1091a-aaf5-4060-af38-600d79756d58%40sessionmgr4010
http://web-1a-1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/pfi/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=62f1091a-aaf5-4060-af38-600d79756d58%40sessionmgr4010
http://web-1a-1ebscohost-1com-1ebsco.han.buw.uw.edu.pl/pfi/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=62f1091a-aaf5-4060-af38-600d79756d58%40sessionmgr4010
https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2017-08-07-ruszyla-kolejna-edycja-festiwalu-stolica-jezyka-polskiego.html
https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2017-08-07-ruszyla-kolejna-edycja-festiwalu-stolica-jezyka-polskiego.html
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klientów (poza wpisami głównymi) chętniej od innych banków, udostępniał linki do publikacji 

dotyczących omawianego problemu, jak i do produktów. 

1.3.2. BZ WBK 

BZ WBK15 jest aktywnym uczestnikiem komunikacji w mediach społecznościowych. Jego 

profil na Twitterze obserwuje 18 tysięcy, a na Facebooku 286 tysięcy.  W tego rocznej edycji 

konkursu Złoty Bankier, zajął III miejsce w kategorii głównej, za Raiffeisen Polbank oraz Getin 

Noble Bank. W okresie badania, bank znajdował się w przededniu operacji zmiany brandu na 

Santander Bank Polska16. W publikacjach dało się dostrzec zmianę strategii komunikacyjnej. 

Charakterystyczna dla niej była mniejsza aktywność w publikowaniu własnych postów  w  

porównaniu do konkurencji. Obsługujący media społecznościowe, bardzo często również 

kierowali komunikację, z dostępnej na profilu publicznym, do wiadomości prywatnych. Taka 

kompilacja technik, może świadczyć o prowadzeniu przez organizacje komunikacji 

kryzysowej. Nazwa Santander zastąpiła BZ WBK  na badanych profilach społecznościowych  

7 IX 2018 roku. Jednak była to zmiana zapowiadana kilka lat wcześniej. W roku 2014 ówczesny 

prezes Mateusz Morawiecki, dziś premier Polski, zapowiedział zmianę nazwy. Jednak była to 

jego oddolna inicjatywa, o czym może świadczyć reakcja regulatora rynku, KNF, który w tej 

sprawie domagał wyjaśnień i od początku był negatywnie do pomysłu nastawiony. Wedle 

Komisji było to niezgodne z ustaleniami inwestorskimi, zawartymi w zgodzie na przejęcie 

polskiego banku, przez Santander, z rąk AIB (Allied Irish Bank)17. Obecna zmiana była jednak 

w dużej części podyktowana kryzysem wizerunkowym związanym z kredytami we frankach, 

w które był uwikłany bank, mimo że prezes Morawiecki oświadczył podczas szczytu w Davos, 

że pod jego kierownictwem BZ WBK nie udzielał kredytów denominowanych w walutach 

obcych18. 

Wedle kryteriów modelu SMAC, BZ WBK w komunikacji w mediach 

społecznościowych, plasuje się między etapem partycypacji, a etapem związku i współpracy.  

                                                 
15 Od 7 IX 2018 oficjalnie zmienił nazwę na Santander Bank Polska.  
16BZ WBK zmienia nazwę na Santander Bank Polska S.A https://www.bzwbk.pl/bank-zachodni-wbk-zmienia-

nazwe-na-santander-bank-polska-s-a.html [dostęp 23 VIII 2018]. 
17 BZ WBK chce zmienić nazwę na Santander. KNF rząda wyjaśnień. https://tvn24bis.pl/wiadomosci-

gospodarcze,71/bz-wbk-chce-zmienic-nazwe-na-santander-knf-zada-wyjasnien,456856.html [dostęp 12 IX 

2018]. 
18Omachel R., Wielki frankowy kredyt premiera Morawieckiego http://www.newsweek.pl/biznes/kredyty-we-

frankach-mateusz-morawiecki-udzielil-zgody,artykuly,420222,1.html [dostęp 12 IX 2018]. 

https://www.bzwbk.pl/bank-zachodni-wbk-zmienia-nazwe-na-santander-bank-polska-s-a.html
https://www.bzwbk.pl/bank-zachodni-wbk-zmienia-nazwe-na-santander-bank-polska-s-a.html
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Wykres 5. Rozkład ilościowy poszczególnych form komunikatów ze względu na treść w 

BZ WBK 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy. 

Świadczy o tym brak wyraźnej przewagi w relacji wpisów wizerunek (CSR) a produkt. 

Liczba wzmianek ,,Brand”, czyli wpisów budujących bezpośrednio u klienta pozytywne 

skojarzenia z marką, na tle pozostałych banków również jest niewielka, wręcz najmniejsza ze 

wszystkich badanych, bo to zaledwie 11. Kolejny mBank miał ich 17, a lider – PKO BP.- 33. 

Z badania wynika, że dla badanych polskich banków, znakiem świadczącym o  prowadzeniu 

zaawansowanej komunikacji współpracy, jest przyjęcie przez bank roli moderatora na swoich 

profilach w mediach społecznościowych19.  Powstała społeczność, którą bank jako gospodarz 

profilu stara się zawiadywać, jednak rozkład  poszczególnych typów treści wzmianek, świadczy 

o mniejszym zaawansowaniu. Również liczba analizowanych rekordów na Facebooku i 

Twitterze jest nie adekwatna do pozycji rynkowej Banku.  

                                                 
19 To zjawisko zostało opisane szczegółowo w kazusie mBanku i ING Banku Śląskiego.  
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Wykres 6. Porównanie liczby publikacji na Facebooku i Twitterze BZ WBK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy. 

 

Na Facebooku pojawiło się 14 wpisów, z czego treści głównych było jedynie 3. Na 

Twitterze także pojawiły się 3 główne komunikaty. Dużo więcej było interakcji – 25.  

Rysunek 3. Ocena marki BZ WBK na podstawie aktywności w social media Brand 

Health Index 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie panelu SentiOne. Panel SentiOne.pl print screen [dostęp 23 VIII 

2018]. 
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1.3.3.  ING  Bank Śląski  

ING BŚ jest bankiem, który wyróżnia się szeroki wachlarz produktów od kont 

indywidualnych przez oszczędnościowe po kredyty i działalność dla biznesu. Ma on 240 

tysięcy lubiących profil na Facebooku i 19 tysięcy obserwujących na Twitterze.    

Z badania wynika, że bank ma odmienną strategie obecności w social mediach od 

konkurentów. W modelu SMAC (etap więzi i współpracy) jest już na końcu ostatniego etapu. 

Zbudował społeczność i w pełni komunikacyjnie nią zawiaduje, uprawia też social listening. 

ING bezpośrednio nie reklamuje swoich produktów, ale zachęca do nich pośrednio. Nie 

opublikował on żadnych wpisów produktowych i co może dziwić CSR. Nie świadczy to jednak 

o braku zainteresowania tym obszarem, a o innym rozłożeniu akcentów w komunikacji w 

czasie.  

Tabela 4. Formy wpisów w mediach społecznościowych w liczbach 

 Odpowiedź/Pytanie Brand  Produkt CSR 

Alior Bank 34+6 (40)* 19+2 (21) 3+4 (7) 7+5 (12) 

BZ WBK 9+14 (23) 3+8 (11) 2+1 (3) 2+1 (3) 

ING BS 13+17 (30) 5+18 (23) 0+0 (0) 0+0 (0) 

mBank 13+21 (34) 3+14 (17) 0+2 (2) 3+4 (7) 

PKO BP 19+27 (36) 10+23 (33) 3+3 (6) 3+1 (4) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania. 

Jako ubiegłoroczny (2017) laureat nagrody w kategorii mediów społecznościowych 

Złoty Bankier, ING Bank Śląski  w tej pracy przedstawiony jest jako benchmark dla 

prowadzonych w mediach społecznościowych działań komunikacyjnych, zarówno w zakresie 

promocji, sprzedaży i przede wszystkim budowania relacji z klientami oraz pozostałymi 

interesariuszami. Ma on bardzo rozwiniętą społeczność. Na 18 wzmianek jego autorstwa 

opublikowanym na Facebooku, zaledwie 1 była wpisem głównym, inicjującym rozmowę. Był 

to wpis zawierający osadzone multimedium, film umieszczony również na platformie 

YouTube, omawiający wyniki grupy banku w 4 kwartale. Faktycznie przekaz był skierowany 

do akcjonariuszy banku i do otoczenia rynkowego, jednak pod tym wpisem toczyła się dyskusja 

pomiędzy użytkownikami. Pozostałe  aktywności służyły głównie moderowaniu dyskusji, jaką 

toczyli użytkownicy forum. Podobnie zresztą w mBanku, stanowiły głos w dyskusji 
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prowadzonej przez użytkowników. Z ich wymowy można odczytać, że było to moderowanie 

dyskusji. 

Na podstawie wyników analizy, można powiedzieć, że w ramach modelu SMMM, bank 

utworzył własną społeczność,  a więc jest na etapie relacji i współtworzenia. Większa część 

komunikacji przybiera formę pytanie/odpowiedź i choć najwięcej jest komunikacji brand 

(wizerunkowej marki) to w przypadku tego banku jest ona elementem angażującym odbiorcę. 

Z drugiej strony bliskie zeru są posty CSR i produktowe. O zaawansowaniu świadczy też 

widoczne zaangażowanie w  social listening20.  

Potwierdza to również zdarzenie z 2 VIII, gdzie bank na platformie Twitter, aktywnie 

włączył się do dyskusji na profilu Alior Banku, pomiędzy  bankiem a jednym z jego klientów. 

Był to influencer internetowy Michał Szafrański, znany bloger finansowy 

jakoszczedzacpieniadze.pl pod nickiem @Szaffi21. Problem tkwił w długim czasie oczekiwania 

na odpowiedź ze strony banku, aby potwierdzić przelew. Jak zauważył influencer, była to 

kolejna  wpadka ze strony banku. Pozostałe dotyczyły niejasnych kryteriów naliczania i zmiany 

opłat oraz nie wystarczającej informacji ze strony banku o tym fakcie. W żadnym innym 

wypadku, podczas badania nie zanotowano ze strony ING podobnej aktywności, mimo, że 

skarg klientów na produkty pojawiło się po kilka,  na profilach każdej z badanych instytucji.  

                                                 
20 Social listening – dosłownie: słuchanie społeczności. Prowadzony w czasie rzeczywistym monitoring sieci w 

formie poszukiwaniu wątków związanych z marką i reagowanie na nie w  real time marketingu. 
21 https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ [dostęp 23 VIII 2018]. 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/
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Wykres 7. Porównanie liczby publikacji na Facebooku i Twitterze  ING BS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

 

Wykres 8. Rozkład ilościowy poszczególnych form komunikatów ze względu na treść 

ING BS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 
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1.3.4. mBank 

mBank to tegoroczny (2018) finalista na najlepsze media społecznościowe Złoty 

Bankier22. Zwyciężył także w kategorii bank odpowiedzialny społecznie. Jest on bankiem 

ogólnym charakteryzującym się wysokim wykorzystaniem technologii w swojej działalności i 

wyznaczaniem trendów.  Powstał w roku 2000 jako pierwszy bank internetowy w Polsce23. U 

zarania marki stała technologia. W roku 2013 marka ,,wchłonęła” pozostałe podmioty z grupy 

BRE Banku. Do czasu połączenia z pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy 

Banku Rozwoju Eksportu (BRE) nie posiadał on fizycznych oddziałów bankowych. Rolę 

placówek pełnił podmiot-pośrednik finansowy Aspiro, należący do grupy24. Bank, podobnie 

jak BZ WBK, ma problem z frankowiczami.  Nie dawno przegrał prawomocnie proces sądowy  

z grupą kredytobiorców Nabici w mBank”25. Na Facebooku obserwuje go 308 tysięcy osób, 

zaś na Twitterze 13 tysięcy.  

Styl komunikatów na platformach społecznościowych banku, odbiega zasadniczo od tej 

prezentowanej przez pozostałych uczestników badania. W skali modelu SMAC, jego 

komunikacje na podstawie wyników, można określić jako zaawansowany etap więzi i 

współpracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Laureaci konkursu Złoty Bankier w roku 2018. https://zloty.bankier.pl/wyniki [dostęp 12 IX 2018]. 
23 Boczoń W., Marka mBank zastąpi pozostałe z grupy BRE https://prnews.pl/marka-mbank-zastapi-pozostale-z-

grupy-bre-22553 [ dostęp 23 VIII 2018]. 
24 O nas mBank.pl. https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/ [ dostęp 23 VIII 2018]. 

 
25Czabański J., Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread. 

https://pomocfrankowiczom.pl/?p=1084 [dostęp 12 IX 2018]. 

https://zloty.bankier.pl/wyniki
https://prnews.pl/marka-mbank-zastapi-pozostale-z-grupy-bre-22553
https://prnews.pl/marka-mbank-zastapi-pozostale-z-grupy-bre-22553
https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/
https://pomocfrankowiczom.pl/?p=1084
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Wykres 9. Rozkład ilościowy poszczególnych form komunikatów ze względu na 

treść mBank 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

Bank pełni na swoich profilach społecznościowych rolę cichego moderatora. 

Aktywizuje on odbiorców za pomocą komunikatów CSR, opisywania bankowej aktywności, 

również w postaci postów brand. Wiele z nich ma treść form grzecznościowych (gratulacji, 

podziękować dla uczestników dyskusji). Jedyna dwa wpisy produktowe opublikowane zostały 

na platformie Twitter, w postaci tekstu z linkiem i kierowały do  produktów dodatkowych: 

ubezpieczenia i rozwiązania coworkingowego. W badanym okresie większość komunikacji 

związana była z działaniami CSR: współpracą z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz 

inicjatywami związanymi z Jerzym Owsiakiem26. 

We wpisach głównych, zarówno na platformie Facebook jak i Twitter, 

charakterystyczną cechą komunikacji banku jest podpisywanie inicjałami autora rekordu. Bank 

również jako jedyny w badanym okresie kilkukrotnie retweeted albo na Facebooku podaj dalej, 

źródeł które jego klienci uznają za trendy, np. blogu cashless.pl27 czy Spidersweb28. 

                                                 
26 Personal brand https://nowymarketing.pl/a/5574,przyklady-najlepszych-marek-osobistych [dostęp 25 VIII 

2018]. 
27 https://www.cashless.pl/ [dostęp 25 VIII 2018]. Blog założony przez znanego ekonomicznego dziennikarza 

Jacka Uryniuka, związanego m.in. z Dziennikiem Gazetą Prawną. 
28 https://www.spidersweb.pl/2018/07/3-5-miliona-ru-grupy-spidersweb-gemius-czerwiec-2018.html [dostęp 25 

VIII 2018]. 
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mBank ma problem z wizerunkiem. Jest on uwikłany w kwestie kredytów frankowych 

i związane z tym procesy, które przegrywa. Ostatni niekorzystny dla banku prawomocny 

wyrok, zapadł 8 lipca w Łódzkim sądzie. Nawiązania do tego wątku, są obecne na profilach 

mówiących ,,o mBanku”, w wątkach dotyczących frankowiczów czy finansów. Na profilu 

banku kwestia nie jest widoczna.   Ze względu na rozmiar i fakt, że od początku jest bankiem 

stricte internetowym, problemy techniczne pojawiają się częściej na forum niż w innych 

bankach.  

Wykres 10. Porównanie liczby publikacji na Facebooku i Twitterze  mBanku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

1.3.4. PKO BP  

PKO BP jest największym bankiem na polskim rynku29. Na Facebooku obserwuje go 

129 tysięcy ludzi, zaś na Twitterze 7.2 tysiąca.  

Jego komunikację społecznościową wyróżnia konserwatyzm. W skali SMAC, 

publikowane treści plasują bank na etapie pomiędzy nastawieniem na reklamę a współpracą30. 

Z analizy komunikacji, za schematem Stages of socialmedia marketing 31, cel komunikacji PKO 

                                                 
29 Ranking największych banków w Polsce zestawienia tabelaryczne. Bank Miesięcznik finansowy nr. 06  

[300]/2018. Wydawnictwo CPBiI, Warszawa 2018 s.32-33. 
30 broadcast -> participacion  
31 Patrz bibliografia internetowa: A. Angelini, op. cit. 
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BP opisują charakterystyczne dla modelu SMAC, etapu partycypacji. działania:  dzielenie się, 

budowanie zaangażowania i początki konwersacji (sharing engadgment, conversation).  

Cechą PKO BP, ale i Alior Banku, jako klasycznej partycypacji jest komunikacja mniej 

narracyjna, bardziej zamknięta w kierunku JA/MY, nawet w działaniach CSR. To powielanie 

tych samych komunikatów w różnych kanałach, co wskazuje na niedojrzałość w analizie 

klientów, gdyż na różnych platformach są różne grupy odbiorców. W porównaniu da  

pozostałych uczestników posty są mało angażujące uczestników komunikacji na profilu. Mają 

one charakter czysto informacyjny, zawierają media (obrazek) plus link. Wpisy CSR informują 

o uczestnictwie instytucji w wydarzeniach (Powstanie Warszawskie) oraz patronatach nad 

wydarzeniami, głównie historyczno-patriotycznymi. W postach klasyfikowanych jako CSR 

brakuje jednak promowania i wspomagania wydarzeń bliskiego społecznościom. Ten element 

występuje w komunikacji CSR Alior Banku, zaangażowanego w konkurs języka polskiego i 

szerzej w promowanie kultury poprawnego używania języka ojczystego oraz literatury32. W 

komunikacji nie brakuje opisów produktów wraz z zamieszczonymi do nich odnośnikami.  

Wykres 11. Rozkład ilościowy form komunikatów ze względu na treść dla PKO BP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 

W modelu SMAC o najwyższym etapie: relacji i wspólnoty można mówić, gdy 

publikowanych jest więcej treści o tematach angażujących uwagę odbiorców. W tym etapie, 

                                                 
32 Według badań Biblioteki Narodowej 63% Polaków nie przeczytało żadnej książki w roku 2016. Źródło: 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/63-proc-polakow-nie-przeczytalo-w-ubieglym-roku-ani-jednej-ksiazki 

[dostęp 25 VIII 2018]. 
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treści z kategorii Odpowiedź/Pytanie stanowią od 1/3 do połowy, publikowanych przez bank 

komunikatów. Ta kategoria również widocznie powinna górować  nad treściami typu Brand, a 

wpisów o CSR powinno być więcej niż publikacji o produkcie. Na 79 wzmianek autorstwa 

PKO BP, stosunek Odpowiedzi/Brand wynosi  36 do 32. Brak tu wyraźnej przewagi jak np. u 

mBanku. Również liczba wzmianek CSR jest o 1/3 mniejsza - 6/4 - niż o produkcie. Wskazuje 

to na modelowy etap współudziału wg. klasyfikacji SMAC. 

Wykres 12. Porównanie liczby publikacji na Faceboku i Twitterze dla PKO BP 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy. 
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Rozdział 2. Trendy w komunikacji w mediach społecznościowych  

Co roku pojawiają się nowe zjawiska i trendy w działaniach marketingowych. Dekadę 

temu wprowadzenie mediów społecznościowych było takim zjawiskiem. Jednak obecnie media 

mają własne wyznaczniki komunikatów, które będą angażowały odbiorców. Wynikają one 

często ze zmian, które dokonują się na platformach i rozwoju, ale także z podejścia 

użytkowników do treści zamieszczanych w internecie. Co roku zestawienia trendów 

przygotowuje wielu analityków, instytutów czy nawet redakcji zajmujących się marketingiem 

społecznościowym.  

Digital Marketing Institute wyróżnił 5 głównych trendów w komunikacji 

społecznościowej, które należało wziąć pod uwagę, przygotowując strategię komunikacyjną w 

mediach społecznościowych na 2018 rok. Pierwszy z nich to rosnąca rola materiałów wideo. 

Wynika z rosnącej długości oglądania tej formy i coraz liczniejszych typów treści. Oprócz 

znanej platformy Youtube z zakotwiczonymi materiałami wideo, wzrosła oglądalność 

materiałów ulotnych33 – nowego zjawiska mającego jedynie kilka lat – na którym bazuje 

Instagram Stories, coraz mniej popularny Snapchat czy Messanger Day.  

Format wideo jest wciąż rozwijany co potwierdza pojawienie się Instagram TV w 2018 

roku34. 

Drugim trendem wyróżnionym jest już przywołane wykorzystanie treści ulotnych 

znikających po 24 godzinach. Kolejnym wyznacznikiem zmian jest zaangażowanie w 

komunikację chatbotów, które mają udzielać użytkownikom informacji przez 24 godziny na 

dobę i w ten sposób budować trwałe relacje z potencjalnymi klientami. Na Facebooku działa 

ponad 100 tysięcy chatbotów35 miesięcznie i stale ta liczba rośnie. Czwartym trendem, który 

pojawił się w zestawieniu jest kierowanie komunikacji do pokolenia Z – urodzonego po 2000 

roku, które to jest w pełni zżyte z telefonem, łączy marki z ich mediami społecznościowymi a 

jednocześnie poszukuje autentycznych doświadczeń. Ostatnim trendem, na jaki jest zwrócona 

uwaga, jest pożądanie przez użytkowników kontentu, który przyniesie im korzyść, a więc 

spersonalizowanego, atrakcyjnego i dającego wartość dodaną36. 

                                                 
33 Materiał ulotny – wideo opublikowane przez użytkownika na profilu, które przestaje być widoczne i dostępne 

dla pozostałych użytkowników portalu społecznościowego po upływie określonego czasu. 
34 Źródło: https://www.spidersweb.pl/2018/06/instagram-odkrywaj-igtv.html   [dostęp 9 X 2018]. 
35 Chatbot – program komputerowy, służący do komunikacji w internecie, w tym w mediach społecznościowych, 

Jest  stosowany do konwersacji profilu marki z użytkownikiem (klientem). 
36 Op.cit. Źródło: https://socialpress.pl/2017/10/5-trendow-w-mediach-spolecznosciowych-na-2018-rok [dostęp 

18 IX 2018].  

https://socialpress.pl/2017/10/5-trendow-w-mediach-spolecznosciowych-na-2018-rok


31 

 

Monika Kuchta z redakcji SocialPress uzupełnia trendy wyróżnione przez Digital 

Marketing Institute o jeszcze pięć kolejnych powiązanych zagadnień: influencer marketing, 

szczerość i otwartość komunikacji, social selling, nowe doświadczenia z VR i AR oraz wzrost 

popularności grup na Facebooku. Influence marketing rozwijał się już w poprzednich latach, 

jednak obecnie marki muszą baczniej przyglądać się angażowanym osobom wpływowym, aby 

te były bardziej wiarygodne. Wedle przywołanego przez autorkę Mediakix ten rodzaj promocji 

będzie wart od 5 do 10 miliardów dolarów. Konieczność weryfikacji influencerów wynika z 

następnego zagadnienia, szczerości i prawdziwości komunikacji. Użytkownicy są coraz 

bardziej uczuleni na błędy i nieprawdziwe treści i potrafią to wytknąć markom. W dobie fake 

news przedstawienie odbiegającej od prawdy treści zakończyć się może kryzysem w 

komunikacji w social media. Social selling to kontynuacja wykorzystywania mediów 

społecznościowych do sprzedaży. W branży utarło się, że są to kanały budujące społeczność i 

markę, jednak obecnie coraz częstsza jest stricte sprzedażowa rola, która powoli przekształca 

się w Instant Commerce. 

 Przez kolejne lata będą rozwijały się zakupy wprost z Facebooka czy Instagrama w 

wersji tu i teraz przy użyciu „shopable ad”37. 

W 2018 roku widać dopiero początek intensywnego rozwoju i poszukiwania 

zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości, która w kolejnych latach będzie 

intensywnie zmieniać sposób korzystania z mediów społecznościowych. Prognozuje się, że 

mogą być możliwe wirtualne spotkania ze znajomymi poprzez Facebook. Technologie 

rozpoznawania twarzy dostępne w nowym iPhonie pozwoli na nakładanie na nią przeróżnych 

filtrów i przyniesie dla marketerów niewyobrażalne możliwości ograniczone wyłącznie przez 

ich fantazję38. 

Trend wzrostu popularności grup na Facebooku jest odczuwalny przez każdego 

użytkownika obecnie. Większość blogerów zdecydowała się na założenie grup związanych ze 

swoją społecznością i w ten sposób pozwala na tworzenie połączeń i budowanie relacji nie tylko 

ze sobą, ale i innymi użytkownikami. Marki produktowe mogą wejść do takich grup poprzez 

                                                 
37 Źródło: https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018 [dostęp 18 IX 2018]. 
38 Ibidem. 

https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018
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współpracę influencerską39 i ambasadorską40, ale i też zbudować grupę związaną z fanpagem 

na własnych zasadach41. 

Rok 2018 jest przede wszystkim rokiem zmian w algorytmach platform 

społecznościowych42. Aby nadążyć za zmianami, konieczne jest ciągłe obserwowanie 

komunikatów i wdrażanie ich na bieżąco do strategii marki. Dużym wyzwaniem jest dla wielu 

firm ograniczanie przez Facebook zasięgu organicznego43 do zera, aby wymóc wprowadzenie 

płatnych kampanii na fanpagach. Coraz większe role grać będą też zabiegi storytellingu44 i 

emocji, które będą budowały wertykalne społeczności45. Innym medium jeszcze nie do końca 

zaimplementowanym  w działania marketingowe są podcasty, które są idealne do budowania 

marki osobistej i przekazywania wiedzy 46. 

W całym rozwoju mediów społecznościowych nie można pominąć ważnego 

zagadnienia big data, wielkich danych, które generują do analizy te kanały komunikacji. 

Konieczne w tym jest wyłapanie tych danych, które mają wpływ na decyzje biznesowe i 

wdrożenie ich w życie. Także analiza szumu wokół klienta przy wielokanałowej komunikacji 

własnej i konkurencji pozwoli na lepsze działania content marketingowe, które przełożą się na 

sprzedaż. Stosowanie hybrydowych kampanii poprzez wiele narzędzi i formatów reklamowych 

poprowadzi użytkowników do konwersji zakupowej47. 

Obserwując media społecznościowe i ich rozwój, można dojść do wniosku, ze dzisiejszą 

komunikacje biznesową najtrafniej opisuje metafora: podróż miedzy ofertą a finalizacją 

transakcji w trakcie której, człowiek zbiera doświadczenie z laika staje się ekspertem. To efekt 

wielu lat implementacji mediów społecznościowych przeznaczonych do kontaktów ze 

znajomymi do komunikacji biznesowej48. 

                                                 
39 Influencer – osoba twórcy,  mająca autorytet oraz wpływ na zbudowana przez siebie społeczność w mediach 

społecznościowych. 
40 Ambasador – osoba znana i rozpoznawalna,,  mająca autorytet oraz wpływ na zbudowaną przez siebie 

społeczność fanów ,m.in. w mediach, w tym społecznościowych. Porównaj z Infuencer.  
41 https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018 [dostęp 18 IX 2018].  
42 Algorytm platformy – seria operacji i działań matematycznych, których wynikiem jest pozycja wyświetlenia 

opublikowanych przez użytkownika treści, pozostałym użytkownikom badanej platformy.  
43 Zasięg organiczny – dotarcie komunikatu opublikowanego przez administratora badanego profilu w grupie 

użytkowników platformy. Bez użycia wsparcia finansowego. 
44 Storytelling – budowanie relacji klient/marka, za pomocą opowiadania historii, poprzez którą użytkownik 

badanej platformy social media identyfikuje się z marką (m.in. wartości, zasady, produkt, miejsce). 
45 Społeczności wertykalne – hierarchiczne grupy, z liderem opinii na czele, tworzące się w mediach 

społecznościowych wokół konkretnych marek, osób lub tematów czy wydarzeń. Oparte są na wspólnych 

wartościach. 
46 Źródło: https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/ [dostęp 18 IX 2018]. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem.  

https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018
https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/
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Wiele użytych w pracy określeń zjawisk z tematu e-marketingu i komunikacji w 

mediach społecznościowych, nie ma jasno wyznaczonych granic znaczenia pojęcia i zakresu. 

Może to powodować różne rozumienie tych samych zjawisk. Do dalszej analizy komunikacji 

w social media zostaną wykorzystane trendy real time marketingu, wideo, content marketingu, 

influence marketingu i zagadnienie kryzysów w mediach społecznościowych. W rozdziale 

drugim są one szerzej opisane i ujęte definicyjnie, zaś w rozdziale trzecim zostaną one 

omówione na przykładach z branży bankowej.  

2.1. #RTM (Real time marketing) 

Real time marketing, zwany również newsjacking, to marketing czasu rzeczywistego. 

Polega na wykorzystaniu ważnej informacji z życia społeczności do spontanicznych i 

niezaplanowanych działań marketingowych49. Są to treści, które wykorzystują zbiorowe 

zainteresowanie jakimś tematem i emocje chwili.  W komunikacji biznesowej, ten typ 

marketingu, jest odpowiednikiem, znanego z mediów informacyjnych, breaking news. W real 

time marketingu konieczna jest reakcja długo przed szczytem zainteresowania wydarzeniem, 

co w obecnych czasach wymaga reakcję w ciągu kilku, kilkunastu minut i tworzenie materiału 

bez udziału kilkunastu osób i wielostopniowej akceptacji formy i treści, ale przy zachowaniu 

wysokiej jakości i profesjonalizmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Głowacka A.,4 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o real time marketingu. https://blog.brand24.pl/4-rzeczy-

ktore-powinienes-wiedziec-o-real-time-marketingu-3/[dostęp 10 IX 2018]. 
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Rysunek 4. Cykl życia newsa wg. Davida Meerman Scotta 

 

Źródło: Brand24, https://blog.brand24.pl/4-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-real-time-marketingu-3/ [dostęp 

15 IX 2018].  

Najczęściej  marki wykorzystują to w celu prezentacji swoich produktów, aktualnych 

promocji lub do kształtowania wizerunku, gdyż takie treści zmniejszają dystans między marką 

a klientem i budują świadomość produktów. Ten rodzaj marketingu najchętniej jest 

wykorzystywany na Twitterze, dość często też na Facebooku i Instagramie, gdyż na tych 

platformach treści są łatwo udostępniane i dzięki temu docierają do większej liczby odbiorców, 

gdyż zaczynają działać jak virale50. 

Real time marketing przez niektórych jest włączany do content marketingu, gdyż tak 

jak i on, ma za zadanie budowanie interakcji wynikającej z zaangażowania odbiorców, które 

wynika z regularnego dostarczania wartościowych treści. Marketing czasu rzeczywistego 

jednak jest realizowany zupełnie inaczej. W strategię działań można wpisać użycie real time 

marketingu, można wytypować wydarzenia wokół których będzie się koncentrowało, jednak 

faktyczne realizacje to kwestia minut lub godzin w trakcie samego wydarzenia51. 

 

                                                 
50 Źródło: https://nowymarketing.pl/a/13151,real-time-marketing-jako-element-content-marketingu [dostęp 19 

IX 2018].  
51 Ibidem. 

https://nowymarketing.pl/a/13151,real-time-marketing-jako-element-content-marketingu
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Rysunek 5. Zależności między real-time marketingiem, content marketingiem a 

kampanią e-marketingową 

 

Źródło: Nowy Marketing, https://nowymarketing.pl/a/13151,real-time-marketing-jako-element-content-

marketingu [dostęp 19 IX 2018]. 

Pojęcie real time marketingu było znane już w latach 90. XX wieku, jednak dopiero 

rozwój mediów społecznościowych spowodował upowszechnienie się tego zjawiska i jego 

prostsze wykorzystanie przy budowie wizerunku marki. Niezwykle ważne tu jest umiejętne 

„wstrzelenie się” z szybkim, trafnym przekazem, co wymaga od prowadzących działania 

refleksu i bardzo kreatywnego podejścia. Jest ona niezwykle trudna, gdyż należy stworzyć 

przekaz zgodny ze stylem marki, a za razem autentyczny i adekwatny, gdyż odbiorcy szybko 

weryfikują sztuczność. Konieczne też jest, aby był on jak najbardziej zrozumiały dla 

adresatów52. 

Prowadząca profil społecznościowy marka mówi o sobie tym, o czym ludzie chcą w tej 

chwili słuchać. Każda społeczność żyje wydarzeniami, które skupiają się wokół jej 

założycielskich mitów, tematów ją spajających i wydarzeń z nimi związanych. Jednym z 

widocznych zjawisk w marketingu social mediów jest postępująca defragmentacja audytoriów 

i podział na mikro grupy skupione już nie tyle wokół wartości, co konkretnych wydarzeń, takich 

jak ślub księcia Harrego czy finał WOŚP i Poland Rock Festiwal (d. Woodstock). Za 

spojrzeniem ekspertów i praktyków branżowych real time marketing, to tematy, o których 

ludzie chcą mówić i chcą o tym słuchać. Zatem jest to idealne rozwiązania dla form 

komunikatów, jakie w rozdziale pierwszym pracy określono jako brandowe i produktowe. 

                                                 
52 https://minicrm.pl/blog/real-time-marketing-czym-jest-i-dlaczego-warto-sie-nim-zainteresowac/ [dostęp: 19 

IX 2018].  

https://minicrm.pl/blog/real-time-marketing-czym-jest-i-dlaczego-warto-sie-nim-zainteresowac/
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Drugą wyróżniającą cechą komunikacji real time marketing jest jej żartobliwość. Odbiorcy 

przyjmują ją z lekkim przymrużeniem oka.  Można ją określić jako memową, od 

humorystycznego obrazka memu.  

Jedno z pierwszych wykorzystań real time marketingu w mediach społecznościowych 

miało miejsce w 2013 roku przez markę Oreo, która odniosła się do awarii prądu w czasie finału 

Superbowl – finałowego meczu ligi futbolu amerykańskiego. Osoby oglądające finał w 

momencie awarii wchodziły na Twittera, gdzie czekał na nie post, mówiący o tym że ciasteczka 

Oreo można jeść także po ciemku. Post jest przywoływany jako wzór jednej z najlepiej 

wykorzystanych okazji do tego typu działań. Użytkownicy Twittera podzielili się nim ponad 

15 tysięcy razy53. 

                                                 
53 Źródło: http://www.melonet.pl/blog/real-time-marketing/ [dostęp: 19 IX 2018].  
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Rysunek 6. Post Oreo na Twitterze 

 

Źródło http://www.melonet.pl/blog/real-time-marketing/ [dostęp 19 IX 2018]. 

W roku 2018 najczęściej przywoływanym przykładem jest działalność IKEA, która przy 

okazji ślubu brytyjskiego księcia Harry’ego, reklamowała swoje krzesło o tej samej nazwie54. 

Odniosła się w ten sposób do społecznego odbioru ożenku jednego z najpopularniejszych 

książąt Europy i zakończenia w ten sposób możliwości wejścia do brytyjskiej rodziny 

królewskiej poprzez wyjście za mąż za księcia. Reklama przygotowana przez IKEA znalazła 

się na granicy żartu z ważnego wydarzenia, które było relacjonowane na całym świecie.  

                                                 
54 Freebee.pl Real time marketing w wykonaniu Ikea i Nivea. [Case study]  https://blog.freebee.pl/real-time-

marketing-w-wykonaniu-ikea-i-nivea-case-study/ [dostęp 6 IX 2018]. 

https://blog.freebee.pl/real-time-marketing-w-wykonaniu-ikea-i-nivea-case-study/
https://blog.freebee.pl/real-time-marketing-w-wykonaniu-ikea-i-nivea-case-study/
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Rysunek 7. Ikea krzesło Harry 

 

źródło: https://blog.freebee.pl/real-time-marketing-w-wykonaniu-ikea-i-nivea-case-study/  [dostęp 6 IX 2018]. 

Gdy w mediach krążyły informacje na temat aukcji obrazu słynnego malarza Leonarda 

da Vinci „Zbawiciel świata”,  szwedzki producent mebli zaproponował, swoją ramkę do jego 

oprawienia55. Obraz został sprzedany jako najdroższy na świecie, a jego cenę IKEA 

skomentowała hasłem: "Kiedy na obraz wydałeś 450 milionów, ale nie podoba ci się jego 

rama". 

                                                 
55 Warty 100 milionów dolarów obraz Leonarda da Vinci idzie pod młotek, 

http://rynekisztuka.pl/2017/10/12/leonardo-da-vinci-christies-100-mln-dolarow/ [dostęp 15 IX 2018]. 

https://blog.freebee.pl/real-time-marketing-w-wykonaniu-ikea-i-nivea-case-study/
http://rynekisztuka.pl/2017/10/12/leonardo-da-vinci-christies-100-mln-dolarow/
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Rysunek 8. Ikea Ramki 

 

źródło:freebee.pl. 

Sporo treści i odpowiedzi w nurcie real time marketingu pojawiło się w czasie 

Mundialu, gdy w ten sposób komentowano wyniki meczów. Jednym z najbardziej viralowych 

okazała się odpowiedź przewoźnika lotnicznego Ryanair na odpadnięcie z gry reprezentacji 

Niemiec i kwestie powrotu do domów niemieckich kibiców. Promowano w ten sposób niskie 

koszty zmiany terminu lotów. W polskich mediach społecznościowych także pojawiły się 

komentarze do gry polskiego zespołu przygotowane przez marki Żywiec, KFC, Lipton, Nivea 

Men czy nawet instytucji kultury jak Muzeum Narodowe w Warszawie.  
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Rysunek 9. Przykład real time marketingu linii Ryan Air 

źródło: wykop.pl.  

2.2. #Wideo i multimedia 

Praktycy komunikacji, w przeciwieństwie do nauk o mediach56, ujmują kwestie 

materiałów multi- i audiowizualnych syntetycznie. Podczas gdy analiza naukowa komunikacji 

rozróżnia materiały statyczne oraz stream czy wideo on demand, to dla praktyków wszystko 

jest jednym trendem ,,publikacji materiałów wideo” w mediach społecznościowych. Sam  zaś 

trend jest traktowany jako fragment, jeden z kilku wybijających się  trendów w  content 

marketingu. Podobne podejście jest prezentowane w analizie. Marketing praktyczny skupia 

swoje zainteresowania badawcze na liczbach i ich konwersji na założone konkretne cele 

biznesowe. Dla podejścia naukowego, bardziej szczegółowego, w przypadku materiałów 

wideo, istotne są kwestie związane z  nadawcą i odbiorcą jako elementami procesu 

                                                 
56 Aby zobaczyć różnice miedzy podejściem naukowym a praktycznym, por. Gogołek W., Komunikacja 

sieciowa. Uwarunkowania, paradoksy. Warszawa, 2010. S. 140-142, 160-163. 
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komunikacji, nie zaś na ocenie skuteczności dla założonych celów wyrażonej w liczbach 

mierzących czas, konwersji na sprzedaż, zainteresowanie produktem57. 

Materiały wideo są obecnie jednym z najcenniejszych formatów dla działań 

marketingowych, gdyż algorytmy uznają je za bardziej aktywizujące. Użytkownicy zwiększają 

swoje zaangażowanie i chętnie udostępniają, szczególnie na Facebooku, krótkie materiały. 

Dzięki temu, że niosą mnogość przekazu: obraz, dźwięk, głos czy napisy, wymuszają pełną 

uwagę i brak rozproszenia oglądającego. Mnogość formatów, które weszły w przeciągu 

ostatnich kilku lat, powodują, że każdy odbiorca znajdzie treść sobie odpowiednią: czy to 

transmisja na żywo, czy stories dostępne na Instagramie czy Snapchacie, ale także każda marka 

może znaleźć odpowiedni tryb, który włączy do swojej strategii marketingowej. 

Duże znaczenie ma także ulotność treści po 24 godzinach. Format, w którym 

zamieszone materiały znikają po dobie, pojawił się na początku na Snapchacie, następnie 

przejął to Instagram, tworząc instastory, które zdetronizowały tę aplikację, aby na końcu 

pojawić się na Facebooku i Messengerze w postaci Messenger Day. Są one niezwykle 

popularne wśród pokolenia Millenialsów i pokolenia Z. Dzięki temu, że są ulotne są uważane 

za bardziej autentyczne niż standardowe przekazy reklamowe. W związku z FOMO (strach 

przed przeoczeniem czegoś ważnego w internecie), które cechuje wielu internatów, są one 

chętniej włączane i oglądane przez odbiorców58. 

Według raportu Online Wideo Forecasts 2018 przygotowanego przez agencję Zenith 

Polacy oglądają średnio 49 minut wideo dziennie, zaś średnia światowa wynosi 67 minut i 

wzrosła o 11 minut w stosunku do 2017 roku. Wzrost popularności tego rodzaj materiałów 

wymusza większą inwestycję w wideo online, gdyż jest to dobudowanie zasięgu do kampanii 

telewizyjnych, które w ostatnim czasie nie docierają do segmentu osób młodych, używających 

telewizora do odbioru materiałów zamieszonych w internecie lub w ogóle telewizora nie 

posiadają59. Rahim Blak, CEO agencji social media Click Community, twierdzi, że transmisje 

na żywo są wręcz telewizją 2.0 dla społeczeństwa i kierunkiem rozwoju na następne lata60. 

Wideo może być wykorzystywane przez marki różnorodnie. Tak na przykład w branży 

nieruchomości w czasie prezentacji nieruchomości może stać się czymś wyróżniającym i 

                                                 
57 Patrz: Content marketing i Visual marketing i wideo w Redakcja SprawnyMarketing.pl 28 ekspertów o 

trendach w marketingu w 2018 roku. https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/ [dostęp 5 IX 2018]. 
58 https://socialpress.pl/2017/10/5-trendow-w-mediach-spolecznosciowych-na-2018-rok  [dostęp 5 IX 2018]. 
59 https://www.zenithmedia.pl/czas-ogladania-online-wideo-stale-rosnie-swiatowa-srednia-przekroczy-w-tym-

roku-godzine-dziennie/ [dostęp 16 IX 2018].  
60 https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/ [dostęp 18 IX 2018].  

https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/
https://socialpress.pl/2017/10/5-trendow-w-mediach-spolecznosciowych-na-2018-rok
https://www.zenithmedia.pl/czas-ogladania-online-video-stale-rosnie-swiatowa-srednia-przekroczy-w-tym-roku-godzine-dziennie/
https://www.zenithmedia.pl/czas-ogladania-online-video-stale-rosnie-swiatowa-srednia-przekroczy-w-tym-roku-godzine-dziennie/
https://sprawnymarketing.pl/trendy-2018/
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przyciągającym uwagę wynajmującego. Podstawowe zdjęcia obiektów nie pokazują całości, 

nie oddają przestrzeni i szczegółów, gdyż narzucają perspektywę aparatu fotograficznego. Przy 

wykorzystaniu wideo można bliżej pokazać lokal, przemieszczając się po nim. To 

najpopularniejsza forma, jednak niektóre firmy jak na przykład Resident1 pokazują człowieka 

w przestrzeni, który opowiada o całości budynku i lokalu. To często pierwsze zetknięcie z 

lokalizacją, a zarazem zbudowanie relacji i emocjonalnego podejścia, co skutkuje pozytywnym 

nastawieniem do spotkania na żywo z osobą z materiału wideo. Sprzedający nie jest zupełnie 

obcy i łatwiej się z nim współpracuje, bo jest swego rodzaju wizytówką lokalu. Także 

nowościami są wideo z lotu ptaka przygotowane przy użyciu dronów, które są niezwykle 

malownicze i wyróżniają oferty. Dają także informacje trudne do oddania przy użyciu zdjęć, a 

mianowicie widok okolicy w przestrzeni, obraz sąsiednich budynków w relacji do 

sprzedawanej nieruchomości czy tak prozaiczna kwestia jak możliwość parkowania niedaleko. 

Udostępnienie takich materiałów w mediach społecznościowych to szansa na dotarcie do osób 

pozornie niezainteresowanych i wzbudzenie w nich potrzeby zmian61. 

W działalności blogerskiej wykorzystanie wideo jest niezwykle częste do kontaktu z 

osobami lubiącymi profil społecznościowy. Poza nagrywaniem materiałów na Youtube czyli 

tworzenie vlogów, twórcy zamieszczają wideo osadzone na portalach, a więc zwykłe materiały 

na timeline na przykład Facebooka62. Dodatkowo odbywają się regularne lub nie transmisje na 

żywo poprzez Instagram i jednocześnie także często Facebook. Mogą być one prowadzone na 

profilu i być dostępne publicznie, albo w grupach niepublicznie, przy czym te znikają po 24 

godzinach. W ten sposób wykorzystuje do promocji Dominika Wojsz, z bloga mamalekarz.pl63 

propagująca medyczne informacje na temat niemowlęctwa i dzieciństwa dla rodziców, 

karmienie piersią i budowanie relacji z dziećmi. Promocję swoich ebooków oparła o działalność 

w grupie „UGRYŹ TO! Jak rozszerzać dietę dziecka i nie zwariować”, gdzie dzieliła się wiedzą 

na temat diety niemowląt w trakcie trzech live’ów, zachęcających do kupienia książek. Poza 

tym w instastory, które nagrywa dzieli się ulotnymi przeżyciami rodzinnymi i pozwala wybrać 

w ankietach tematy „Mateczników” – live’ów, które zamieszcza na Facebooku na stałe i na 

Instagramie na 24 godziny. W „Matecznikach” porusza różnorakie tematy związane z 

macierzyństwem i ojcostwem. Działalność Mamalekarz to jeden z dobrych przykładów 

monetyzacji przez wykorzystanie mediów społecznościowych. Część treści jest działalnością 

                                                 
61 http://resident1.pl/blog/blog/wykorzystanie-wideo-vr-3d-i-dronow-w-walce-o-uwage-klienta,655,b.html 

[dostęp 19 IX 2018].  
62 Porównaj profile społecznościowe OnetRano i MamaLekarzRodzinny/MamaLekarz. 
63 Zob. https://www.mamalekarz.pl/ [dostęp 18 IX 2018].  

http://resident1.pl/blog/blog/wykorzystanie-video-vr-3d-i-dronow-w-walce-o-uwage-klienta,655,b.html
https://www.mamalekarz.pl/
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popularyzatorską, bezpłatną dla użytkownika, zaś te skondensowane, najbardziej merytoryczne 

są udostępniane w płatnych ebookach.  

Rysunek 10. Live  Mamalekarz 

 

Źródło: Facebook.com. 

2.3. #contentmarketing 

 Content marketing jest to tworzenie wartościowych treści, które odpowiadają na 

potrzeby odbiorców64. W komunikacji biznesowej, marketing treści, to odpowiednio 

przygotowane i opracowane pod względem merytorycznym, retorycznym oraz semantycznym 

i psychologicznym przekazy lub treści. Przekaz w tym stylu powinien spełniać trzy warunki: 

treść musi być wartościowa i intrygująca, aby w ten sposób zainteresować odbiorców i 

spowodować ich zaangażowanie, które w wymierny sposób przełoży się na korzyści65. 

Jednym z głównych przesłań komunikacji ostatnich lat była paremia: ,,Content is the 

king”.  Jednak coraz częściej ilość kontentu przekracza czas, który użytkownik może poświęcić 

                                                 
64 https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/59/content-marketing-definicja [dostęp 18 IX 2018].  
65 Ibidem.  

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/59/content-marketing-definicja
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na jego konsumpcję. W tej sytuacji należy przesunąć ciężar z ilości treści udostępnianej na jej 

jakość. Marki powinny postawić w komunikacji na kontent premium. Wymaga to większego 

skupienia się na analityce i przesunięcia części kosztów z najmniej efektywnych kanałów na 

tworzenie wysokiej jakości treści do najbardziej wydajnych kanałów, dających największą 

konwersję. Zgodnie z trendami konieczne jest przygotowanie spersonalizowanych materiałów 

wideo i spersonalizowanej syntetycznej komunikacji wielokanałowej, charakteryzującej się 

tym, że odbiorca będzie mógł skonsumować ją w wybranym przez siebie czasie i kanale. Sama 

treść także musi być spersonalizowana, skierowana imiennie do odbiorcy oraz zbudowana 

zgodnie z zasadami tworzenia treści angażujących66.   

Content marketing wynika głównie ze sztuki zrozumienia i zaspokojenia potrzeb 

klienta. Istotną rolę w tym odgrywa social listening – słuchanie społeczności, dialog z nią, a 

następnie wyciągnięcie insightów i dopasowanie komunikacji do wymagań odbiorców. Content 

marketing jest więc produkcją treści w oparciu o insight konsumencki poprzez cele strategii 

contentowej i wskaźniki pomiaru działań. Konieczna jest więc ciągła analiza reakcji na 

materiały udostępniane i reagowanie na bieżąco na wszelkie istniejące sytuacji. Można więc 

powiedzieć, że kompletna strategia content marketingowa składa się ze strategii, realizacji, 

dystrybucji treści i ulepszeń działań po ich analizie67. 

Content marketing w skrócie edukuje, wzbudza emocje, daje rozrywkę, ale nie pokazuje 

marki jako takiej, obrazuje jedynie jej osobowość i styl życia, który propaguje. Za prezentacje 

marki w ramach content marketingu odpowiada  branded content, choć tych działań często nie 

da się prosto rozdzielić.  

Formy treści, które można wykorzystać w content marketingu, to ebook, który jest 

formami cyfrowymi książek, przewodnik – podany w atrakcyjnej formie krótki materiał, który 

pomaga w wyrobieniu sobie zadania na jakiś temat czy podjęciu decyzji czy raport analizujący 

fakty, dane, wykresy czy zestawienia. Inne formy mniej upowszechnione to aplikacje na 

telefon, które rozwiązują jakiś problem, ściągawki rozwiązujące zadanie, do którego nie jest 

potrzebna duża ilość informacji, wideo czy formy mixed media, w których łączone są różne 

formy przez co powstaje raport z infografikami i materiałami wideo68. 

                                                 
66 https://sprawnymarketing.pl/jak-zdefiniowac-content-marketing/ [dostęp 18 IX 2018]. 
67 Ibidem. 
68 http://nf.pl/manager/7-swietnych-przykladow-content-marketingu,,45712,71 [dostęp 18 IX 2018].  

http://nf.pl/manager/7-swietnych-przykladow-content-marketingu,,45712,71
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Polskim przykładem wykorzystania content marketingu w działaniach jest kampania 

przeprowadzona na portalu Gazeta.pl przez markę kawy Jakobs. Uczestniczyła w niej Anna 

Starmach, znana ze swej kulinarnej pasji i publikacji kilku książek kulinarnych, a przede 

wszystkim jurorka polskiej edycji MasterChef. Na portalu zamieszczono artykuły, które 

przyciągały uwagę czytelników ciekawostkami na temat kawy czy historią jej losów. 

Dołączono oczywiście także przepisy na kawowe napoje, zalety kawy, wskazano najciekawsze 

momenty w literaturze, filmie i kulturze w jakich się pojawiła. Więcej informacji znalazło się 

na dedykowanej stronie do której można było przejść z portalu Gazety. W ten sposób marka 

uzyskała w ciągu 4 tygodni kampanii 4.4 miliona unikalnych użytkowników z komputerów i 

1.2 miliona z urządzeń mobilnych. Na te wyniki wpłynęły rozpoznawalna osoba, duży portal 

zachęcający, ale przede wszystkim ciekawe treści tekstowe, wizualne i wideo69. 

Ciekawym przykładem wykorzystania content marketingu jest strategia Allegro. Po 

wyszukaniu produktu, którym jest się zainteresowanym, oprócz wyników pojawia się też 

kategoria „nie możesz się zdecydować?”, która zawiera artykuły powiązane z wyszukiwanym 

hasłem. W artykule znajdują się porady, informacje zgłębiające temat czy propozycje wraz z 

cenami, a nawet wady i zalety rozważanych zagadnień. Jest to bardzo użyteczne dla klienta, 

który nie jest ekspertem w danej dziedzinie i poszukuje rozwiązania najlepszego dla siebie, a 

za razem nie opuszcza serwisu zakupowego. Zamieszczenie pod artykułem bezpośrednich 

linków do aukcji jest wezwaniem do działania i zakupu konkretnego rozwiązania polecanego 

przez serwis70. 

Inną propozycją wykorzystania content marketingu jest promocja leków bez recepty. 

Ten rodzaj reklamy ma obwarowania prawne zabraniające sięgania do autorytetów lekarzy i 

farmaceutów, więc producenci muszą wywołać emocje i racjonalnie przekonać do zakupu 

produktu zdrowotnego. W przypadku preparatu Rutinacea, jednego z najchętniej kupowanych 

w Polsce, przygotowano portal zawierający informacje dotyczące zdrowego odżywiania, sportu 

i budowania odporności, które nie sugerują zakupu produktu, a jedynie edukują. Podzielenie na 

kategorie wiekowe: dla seniorów, dorosłych i dzieci lepiej trafia z treścią skierowaną do 

potencjalnych późniejszych klientów71. 

                                                 
69 https://delante.pl/content-marketing-przyklady-kampanii/ [dostęp 18 IX 2018].  
70 https://takaoto.pro/content-marketing-w-e-commerce-case-study-allegro/ [dostęp 18 IX 2018].  
71 https://contentstandard.pl/3-przyklady-content-marketingu-w-farmacji/ [dostęp 17 IX 2018].  

https://delante.pl/content-marketing-przyklady-kampanii/
https://takaoto.pro/content-marketing-w-e-commerce-case-study-allegro/
https://contentstandard.pl/3-przyklady-content-marketingu-w-farmacji/
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2.4. #influencemarketing  

W wypowiedziach specjalistów, trend influencer marketingu, wspomina się jako jeden 

z trzech najważniejszych dla komunikacji  pomiędzy organizacjami (markami) a 

użytkownikami sieci, stanowi on zatem jeden z najważniejszych trendów w komunikacji 

prowadzonej w mediach społecznościowych.  

Influencer marketing czy też influence marketing to dziedzina marketingu, która bazuje 

na rozpoznawalności i pozycji podmiotów zaangażowanych w promocję. Influencerem może 

być bloger, vloger, osoba prowadząca popularne konto w mediach społecznościowych lub 

ekspert w danej dziedzinie, który dzieli się opinią w Internecie72. 

Dla marki influencer pełni rolę zaufanej osoba, która zdobyła popularność w internecie, 

i  wykorzystuje ją do wpływania na grupę swoich odbiorców. Dzieli się on swoimi 

doświadczeniami związanymi z usługami i produktami sygnowanymi promowanym brandem, 

procesem ich poznawania i użytkowania73. Odbywa się to w różnych kanałach: blogach, 

mediach społecznościowych, ale i na żywo w czasie spotkań z obserwatorami. Przybiera 

różnoraką postać tekstów, form multimedialnych wykonanych przez osobę influencera czy 

nawet bycie ambasadorem produktu. We współpracy pomiędzy twórcami a agencjami 

reprezentującymi marki funkcjonuje kilka utartych formatów współpracy na tej linii 

przeniesionych na grunt internetu z mediów tradycyjnych na przykład patronat, wpisy 

sponsorowane, konkurs wśród blogerów czy testy produktów. Te formaty nie wyczerpują 

jednak wszystkich możliwości, jakie daje wykorzystanie  siły influencera. Użyte do tworzenia 

komunikacji narzędzia zależą w dużej mierze od kreatywności influencera i organizacji, z którą 

współpracuje74. Influencer marketing jest więc w komunikacji zjawiskiem dynamicznym i 

kreatywnym. Pomysłowość jest jedynie ograniczona przez regulacje, jakie obowiązują na 

konkretnym rynku.  

Co do zasady, w akcjach  z wykorzystaniem influencera nie chodzi o prostą sprzedaż 

czy informację o produkcie czy usłudze. To działanie to prowadzenie dialogu miedzy marką a 

klientami przez pośrednika, jakim jest twórca internetowy. Autorytet opowiadający o swoich 

doświadczeń z marką. Mimo to zadaniem influencera, jest jednak przeprowadzenie swojego 

                                                 
72 https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/influencer-marketing [dostęp 17 IX 2018]. 
73 Słownik Języka Polskiego PWN.  https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/influencer;6368873.html [dostęp 5 IX 

2018]. 
74 Whitepress.pl 50 kampanii z udziałem digital influencerów, które zawładnęły blogosferą.   

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/434/50-kampanii-z-udzialem-digital-influencerow-ktore-zawladnely-

blogosfera [dostęp 5 IX 2018]. 

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/influencer-marketing
https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/influencer;6368873.html
https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/434/50-kampanii-z-udzialem-digital-influencerow-ktore-zawladnely-blogosfera
https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/434/50-kampanii-z-udzialem-digital-influencerow-ktore-zawladnely-blogosfera
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obserwatora ścieżką klienta: od prezentacji i rekomendacji do decyzji zakupowej. Taka forma 

reklamy wnika z faktu, iż coraz bardziej zauważalne jest mniejsze zaufanie do reklam w sieci. 

Około 40% użytkowników ma zainstalowane AdBlocki, programy blokujące wyświetlanie 

treści marketingowych, w komputerach stacjonarnych i laptopach,  a w urządzeniach 

mobilnych jest to już ok. 10% i z każdym dniem ta liczba rośnie. Przedstawienie reklamy 

poprzez influencera, do którego odbiorca ma zaufanie i chętnie czyta daje szansę na poznanie 

nowej marki i zakup przez społeczność produktu. Najlepiej oddaje to cytat autorstwa Magdy 

Majorowskiej, eksperta influence marketingu z platformy TagLife75: 

,,Już „Trendbook 2017” wskazywał potrzebę rozwoju współpracy marek z influencerami, czyli 

„osobami bliższymi odbiorcom, postrzeganymi jako szczere, spontaniczne i nieprzetworzone” 

wobec spadającego zaufania do rządów, polityków, instytucji, prywatnych firm, NGO, mediów, 

a nawet znajomych76.” 

 Raport przygotowany przez Nielsen mówi, że każdy zainwestowany w kampanię z 

influencerem dolar przynosi 6.5 dolara zysku, zaś badania Influence Marketing Hub 

przywołują, że aż 84% marketerów pozytywnie ocenia kampanie z autorytetami internetu77. 

Można więc znaleźć wiele przykładów kampanii, prezentacji marek przygotowanych przez 

blogerów. Najwięcej można ich znaleźć na Instagramie, choć pojawiają się we wszystkich 

kanałach. Coraz popularniejsze są też kampanie z mikroinfluencerami (między 1000 a 100 000 

fanów), gdyż ich fenomen polega na autentyczności, naturalności i zaangażowaniu, co przynosi 

konwersję nawet 4 razy większą niż w przypadku dużych kont78. 

 Jednym z polskich przykładów wykorzystania influencer marketingu była kampania 

supermarketu online Frisco z blogerkami: Kasią z Worqshop.pl, Agnieszką z Lifemanagerka.pl 

i Joanną z Wyrwanezkontekstu.pl. Influencerki z Warszawy, w której działa sklep, zostały 

zaproszone do zwiedzenia centrum spedycyjnego i obejrzały cały proces przygotowywania 

zamówień, co na bieżąco relacjonowały na Instagram stories, a następnie przygotowały wpisy 

z konkursami dla swoich czytelników, gdzie można było wygrać bony na zakupy w sklepie lub 

kody ze zniżkami na pierwsze zakupy.  

                                                 
75 https://taglife.eu/[dostęp 15 IX 2018]. 
76 Majorowska M..  Czego życzymy influencer marketingowi w 2018 roku?  

https://nowymarketing.pl/a/17357,czego-zyczymy-influencer-marketingowi-w-2018-roku [dostęp 5 IX 2018]. 
77 za: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/590/czy-influencer-marketing-sie-oplaca [dostęp 17 IX 2018]. 
78 https://o-m.pl/artykul/2948/mikroinfluencerzy-w-kampaniach-reklamowych-w-2018r-kryteria-wybory-

pomysly-na-wspolprace-rozliczenia-i-pomiar-efektow/ [dostęp 17 IX 2018]. 
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 Innym przykładem wykorzystania influencer marketingu w Polsce jest kampania firmy 

Amica w 2014 roku, która przy okazji promocji nowego blendera zaprosiła do współpracy 

Jessicę Mercedes, Macieja Mazurka (Zuch Rysuje), Mediafun, Kocham gotować, czy 

Koszulkowo, których zadaniem było rozpropagowanie hashtagu #wyzwaniekoktajl i promocja 

sprzętu. Przy okazji odbiorcy influencerów dzieli się przepisami na zdrowe koktajle.  

Rysunek 11. Koktajle z blogerami 

 

Źródło pruskigotuje.wordpress.com.  

 Kolejną możliwością prezentacji influence marketingu jest wykorzystanie przez 

Lifetube, agencję marketingu wideo, serwisu Youtube do poszukiwania pracowników i 

employer brandingu. W nagraniu wzięli udział Paulina Mikuła z kanału Mówiąc Inaczej, 

Łukasz Jakóbiak z 20m2, Zuzanna Matejkowska z lamakeupebella czy Bartłomiej Ratoń z 

kanału Tivolt. Zostali oni zaproszenie do studia Lifetube i zapytani o obowiązki w 

poszczególnych działach, a następnie ich odpowiedzi zostały wyemitowane dla pracowników 

agencji i nagrano ich reakcje. Ten sposób promowania pracodawcy to dość innowacyjna forma, 

jednak doskonale docierająca do młodego pokolenia79. 

2.5.  #kryzysyWmediachspołecznościowych 

Wedle definicji A. Kadragic i P. Czarnowskiego, kryzysem w komunikacji jest nie tylko 

katastrofa, wypadek, ale przede wszystkim zdarzenia gwałtowne. Może to być zmiana 

otoczenia biznesowego na mniej korzystne, spadki kursu akcji, wejście w konflikt z prawem 

                                                 
79 https://nowymarketing.pl/a/18424,jak-wspolpracowac-z-youtuberami-w-employer-brandingu-lifetube-

rekrutuje-przez-youtube-a [dostęp 18 IX 2018].  
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lub społecznością firmy i jej pracownika. Kryzys to wszystkie sytuacje wpływające negatywnie 

na reputację organizacji80.  

Identyfikacja momentu kryzysowego musi nastąpić szybko nim się on  rozwinie, 

dlatego też wiele firm ma przygotowane całe plany na wypadek zaistnienia takiego wydarzenia. 

Przykładem początku kryzysu może być opinia niezadowolonego klienta, wydarzenie związane 

z wadami produktu. Ważne jest więc, żeby jak najszybciej zidentyfikować problem i 

wyprowadzić z przestrzeni publicznej do prywatnej - rozmowy w trybie direct message 

pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, są dostępne w większości platform 

społecznościowych. W identyfikacji problemu pomagają narzędzia do monitoringu mediów, 

które skracają czas wykrycia sytuacji. W zależności od konkretnej platformy czas na 

oczekiwanie na reakcję wynosi od kilkudziesięciu minut do maksymalnie doby. Właściwie dla 

rozkręcenia się kryzysów decydujące są pierwsze 2-3 godziny.  Stąd przyjęło się w branży PR  

powiedzenie Moniki Czaplickiej, szefowej agencji Wobuzz, że „kryzysy w social mediach 

wybuchają w weekendy”, gdy ze względu na czas wolny, reakcje są opóźnione. 

Modelowa reakcja na kryzys powinna przebiegać w kilku etapach: 

1. Zidentyfikowanie pierwotnego źródła problemu i autora wpisu. 

2. Rozpoczęcie z nim konwersacji: sprowadzenie z kanału publicznego do wiadomości 

prywatnych pomiędzy marką a klientem. 

3. Zebranie faktów i weryfikacja, co i gdzie po stronie marki wywołało problem. 

4. Opracowanie zadośćuczynienia i propozycja tego dla osoby pokrzywdzonej. 

5. Poinformowania opinii publicznej o rozwiązaniu problemu przez obie strony81. 

W mediach społecznościowych kryzysy mogą zacząć się od niewielkiej, pozornie zwykłej 

sytuacji. Tak było w przypadku producenta sprzętu sportowego Adidas. W treści maili 

skierowanych do uczestników Maratonu Bostońskiego znalazło się sformułowanie: gratulacje 

za ,,przetrwanie biegu”. W świetle ataku terrorystycznego 4 lata wcześniej podczas tej imprezy, 

zwrot ten wywołał oburzenie adresatów. Marka publicznie przeprosiła uczestników w mediach 

społecznościowych, choć sama wpadka miała miejsce w mailu82. 

                                                 
80 Kadragic A., Czarnowski P.,Public relations czyli promocja reputacji, Warszawa 1997, s.31-39. 
81 Opracowanie na podstawie ibidem. 
82 https://socialpress.pl/2017/12/najwieksze-wpadki-social-media-w-2017-roku [dostęp 14 IX 2018]. 

https://socialpress.pl/2017/12/najwieksze-wpadki-social-media-w-2017-roku
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Polskim przykładem kryzysu w mediach społecznościowych jest sprawa pensjonatu Willa 

Karpatia z Zakopanego. Mimo zatrudnienia specjalistów, kryzys rozwinął się i wciąż trwa. Jego 

początkiem był wpis w mediach społecznościowych autorstwa niezadowolonej klientki, która 

podzieliła się z internautami swoją negatywną opinią na temat swojego pobytu w pensjonacie. 

Właściciele pensjonatu Willa Karpatia zareagowali na ten wpis bardzo emocjonalnie. Określili 

autorkę mianem alkoholiczki, żebraka, zarzucili jej oraz jej rodzinie dewastowanie obiektu. W 

publikowanych wpisach załączyli zdjęcia tej osoby podczas zabawy sylwestrowej, rzekomo 

pokazujące jej ekscesy. Mimo że później ją przeproszono, to okazało się to nieszczere, a do 

sieci wyciekło nagranie, na którym właścicielka pensjonatu w niecenzuralnych słowach 

przyznaje się do tego. Kryzys rozwinął się wyjątkowo mocno i trwa do dziś83. Wokół tematu 

zbudowała się społeczność wspierająca autorkę pierwszego, krytycznego wpisu.  Byli to 

głównie uczestnicy dyskusji na temat Karpatii, na portalu wykop.pl. W kolejnej odsłonie 

kryzysu, wrażeniami ze swojego pobytu podzielił się następny internauta. Jego pobyt zakończył 

się interwencją policji.  Właściciele Willa Karpatia wydali po tej sprawie oświadczenie, w 

którym zawarli, że padli ofiara ,,siły internetu” i że to oni są w całej tej sprawie poszkodowani. 

Pomimo reakcji negatywne komentarze o hotelu dalej są dostępne w sieci i nie zachęcają do 

skorzystania z oferty.   

Kolejnym przykładem kryzysu marki w social media jest właściciel marki wódki Żytnia 

Extra. Na profilu Facebookowym marki pojawiło się nawiązanie do filmu komediowego Kac 

Vegas. Autor posta posłużył się hasłem: ,,Kac Vegas”. Scenariusz pisany Żytnią”.  Zamieścił 

pod zdjęciem mężczyzny niesionego przez innych. Zdjęcie zostało opublikowane z 

naruszeniem praw autorskich. Jego autor, Krzysztof Raczkowiak, wydał oświadczenie, że nie 

udzielił licencji na wykorzystanie fotografii producentowi alkoholu firmie Polmos Bielsko-

Biała S.A. Do sprawy włączył się prokurator. Pracowniczce agencji obsługującej producenta 

alkoholu postawiono zarzut pomówienia, gdyż fotografia przedstawiała Michała Adamowicza, 

który był ofiarą śmiertelną tzw. Zbrodni Lubińskiej ze stanu wojennego w 1982 roku84. 

Najgłośniejszym kryzysem w polskich mediach społecznościowych była sprawa Tigera. 

Agencja odpowiedzialna za komunikację brandu należącego do grupy Maspex, J. Walter 

Thompson Group Poland, zaledwie kilka miesięcy wcześniej przejęła prowadzenie 

komunikacji marki. Z dnia na dzień, prowadzący  profil diametralnie zmienił język i formę 

                                                 
83 Laba T. Internauta spędził weekend w słynnej Willi Karpatia i nie zawiódł się na obsłudze. Trzeba było 

wzywać policję. https://bezprawnik.pl/weekend-willa-karpatia/[dostęp 15 IX 2008]. 
84  Nowak M., Nie tylko Tiger, czyli 5 najwiekszych wpadek w Polsce w mediach społecznościowych Największe 

wpadki i kryzysy w mediach społecznościowych. https://www.spidersweb.pl/2018/03/najwieksze-wpadki-

kryzysy-media-spolecznosciowe.html [dostęp 16 IX 2018]. 
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komunikacji we wszystkich kanałach społecznościowych. Z wyluzowanego, radośnie 

brykającego Tygryska, przyjaciela Kubusia Puchatka, zmienił się w tygrysa - imprezowego 

drapieżnika, co już dawało sygnały, że może zaistnieć sytuacja kryzysowa. Z trybu komunikacji 

angażującej w budowanie wspólnoty wartości, rozmów z obserwującymi profil Tigera, agencja 

przeszła na publikowanie wspomnianych w modelu SMAC treści typu promocyjnego. Na 

profilach marki pojawiły się posty kpiące  z katastrofy w Smoleńsku z  hasłem: 10 kwietnia - 

Dzień Lotnika. Z okazji święta Bożego Ciała, na profilu instagramowym Tigera opublikowano 

zdjęcie atrakcyjnej, pół nagiej kobiety na chmurze. Materiał zamieszczony 1 sierpnia stanowił 

apogeum.  

Rysunek 12. Kryzysowy post marki Tiger 

 

Źródło: SentiOne.pl. 

Kryzys marki w mediach społecznościowych wynikał z błędów popełnionych przez agencję i 

właściciel marki, gdyż zabrakło należytego nadzoru. Pomimo że reakcja na fatalną publikację, 

była szybka, była podana w równie złym stylu, co komunikat który rozpoczął burzę w sieci85. 

Połączenie real time marketingu i agresywnego stylu nie wyszedł marce na plus. 

Agencja obsługująca profil, J. Walter Thompson Group Poland straciła wszystkie kontrakty 

                                                 
85 Miazga R., Tiger, czyli kryzys w 24 godziny [case study]. https://sentione.com/pl/blog/kryzys-tiger-case-

study[dostęp 16 IX 2018]. 
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związane z markami Maspex. W dodatku grupa Maspex przekazał 500 tysięcy złotych na konto 

Światowego Związku Żołnierzy Armi Krajowej dla Powstańców Warszawskich. 
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Rozdział 3. Aktywność banków na przykładach 

społecznościowych  

Treść rozdziału została skoncentrowana się na weryfikacji sytuacji mediów 

społecznościowych w branży bankowej w Polsce. Podsumowane zostanie badanie aktywności  

banku na własnych profilach na Facebook i Twittera, które wyszczególni, jaki poziom 

rozwinięcia one prezentują. Szerzej opisany będzie także konkurs Złoty Bankier86 pod kątem 

kategorii social media, co pozwoli zweryfikować tezę o ocenie prowadzenia mediów 

społecznościowych przez branżę finansową. Nie mniej istotną kwestią będzie analiza postów 

banków pod kątem aktualnych trendów. Branża marketingowa uznaje, że to banki wprowadzają 

trendy w zakresie użytkowania Internetu i warto sprawdzić czy także w kwestii komunikacji 

społecznościowej są pionierami87.  

Wyniki przywołanej analizy pozwolą na szeroką ocenę działalności i treści 

udostępnianych w kanałach mediów społecznościowych przez banki w Polsce.   

 

3.1. Podsumowanie badania  

W toku całego badania przebadano 334 wzmianki autorstwa banków, jakie pojawiły się 

między 30 lipca a 6 sierpnia, na profilach społecznościowych platform Facebook i Twitter, 

które opublikowało5 badanych banków. Ze względu na treść, tak jak opisano ją na początku 

rozdziału I, został dokonany ich podziału ze względu na treść i intencję autora na kategorie: 

produkt, brand, CSR, pytanie/ odpowiedź. 

Działania opisanych banków w social media pokrywają się z ostatnimi etapami 

opisanymi w modelu Social Media Maturity Model (SMMM) etapie transformacyjnym, gdzie 

zaciera się horyzont pomiędzy nadawcą a odbiorcą - publicznością.  Na profilach 

społecznościowych tworzy się przestrzeń do współpracy na linii bank-klient (potencjalny lub 

obecny)88. Drugi opisany w tym tekście model - Social Media Adoption Curve (SMAC), a w 

szczególności jego ostatnie  stadium rozwoju:  relacji i współpracy (relationship and 

collaboration ), na podstawie wyników badania opisanego w rozdziale I, pasuje do opisania 

działań na badanych platformach przez nagrodzone w konkursie Złoty Bankier w roku 2017 i 

2018 instytucje: mBank i ING Bank Śląski. W modelu SMAC, obie strony bank i publiczność 

                                                 
86 Jedna z kategorii, w których przyznawanych w tym konkursie jest  Złoty Bankier dla najlepszego Banku w 

social media. Wybierają go internauci w otwartym głosowaniu. Szczegóły w Rozdziale 3.2. Złoty Bankier.  
87 Wnioski badawcze na podstawie  zestawienia wyników badania z prognozami ekspertów-praktyków 

komunikacji w mediach społecznościowych.  
88 Op. Cit Źródło: European Journal of Business and Management Adoption of Social Media Marketing by 

Tourism Product. 
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(odbiorcy), poprzez środki współpracy ( obustronną wymianę komunikatów on line na żywo) 

aktywnie uczestniczą w tworzeniu pozytywnych wartości, wokół marki banku. 

W badaniu wyróżniono dwa typy etapów komunikacji: partycypacji oraz etap ostatni 

współpracy i więzi. W komunikacji prowadzonej za pośrednictwem mediów 

społecznościowych liczba przekazów autorstwa marki89 jest tylko jednym z parametrów oceny 

i zakwalifikowania do konkretnego stopnia rozwoju działań komunikacyjnych w opisanych 

modelach. Clou społeczności jest zbudowanie więzi i powodzenie interakcji z odbiorcami. 

Ocenie tego służą parametry jakościowe, m.in. format komunikatu, zawartość multimedialna, 

temat i zaangażowanie w komentarze i odpowiedzi ze strony odbiorców90. Dla określenia 

stadium rozwoju ważne również było określenie proporcji form komunikatów opublikowanych 

przez badany bank do pozostałych banków, będących przedmiotem opisywanego badania. 

Właśnie te proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami wpisów, wewnątrz komunikacji 

zadecydowały, że Alior Bank i PKO BP została sklasyfikowana przez prowadzącego badanie, 

niżej od pozostałych i prezentują etap współudziału  (participation w modelu SMAC). W  

komunikacji przeważały typy publikacji mniej angażujących odbiorcę (brand i produkt).  

U liderów, mBanku i ING BS przeważały kategorie  angażujące – CSR, 

pytania/odpowiedzi. nad  promocję i brand (budową własnej marki). 

 

3.2. Złoty bankier 

 Złoty bankier jest to organizowany od dziewięciu lat największy ranking banków w 

Polsce.  Bada on poziom obsługi bankowej, jakość produktów, komunikację reklamową i 

użytkowanie mediów społecznościowych oraz działalność związaną ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu oraz ocenia najbardziej innowacyjne produkty i usługi na rynku 

bankowym. Konkurs jest organizowany przez bankier.pl – wiodący serwis o tematyce 

finansowo-biznesowej i Puls Biznesu – wyspecjalizowany w tematyce biznesowej dziennik 

wydawany od 1997 roku, który dostarcza przedsiębiorcom informacji z wielu dziedzin. 

Partnerami merytorycznymi są Obserwatorium.biz i Kantar TNS. Obserwatorium.biz to polska 

niezależna firma badawcza, która specjalizuje się we wdrażaniu strategii cyfrowych w firmach 

z sektora finansowego i administracji publicznej. Kantat TNS to jedna z wiodących firm w 

dziedzinie custom research, która doradza w kwestiach wizerunku marki, komunikacji z 

                                                 
89 Marki której dotyczą treści publikowane na profilu (produkt, organizacja, przedsiębiorstwo). 
90 Patrz: Paweł Tkaczyk paweltkaczyk.com Trendy marketingowe 2018 https://paweltkaczyk.com/pl/trendy-

marketingowe-2018/#more-9799 [dostęp 11 X 2018]. 

https://paweltkaczyk.com/pl/trendy-marketingowe-2018/#more-9799
https://paweltkaczyk.com/pl/trendy-marketingowe-2018/#more-9799
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klientami i innowacji. Swoją działalność opiera na spuściźnie TNS OBOP i TNS Pentor. 

Partnerem strategicznym konkursu jest Mastercard, zaś wspierającym SecuRing91. 

 W konkursie wyróżnione są nagrody główne za najlepszą wielokanałową jakość 

obsługi, Złoty Fintech92 – dla kantorów i platform walutowych oraz operator płatności 

internetowych93. Przyznawano także nagrody internatów za spot reklamowy, dla banku 

wrażliwego społecznie i banku w social media. W kategoriach produktowych wyróżniono 

nagrody za konta osobiste, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kartę kredytową i innowacje. 

W kategorii specjalnej skupiono się na kwestii bezpieczeństwa i najlepszych praktyk w tym 

zakresie dla banków i kantorów internetowych94.  

 W 2018 roku konkurs trwał między 19 marca a 8 kwietnia. Laureatem w kategorii 

głównej został Raiffeisen Polska. W kategorii bank w social media w tym roku wygrał mBank, 

zaś w poprzednim święcił laury ING Bank Śląski95. Komunikacja społecznościowa była 

oceniana dwustopniowo. W marcu 2018 odbyło się głosowanie internautów, które stanowiło 

60% wagi punktacji, zaś pozostałe 40 procent punktów przyznawała komisja złożona z 

ekspertów. Pod uwagę jednak nie są brane spoty reklamowe, gdyż są one oceniane w osobnej 

kategorii. Także działalność związana z odpowiedzialnością społeczną biznesu została 

wyszczególniona z komunikacji społecznościowej96. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 https://zloty.bankier.pl/ [dostęp: 20 IX 2018].  
92 Nagroda Złotego Bankiera przyznawana firmie z sektora łączącego najnowsze technologie cyfrowe i 

internetowe z usługami bankowymi. W RODO, określana jako tzw. trzecia strona. Patrz: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/131/539 [dostęp 11 X 2018].  
93 Przedsiębiorca oferujący odpłatnie innym przedsiębiorcom usługę, sprzęt, technologię, oprogramowanie, 

umożliwiające dokonywanie transferów pieniężnych za pośrednictwem internetu, np. PayU, Blik, PayPal. 
94 Na podstawie https://zloty.bankier.pl/ [dostęp: 20 IX 2018]. 
95 Patrz: https://zloty.bankier.pl/laureaci-2017 [dostęp 11 X 2018]. 
96 Patrz źródło: https://zloty.bankier.pl/o-rankingu [dostęp 11 X 2018]. 

https://zloty.bankier.pl/
https://zloty.bankier.pl/
https://zloty.bankier.pl/o-rankingu
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Rysunek 13. Podsumowanie konkursu Złoty bankier 

   

Źródło: bankier.pl [dostęp: 21 IX 2018]. 
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3.3. Korzystanie z trendów przez banki  

Spośród aktualnych trendów w marketingu społecznościowym,  banki stawiają na 

wykorzystanie potencjału influencer marketingu97, content marketing98, możliwości przekazów 

multimedialnych i wideo99.  

3.3.1. Real time marketing 

 Real time marketing100 jest formą generalnie trudną w realizacji101, a w wypadku rynku 

bankowego jeszcze trudniejszą ze względu na prawne obostrzenia o niewprowadzaniu w błąd 

klientów i kontrolę nad tym pełnioną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego102. Nie 

wyklucza to jednak spontanicznego wykorzystania w sytuacji np. cyklicznych wydarzeń jak 

sponsorowane festiwale czy wspierane działania z zakresu CSR, np. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, dawny Woodstock lub początek roku szkolnego, kiedy to aktywizuje się 

działania na rzecz dzieci. Są to jak najbardziej wydarzenia, którymi żyją społeczności w sieci. 

Tworzone komunikaty odnoszą się do aktualnych wydarzeń w sieci i pokrywają się tonem, z 

jakim rozmawiają o nich konsumenci. Wszystkie te treści łączy co najmniej neutralny lub 

pozytywny ładunek, emocjonalnych skojarzeń dla odbiorców przekazów. Muszą jednak to być 

wartości zgodne z najważniejszymi wartościami marki. Jest to warunek konieczny. Podczas 

badania, jak i we wcześniejszym okresie, żaden z banków nie zdecydował się na komunikację 

#RTM produktu, podobną do tego co zaprezentowała IKEA czy Żywiec. 

 W okresie badanym na Twitterze i Facebooku odniesiono się do wspomnienia 

wydarzenia Powstania Warszawskiego. PKO Bank Polski odniósł się do faktu, iż w ich 

ówczesnej siedzibie działał szpital polowy, komenda Okręgu Warszawskiego AK czy Biuro 

Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Do wspomnienia powstania na profilu także 

zdecydował się BZ WBK. Nie jest to klasyczny post real time marketingowy, ale pokazuje jak 

                                                 
97 Influencer marketing – działania promocyjne prowadzone w sieci (rodzaj marketingu) opierające się na 

wpływowych i rozpoznawalnych w sieci osobach. Influencerem może być twórca internetowego: blogu, vlogu, 

ekspert w wybranej dziedzinie dzielący się swoją wiedzą w internecie, w tym w mediach społecznościowych. 

Patrz Rozdział 2.4. źródło: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/influencer-marketing [dostęp 11 X 2018]. 
98 Content marketing – (rodzaj marketingu) działań promocyjnych prowadzonych w sieci za pośrednictwem 

skalowania formy tworzonych treści. Patrz Rozdział 2.3. 
99 Materiały wiedo i przekazy multimedialne – filmy wideo umieszczone na stałę na profilach 

społecznościowych oraz transmisje na żywo realizowane za pośrednictwem dedykowanych platformom 

narzędzi.  Patrz Rozdział 2.2. 
100 Real time marketing – działania promocyjne oparte na popularnych w sieci, aktualnych wydarzeniach. Patrz 

Rodział 2.1.  
101 Patrz: Źródło: https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018 [dostęp 18 IX 2018]. 
102 Patrz: Art.12 par.2. ust.2 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dn. 21 lipca 2006 

https://www.offidocs.com/filemanager05.php?username=330737 [dostęp 10 X 2018]. 

https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow-w-social-media-na-rok-2018
https://www.offidocs.com/filemanager05.php?username=330737%20%5bdostęp
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można wykorzystać sytuację, która jest ważna dla odbiorców do zbudowania mitu o własnej 

działalności.  

 Bardziej żartobliwym ujęciem tematu było odniesienie się PKO Bank Polski do 

panujących na początku sierpnia upałów. Proponował on szybką pożyczkę na zakup 

klimatyzatora. Całość była utrzymana w lekkiej konwencji, gdzie użytkownicy Facebooka 

wybierali emotikonkami ich sposoby na upał.   
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Rysunek 14. Przykład real time marketingu  

 

Źródło: 

https://www.facebook.com/PKOBankPolski/photos/a.158009017554692/2278695022152737/?type=3&theater 

[dostęp: 24 IX 2018]. 

 Jak już wspomniano wyżej, przykładów real time marketingu na polskim rynku 

bankowym nie ma wiele. Spotykane są czasami przypomnienia w mediach społecznościowych 

dla  klientów, którzy spóźniają się z ratą kredytu. W tych przypadkach social monitoring działa 

bardzo skutecznie. Inną formą stosowaną, która nie do końca ma miejsce w mediach 
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społecznościowych, ale doskonale wpisuje się w marketing chwili jest przesyłanie smsów z 

propozycją kredytu chwilę po płatności większej sumy kartą lub podjęcia takowej z konta. W 

tych działaniach przoduje ING Bank Śląski.  

3.3.2. Wykorzystanie materiałów wideo 

 W badanym okresie, w komunikacji na obserwowanych profilach społecznościowych 

Facebook i Twitter, znalazło się 8 materiałów wideo. Jest to bardzo mały wycinek z całej 

praktyki prowadzenia mediów społecznościowych, w której materiałów filmowych czy 

animowanych jest niezwykle wiele.  

 Bank ING wrzucił na profil Facebookowy jeden post tego typu – reklamę osadzoną na 

osi, w której promowana jest usługa „pensja na już”. Na Twitterze pojawiło się wideo 

podsumowujące wyniki grupy ING za drugi kwartał 2018 roku, w którym występuje CEO 

grupy – Ralph Hamers.  

 PKO Bank Polski na Facebooku zamieściło Nowy Poczet Władców Polski – wideo, w 

którym porównane są działa Jana Matejki z nowymi wizerunkami królów Waldemara 

Świerzego. Jest to zaproszenie na wystawę w Łodzi, którą wspiera bank. Na drugiej platformie 

badanej materiałów w okresie analizy nie zamieszczono.  

 Alior Bank zamieścił dwa animowane materiały: znikające w kapeluszu zero, które ma 

oznaczać znikające odsetki i latające wokół czytającej kobiety książki, których celem jest 

zachęcenie do udziału w konkursie. Oprócz tego zamieścił też film, w którym pokazuje jak 

zweryfikować swoją kartę w usłudze Google Pay. Na Twitterze postów nie opublikowano.  

 BZ WBK na Facebooku udostępnił animowany o kantorze, w której wybór waluty jest 

zmienną, co nie do końca jest pełnowymiarowym wideo a bardziej animacją. Ten sam 

czterosekundowy post znalazł się na Twitterze.  

 MBank nie zamieścił w badanym okresie żadnego materiału wideo ani na Facebooku, 

ani na Twitterze.  

Platforma Youtube jako taka w badadxcniu mediów społecznościowych nie została 

ujęta. Po pierwsze w okresie badanym banki opublikowały zaledwie kilka nowych materiału. 

Po drugie, w konkursie Złoty Bankier, internauci głosują i wybierają reklamę banku w osobnej 

kategorii. Materiały publikowane na Youtube przez banki w większości pokrywają się z ta 

kategorią. Mimo tego warto się przyjrzeć działalności banków w tym kanale.  
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Platformę YouTube103 należy traktować jako platformę społecznościową uzupełniającą 

podstawową komunikację banków, prowadzoną za pośrednictwem kanałów Facebook i 

Twitter. Każdy z przebadanych banków ma swój oficjalny profil na platformie YT. Porównując 

je, autor doszedł do wniosku, że różnią się one stopniem zbudowania społeczności, wielkością 

i formą oraz treścią publikowanych materiałów multimedialnych.  

Liderami na Youtubie są bez wątpienia nagradzani przez internautów uczestnicy 

Złotego Bankiera, ING Bank Śląski, który jako pierwszy bank przekroczył liczbę sto tysięcy 

subskrybentów kanału104 (ostatniego dnia badania 6 VIII, było to 113 tysięcy) i mBank, z 

największą liczbą wyświetleń jednego materiału wideo. Kanał mBankTV  ma  dziesięciokrotnie 

mniej subskrybentów, ok. 12 tysięcy105. Ostatni materiał wideo, „Czego chce rocznik 2000” 

obejrzało ponad 550 tysięcy internautów. Najchętniej oglądane wideo „Córka” miało ponad 4,3 

mln wyświetleń. 

Alior Bank ma około 2.7 tysiąca subskrybentów i oglądalność filmów pomiędzy 

kilkuset wyświetleniami a blisko 300 tysiącami odtworzeni. BZ WBK to około 10 tysięcy 

obserwujących i około 11 milionów wyświetleń, przy czym najpopularniejszy film – „Twoje  

bezpieczeństwo” to 2 miliony wyświetleń po dwóch tygodniach od publikacji106. PKO Bank 

Polski subskrybuje 8 tysięcy osób, zaś ich najpopularniejszy film – reklamę – wyświetlono 

ponad 6.4 miliona razy107. 

Youtube jest miejscem, gdzie banki tworzą własne kanały, w których po części 

„magazynują” kontent dla innych kanałów – ten typ udostępniania nie został wykazany w 

okresie badawczym, jednak jest powszechną praktyką, a po części osobnym miejscem promocji 

swoich produktów czy nawet edukacji finansowej. Kanały Youtube mają swoje współprace z 

osobami znanymi, np. Maciej Musiał w kampanii „Możesz wszystko, ale nie musisz” 

prowadzonej przez PKO Bank Polski czy Michał Sadowski, przedsiębiorca z firmy Brand24, 

dla BZ WBK.  

 

                                                 
103 W skrócie YT. 
104 https://media.ingbank.pl/informacje-prasowe/926/pr/398651/ing-pierwszym-bankiem-ze-100-tys-

subskrybentow-na-youtube [dostęp 9 VII 2018]. 
105 https://www.youtube.com/user/mBankTV dostęp [24 IX 2018].  
106 https://www.youtube.com/user/BankZachodniWBK/featured [dostęp 24 IX 2018].  
107 https://www.youtube.com/user/pkobp/featured [dostęp 24 IX 2018]. 

https://media.ingbank.pl/informacje-prasowe/926/pr/398651/ing-pierwszym-bankiem-ze-100-tys-subskrybentow-na-youtube
https://media.ingbank.pl/informacje-prasowe/926/pr/398651/ing-pierwszym-bankiem-ze-100-tys-subskrybentow-na-youtube
https://www.youtube.com/user/BankZachodniWBK/featured
https://www.youtube.com/user/pkobp/featured
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3.3.3. Content marketing 

 Banki aktywnie wprowadziły content marketing do wszystkich swoich kanałów 

komunikacji z użytkownikami.  Dzięki umiejętności wydzielenia grup docelowych, która była 

zbadana w pierwszej części pracy, banki dostosowują treści do obserwatorów, którzy są ich 

odbiorcami.  

 Do nurtu content marketingu i celowego dobierania treści do grupy odbiorców można 

zakwalifikować post opublikowany przez PKO Bank Polski, w którym bank zaprasza swoich 

użytkowników do złożenia wniosku o dofinansowanie ze świadczenia Dobry start poprzez 

iPKO w zakładce e-Urząd. Był to post który został udostępniony 51 razy i były liczne 

komentarze, które potwierdzały użycie tej formy wystąpienia o pieniądze na podręczniki i 

artykuły szkolne. PKO BP z którego korzystają rodziny z dziećmi, najczęściej ze słabiej 

uposażonych miejscowości, doskonale odpowiedział na potrzeby swoich konsumentów. 

Potwierdza to informacja z Twittera, gdzie bank informuje, że co trzecie świadczenie 500 + z 

miliona wniosków było złożone poprzez jego serwis. Innym postem angażującym społeczność 

PKO była możliwość wygrania vouchera na mecz Wisła Kraków vs Wisła Płock. Konkurs 

wpisywał się w kampanię Oficjalny bank Ekstraklasy. Na post odpowiedziało ponad 30 osób i 

został on trzykrotnie udostępniony. Kibice chętnie dzielili się swoimi historiami ulubionych 

bramek.  

 W tym nurcie Alior Bank edukuje swoich odbiorców na Facebooku, jak nie zostać ofiarą 

phishingu. Wyłudzanie danych i informacji jest największym problemem bankowym, gdyż w 

tych przypadkach kradzież następuje przez legalne hasła podane przez samych użytkowników. 

Cyberrabunek jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem, więc Alior bank postanowił 

wesprzeć swoich użytkowników poprzez kampanię Phishing STOP i przygotował kurs 

uświadamiający zagrożenia i konkurs, aby zaktywizować odbiorów. Zupełnie inne treści są w 

tym samym czasie badania publikowane na Twitterze, gdzie Alior komunikuje się z 

przedsiębiorcami i przekazuje informacje, jak rozliczyć podróż służbową czy służy wzorami 

dokumentów dla firmy. To doskonały przykład różnicowania treści ze względu na grupy 

odbiorców.  

 mBank w swoim głównym nurcie komunikował o Pol and Rock Festival, ale też 

udostępniał informacje o ubezpieczeniach turystycznych i konieczności ich posiadania. Nie 

zapomniano też o informacjach, jak dbać o bezpieczeństwo w czasie wyjazdów. Letni poradnik 

edukował, co zrobić, gdy zgubi się kartę płatniczą, chce się dostać zwrot gotówki czy jakie 

kroki podjąć w razie choroby czy na przykład zgubionego bagażu.  
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W branży banki finanse, ograniczenia w kreatywnym wykorzystaniu możliwości sieci 

wynikają również z regulacji prawnych. Jako podmioty działające na wrażliwym i 

regulowanym rynku konsumenckim, ich przekazy muszą zawierać różne obowiązkowe 

klauzule i zastrzeżenia. Obowiązek umieszczania w ,,widocznym miejscu” i ,,w zrozumiały dla 

przeciętnego odbiorcy sposób” obowiązkowych treści, ma wpływ na graficzny kształt oraz treść 

przekazów, za czym też na ich odbiór. Np. obowiązkowa formułka, informująca, że przekaz nie 

jest ofertą handlową oraz informacja o RSO (realnej stopie oprocentowania) czy informacje 

według jakiego kursu są obliczane zobowiązania w produktach opartych o waluty obce. W 

swojej identyfikacji podmioty są zobowiązane do podawania numeru licencji i podobnych 

informacji.  

3.3.4. Influence marketing  

W okresie badanym banki nie prowadziły czystej kampanii z użyciem influencera na 

kanałach społecznościowych. W okresie badanym nie wykorzystano wprost żadnego 

wizerunku gwiazdy, jednak pośrednio pojawiły się nazwiska Natalii Fiedorczuk, Anny Seniuk, 

Hanny Banaszak czy Jerzego Owsiaka. Trzy kobiety pojawiły się na Festiwalu Stolica Języka 

Polskiego, które promował Alior Bank na Facebooku. Pisarka, aktorka i piosenkarka nie są 

jednak ambasadorkami marki Alior Bank ani wprost z nim nie współpracują. Inaczej jest w 

przypadku Jerzego Owsiaka, który pojawił się na profilach Facebooka i Twittera mBanku. Było 

to związane ze strategiczną promocją banku na festiwalu Pol and Rock Festival, czyli dawnego 

Woodstoku. Jerzy Owsiak pojawiał się często na profilach banku także przy okazji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. mBank zorganizował na festiwalu własną strefę, w której była 

możliwość założenia konta, spotkania z konsultantem i sprawdzenia produktów banku. Poza 

tym mBank odpowiadał za możliwość zadawania pytań uczestnikom Akademii Sztuk 

Przepięknych poprzez hasztag #mpytanieASP opublikowany na dowolnym z kanałów 

społecznościowych: Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Tym sposobem mBank 

przywoływał na Twitterze Anję Rubik, Janusza Gołąba czy Jerzego Górskiego, którzy brali 

udział w Akademii.  

W branży finansów i bankowości  rozpoznawanym influencerem  profesjonalistą jest 

bloger @Szaffi. Michał Szafrański, autor bloga i podcastu jakoszczędzaćpieniądze.pl. Jest on 

również autorem książek ,,Finansowy ninja” oraz ,,Zaufanie czyli waluta przyszłości moja 

droga od zera do 7 milionów z bloga”. W roku 2015, we współpracy z organizacją płatniczą 

MasterCard, opublikował kilka serii wpisów oraz organizował spotkania-szkolenia dla 
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czytelników i słuchaczy bloga, w zakresie finansów osobistych108. W okresie badanym 

Szafrański nawiązał relację z Alior Bankiem na Twittrze, jednak można to przyjąć bardziej za 

przykład kryzysu niż promocji. Odniósł się on do wprowadzenia opłat za transakcje 

zagraniczne z rzeczonego banku. Alior dość szybko się do tego odniósł, jednak influencer nie 

został przekonany.  

Banki chętnie współpracują z liderami opinii. Przykładem klasycznego influencer 

marketingu, jest wsparcie przez organizację płatniczą Mastercard i Visa portalu, a obecnie 

redakcji internetowej cashless.pl, Jacka Uryniuka i Piotra Dziubaka109. Firma z sektora 

finansowego zdecydowała się na bycie partnerem strategicznym serwisu. Za opłatą umieściła 

swoje logo i sponsoruje powstawanie części treści. Oczywiście są one odpowiednio oznaczone 

przez autorów.  

Za oparty zgodny z trendem długofalowej współpracy, trendach przykład współpracy z 

influencerami, dokładnie z vlogerami/youtuberami, może posłużyć  nagrodzony w 2018  

Złotym Fintechem w konkursie  Złoty Bankier, za przyjazną obsługę w sieci Internetowy 

Kantor.pl110, który zaprosił do współpracy vlogerów/ podróżników111. Podczas wyjazdów 

wakacyjnych 5 wybranych twórców, publikowało na profilu facebookowym marki,  wpisy i 

relacje ze zdjęciami, z tegorocznych (2018) wakacyjnych podróży. Na koniec każdy z 

uczestników stworzył krótkie wideo podsumowanie wyjazdu, umieszczone na firmowym 

kanale YouTube. Wybrany w głosowaniu na stronie www kantoru film, zostanie nagrodzony 

2,5 tysiącami złotych dla autora na kolejną podróż112. 

3.3.5. Kryzysy w social mediach 

Pisząc o rynku bankowym i o komunikacji bankowej w mediach społecznościowych, 

nie można pominąć zjawiska takiego jak kryzysy oraz narzędzi jakimi się z nimi walczy. Lwia 

część kryzysów dotyczy zdarzeń, których źródłem jest wpis od niezadowolonego klienta.  

Przyczyną może być zepsuty bankomat,  problemy związane ze zmianą tabeli opłat, sposobu 

rozliczania transakcji, problemy kartowe lub najczęściej kiepska informacja przekazana 

                                                 
108Szafrański M., Master Card – strategiczny partner bloga w roku 2015. 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/mastercard-strategiczny-partner-2015[dostęp 15 IX 2018]. 
109 Piotr Dziubak i Jacek Uryniuk odchodzą z ,,Dziennika Gazety Prawnej”, wolą prowadzić blog. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/piotr-dziubak-i-jacek-uryniuk-odchodza-z-dziennika-gazety-prawnej-

wola-prowadzic-blog [dostęp 5 IX 2018]. 
110 InternetowyKantor.pl pierwszym e-kantorem z nagrodą. 

https://internetowykantor.pl/aktualnosci/2018/04/25/internetowykantorpl-pierwszym-e-kantorem-z-nagroda/ 

[dostęp 14 IX 2018]. 
111Konkurs wakacyjny. https://www.internetowykantor.pl/konkurs-wakacyjny/  [dostęp 14 IX 2018]. 
112Głosowanie trwa do dn. 19 IX 2018. Podczas pisania pracy wynik był jeszcze nie znany. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/piotr-dziubak-i-jacek-uryniuk-odchodza-z-dziennika-gazety-prawnej-wola-prowadzic-blog
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/piotr-dziubak-i-jacek-uryniuk-odchodza-z-dziennika-gazety-prawnej-wola-prowadzic-blog
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klientowi o tym. Media społecznościowe są pierwszym miejscem i kanałem kontaktu z bankiem 

i jego usługami. Wynika to z faktu, iż na urządzeniach mobilnych spędzamy już około 2-3 

godzin dziennie i są one podstawowym narzędziem weryfikacji informacji.  

Przełom roku 2017 i 2018 nie był dla komunikacji banków prosty. Cała branża stanęła 

przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, tematami obecnymi w przestrzeni publicznej, a ściślej 

związanymi z bankami i z obsługą klientów. Rzeczywiście dla banków stały się one przyczyną 

kryzysów komunikacyjnych. Pierwszym tematem było wprowadzenie RODO (nowe zasady 

ochrony danych osobowych). Drugą  zaś kwestią były ciągnące się od kilku lat sprawy 

kredytów w walutach obcych, tak zwana sprawa frankowiczów.  Ten temat wrócił w związku 

z wydaniem prawomocnych wyroków sądowych w najgłośniejszej sprawie dotyczącej klientów 

mBanku. Wraca on również cyklicznie w kontekście osoby byłego prezesa BZ WBK, a obecnie 

premiera Mateusza Morawieckiego. Większość z banków, które zostały poddane badaniu, 

miała duże zobowiązania  w zakresie kredytów hipotecznych w szwajcarskiej walucie. 

Nawiązania do polityki, jako motyw przewodni pojawiają się również w wypadku 

dwóch banków kontrolowanych przez Skarb Państwa, Alior Banku i PKO BP. Pierwszy z nich 

należy wraz z Pekao SA, do grupy finansowej PZU, natomiast większość udziałów w banku 

PKO BP jest kontrolowana przez podmioty zależne od polityków. W przypadku Alior Banku, 

zdarzenia kryzysowe miały miejsce przed i tuż po okresie w jakim było prowadzone badanie. 

W czerwcu media obiegła informacja podana przez Agencję Reutersa, że zgodę na  połączenie 

Alior Banku i Pekao SA wyraził prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński113. Później ta 

informacja o połączeniu została zdementowana przez Panią Katarzynę Sułkowską, prezes 

zarządu Aliora, w wywiadzie i oświadczeniu, powołującym się na czynniki ekonomiczne, a nie 

polityczne114. 

W bezpośredniej komunikacji na Facebooku i Twitterze, którą udostępnia bank nie 

widać działań zmierzających do ukrycia kryzysu. Ogranicza on aktywność i większość 

komunikacji z klientami. Jedyne symptomy to kierowanie przez obsługujących profil na 

wiadomości bezpośrednie.  

  

                                                 
113 Reuters: Pekao połączy się z Aliorem Kaczyński dał zielone światło. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Reuters-Pekao-polaczy-sie-z-Aliorem-Kaczynski-dal-zielone-swiatlo-

7600299.html [dostęp 17 IX 2018]. 
114 Alior Bank i bank Pekao S.A. nie łączą się.  https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2018-08-07-alior-bank-i-

bank-pekao-nie-lacza-sie.html [dostęp 17 IX 2018]. 
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Zakończenie  

Social media są obecnie w komunikacji biznesowej najważniejszym kanałem 

dystrybucji treści i poszukiwania klienta na usługi i produkty. Są początkiem ścieżki 

transakcyjnej, od konsumenta do zadowolonego klienta. Banki świetnie odnajdują się w tym 

obszarze. Praca przedstawiła aktywność pięciu polskich banków na Facebooku i Twitterze. 

Każdy z badanych banków aktywnie tworzył komunikację na tych kanałach i informował o tym 

na swoich stronach internetowych.  

Banki aktywnie wprowadzały najnowsze trendy komunikacji w mediach 

społecznościowych i są wzorem dla innych branż. Zgodnie z wynikami badania wszystkie 

prezentują dwa najwyższe stopnie rozwoju komunikacji. ING Bank Śląski i mBank 

reprezentują najwyższy poziom i jednocześnie są też laureatami konkursu Złoty bankier, w 

którym są oceniani przez użytkowników mediów społecznościowych i ekspertów z branży 

marketingu.  

W pierwszym rozdziale pokazano, że banki, które są liderami aktywnie komunikują się 

ze swymi klientami, odpowiadając na ich wszystkie pytania. Są na tyle pewni swojej pozycji, 

iż nie potrzebują prezentować na kanałach komunikacji wizerunkowej i produktowej. Pozostałe 

banki dojrzewają do przejścia na ten typ komunikacji, jednak bardziej aktywnie publikują treści 

przedstawiające ich markę.  

W drugiej części pracy zaprezentowano również najnowsze trendy, rozwiązania i idee, 

którymi kieruje się świat marketingu w komunikacji na platformach social mediowych. Na 

przykładach z różnych branż pokazane zostały działania komunikacyjne, np. kontent marketing 

czy real time marketing z powodzeniem są stosowane przez marki.  

Rozdział trzeci podsumował badanie komunikacji i wykorzystanie trendów przez banki 

z wyróżnionej grupy. Choć banki korzystają w pełni z całej palety rozwiązań, to ogólnie branża 

jest dość konserwatywna. Wynika to głównie z przepisów prawnych i intensywnych kontroli, 

jakie prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Mimo to liderzy aktywie decydują się na nowinki a pozostali podążają ich tropem.  

Badanie pokazało, iż banki coraz częściej muszę odpowiadać na pytania użytkowników 

na temat implementacji najnowszych rozwiązań technicznych, w szczególności social selling.  

Pokazuje to, iż banku muszą rozważyć wprowadzenie takich ułatwień jak Google czy Apple 
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Pay czy sprzężenie mediów społecznościowych z systemami transakcyjnymi banków i 

prawodopodobnie w nie niedalekiej przyszłości będzie to wprowadzone.  

Praca zweryfikowała, iż komunikacja polskich banków jest przejawem wykorzystania 

najnowszych rozwiązań high tech i trendów marketingowych, które są takie same dla całego 

rynku globalnego. Komunikacja bankowa, pomimo iż nie jest skierowana tylko do klientów, 

ale i na przykład akcjonariuszy, to zawiera różne formy przekazu od udzielania odpowiedzi na 

pytania, przez prezentację produktów, aż po brandingową i związaną ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu.  
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