
Facebook jest kobietą, czyli 
trendy w social media 





Jak się „robi Internety”  
z wykorzystaniem social media 



 



Na starcie 
• Pierwsi płatni klienci jeszcze przed startem. 

 

• 160 klientów w pół roku po starcie!  

Wśród nich: Intel, Leroy Merlin, Raiffeisen, Credit 

Agricole, czy Air France. 

 

• Wśród klientów znajdują się również największe 

polskie agencje interaktywne jak K2, czy Lemon Sky, 

czy agencje PR: Euro RSCG, Publicon, Projekt PR, 

Personal PR. 

 

• Wycena 4 miliony złotych w 6 m-cy po starcie. 

 





Wyróżnij się 



 



 



Korzystaj z video 





 



Szansa chwili 



 



 



 



 



Pora na konkurs! 



 



 



 



 



Pora na drugi konkurs! 



Czemu tyle o tej „szansie chwili” 
tutaj mowa? 



 





Kaszki - liczba treści – ogółem i w podziale na dni 

Informacja o problemach z kaszkami po raz pierwszy pojawiła się w wypowiedziach Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii . Pierwszy odnotowany wpis Polaka dokonany w języku angielskim miał miejsce 5 sierpnia. Pierwszy wpis 
polskojęzyczny na Facebooku miał miejsce 9 sierpnia i był wpisem Polki mieszkającej w Norwegii. 
  
Właściwa część zaczęła się po godzinie 22:00 26 sierpnia i pierwszym skupiskiem były osoby mieszkające w Poznaniu. Od soboty 
nastąpił bardzo szybki przyrost wpisów. 



Kreowanie wizerunku 
• Monitoruj sieć…  

i angażuj się we wszystkie możliwe 

dyskusje na temat Twojego projektu. 

 

• Zachowaj pewną skromność w 

wypowiedziach na jego temat. 

 



Kreowanie wizerunku 
• W dyskusji na temat produktu, obok 

sukcesów i zalet, wspominaj również  

o drobnych wadach – autentyczność 

wypowiedzi! 

 

 

• Case Brand24 - algorytm sentymentu 



Komunikacja zewnętrzna 
• Mów dużo o tym co się dzieje z 

firmą / projektem. 

 

• Projekt musi mieć „ludzką twarz”. 

 



•  Szybko odpowiadaj na 

zapytania użytkowników / 

klientów – dbaj o nich 

 

•  Korzystaj z Olark! 

 

 

Klient nasz pan 



Cierpliwości 
• Dzień w Internecie to wieczność,  

a overnight success to mit. 

 

• Brand24 budujemy od września 

2010 i dopiero teraz zaczynamy 

zbierać pierwsze owoce tej pracy.  

 





 



Karol Wnukiewicz 

karol@brand24.pl 

fb.me/wnukiewicz 

Dziękuję za uwagę! 


