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Szanowni Państwo,  

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik pod tytułem „Twoje pierwsze kroki w Internecie”. 

Projekt powstał w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalnych przedsiębiorców, naszych 

Klientów. W trudnych czasach Covid-19 świadomość przedsiębiorców o konieczności 

uruchomienia swojej promocji w Internet wzrosła kilkukrotnie. Coraz więcej i częściej 

realizujemy transakcje w sieci w ostatnich kilkunastu miesiącach, a to może wpłynąć 

bezpośrednio na stały trend i zmienić naszą biznesową rzeczywistość. Poszukiwanie 

informacji, przeglądanie produktów, edukacja, załatwianie wielu spraw urzędowych i niestety 

także wiele kontaktów interpersonalnych przeniosło się do Internetu. Niezależnie od wieku, 

płci, zainteresowań i możliwości oraz potrzeb każdy używa dziś komputera, oraz smartfona.  

Korzystamy z mediów społecznościowych, oglądamy filmy na YouTube, kupujemy przez 

wyszukiwarkę i popularne systemy aukcyjne, przenosimy także kontakty biznesowe do sieci, 

chociażby do rosnącego na popularności portalu LinkedIn. Cała ta sytuacja powoduje, że 

niezależnie od wielkości biznesu, obszaru działania oraz grupy docelowej, każdy 

przedsiębiorca szuka rzetelnej informacji jak rozpocząć swoją przygodę z pozyskiwaniem 

Klientów i generowaniem sprzedaży przez Internet. Zagadnienia są bardzo obszerne i 

wymagają wielu godzin nauki, ćwiczeń, wygenerowanych treści, przygotowanych i 

przeprowadzonych kampanii, w oparciu o szkolenia, webinary i ebooki, które można znaleźć 

na rynku.  

W gronie ekspertów Śląskiej Organizacji Szkoleniowej, którym chciałbym serdecznie 

podziękować za udział w projekcie, przygotowaliśmy poradnik, który pozwoli zapoznać się z 

zagadnieniami dotyczącymi uruchomienia biznesu w Internecie oraz skutecznego marketingu. 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy i praktycznych umiejętnościach, 

chcemy podzielić się z Państwem fundamentalną wiedzą, przekazać pewne mechanizmy i 

przede wszystkim zainspirować do pogłębienia prezentowanych tutaj zagadnień. 

Mamy nadzieję, że formuła tego podręcznika, a także kursu wideo, który jemu towarzyszy, 

będą stanowić dla Państwa pierwszy solidny krok do zaplanowania i uruchomienia procesów 

komunikacji i sprzedaży przez Internet oraz dzielenia się wiedzą o e-marketingu.  

Życzymy miłej lektury i trzymamy kciuki za każdy Wasz krok do sukcesu!    

 

Robert Duda, 

Redaktor wydawnictwa 

Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
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Robert Duda 

 

I. Jak działają narzędzia Google i w jaki 

sposób możesz je wykorzystać do 

promocji i sprzedaży przez Internet? 
Planując uruchomienie swojej firmy w Internecie podstawowym kanałem komunikacji i 

sprzedaży w większości przypadków powinna być wyszukiwarka Google i system reklamowy 

Google Ads. Jednoznacznie wynika to z modelu wyszukiwania informacji o produktach i 

usługach w Internecie, który w większości z nas rozpoczyna się właśnie od „wygooglowania”.  

Niezależnie od tego czy korzystamy w danej chwili z komputera, tabletu czy smartfonu ścieżkę 

poszukiwania, a dalej pozyskiwania wszystkich informacji i w finale zakup realizujemy 

korzystając z wyszukiwarki. Na rynku wyszukiwarek zdecydowanym liderem jest Google, 

stanowiący około 95% rynku wyszukiwarek w Polsce. Są także użytkownicy korzystający z 

innych wyszukiwarek jak Bing, Yahoo , Yandex, Baidu, ale ruch do serwisów internetowych z 

nich stanowi zazwyczaj kilka procent lub promili. Można więc przyjąć, że chcąc dotrzeć ze 

swoją ofertą do korzystających z wyszukiwarek należy skupić się głównie na tej największej i 

najbardziej popularnej.  

Google to także jeden z największych na świecie systemów reklamowych czyli Google Ads. 

Uruchomienie reklamy w Google Ads umożliwia wyświetlenie reklam swoich produktów i 

usług w samej wyszukiwarce Google, ale także wykorzystanie ogromnego potencjału sieci 

reklamowej Google oraz YouTube i Gmail. W formie ciekawych bannerów reklamowych lub 

innych formatów graficznych możesz wyświetlić się poprzez GDN (Google Display Network) 

Twoim potencjalnym Klientom, którzy odwiedzają w Internecie serwisy tematyczne, portale 

ogólnopolskie, portale regionalne czy miejskie, ale także tym wszystkim, którzy spędzają czas 

oglądając filmy na YouTube. Google Ads pozwala także docierać ze swoim przekazem 

reklamowym do ogromnej rzeszy użytkowników poczty elektronicznej Gmail.  

Uruchamiając swój biznes w sieci postaw zatem przede wszystkim na przygotowanie i 

uruchomienie dobrej strony lub sklepu internetowego, a zaraz po tym zrób wszystko aby po 

wpisaniu określonych haseł, słów, fraz w wynikach wyszukiwania na najwyższych pozycjach 

znalazł się właśnie Twój serwis. Równolegle zaleca się także przygotowanie i uruchomienie 

reklam graficznych w sieci reklamowej Google aby generować odwiedziny serwisu 

internetowego, ale jednocześnie budować rozpoznawalność swojej marki i oferowanych 

produktów w docelowej grupie potencjalnych Klientów. Warto także pamiętać aby za pomocą 

narzędzi Google uruchomić kampanię remarketingową czyli tak zwane reklamy goniące 

użytkownika, po tym jak odwiedzi Twój serwis internetowy. Ta forma promocji znacznie 

zwiększa prawdopodobieństwo powrotu Klienta do Twojej strony lub sklepu, a finalnie 

zrealizowanie konwersji czyli zakup, wypełnienie formularza, pobranie poradnika czy 

zrealizowanie innego celu, który ustalisz jako cel wizyty w serwisie internetowym.  
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1. Jak działa wyszukiwarka Google?  
Kiedy zostanie już uruchomiony Twój serwis internetowy działający pod konkretną domeną 

(czyli niejako adresem Twojej firmy w Internecie) poprzez treści oraz tak zwaną mapę strony 

zostaje ona dodana do indeksowania czyli do swego rodzaju katalogów ogromnej biblioteki.  

Oprogramowanie Google zwane robotami indeksującymi odwiedza wszystkie dodane strony i 

sprawdza zawarte tam treści oraz linki, a na końcu przesyłają dane o stronach na serwery 

Google. Tak powstaje index wyszukiwarki.  

Setki miliardów  stron internetowych w indeksie jest poukładanych wg zawartości, w tym 

głównie wg. słów kluczowych. Aby spośród ogromu informacji z różnych stron i sklepów 

przedstawić najlepsze, przydatne i trafne wyniki powstały właśnie systemy rankingowe. To co 

wpływa na wynik wyszukiwania to m.in. treść wpisanego zapytania, trafność i przydatność 

strony, wiarygodność, lokalizacja i inne czynniki.  

Osobom wpisującym dane zapytanie „X” najwyżej pojawiają się te strony, które są 

przeanalizowane przez systemy rankingowe głównie w oparciu o częstotliwość i miejsce 

pojawiania się tego słowa „X” w tytule, nagłówkach i treściach na badanych stronach. Istotnym 

elementem jest także komfort korzystania z określonej strony (w tym czas ładowania strony 

oraz jej użyteczność) , a także fakt czy na innych stronach znajdują się linki kierujące do tego 

serwisu. Szczegółowe określenie wszystkich elementów, które sprawiają że strony 

internetowe znajdują się wysoko w wynikach wyszukiwania znajdują się w tzw. wskazówkach 

Google dla webmasterów.  

Google stale usprawnia algorytmy, aby z dnia na dzień coraz lepiej pokazywać wyniki w 

wyszukiwarce odpowiadające intencjom szukających. Tylko w 2018 roku Google wprowadził 

3234 usprawnienia w wyszukiwarce, co oznacza że właściciele stron i sklepów internetowych 

powinni stale śledzić wszystkie aktualizacje i starać się pielęgnować swoją stronę w kontekście 

tym zmian.   

W wynikach wyszukiwania poza wynikami naturalnymi (organicznymi), które wynikają 

bezpośrednio z opisanego powyżej sposobu działania wyszukiwarki najczęściej pojawiają się 

także reklamy Google Ads (oznaczone jako Reklama) w formie reklam tekstowych, oraz reklam 

produktowych zwanych potocznie  Google Zakupy/Merchant Center, gdzie widoczne jest 

także zdjęcie i cena produktu.  
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2. Dlaczego warto wykorzystać ogromny potencjał Google Ads? 
 

Reklamy Google Ads to doskonałe źródło ruchu do Twojej strony, który może być 

wygenerowany praktycznie z dnia na dzień po uruchomieniu i zaindeksowaniu serwisu 

internetowego.  O ile proces zdobywania pierwszych pozycji w wynikach 

naturalnych/organicznych wymaga czasu, o tyle za pomocą reklam płatnych w Google Ads 

możesz wyświetlić swoją reklamę w wyszukiwarce lub sieci reklamowej Google w ciągu kilku 

godzin.  

Dzięki reklamie w Google Ads możesz szybko zrealizować swój cel i osiągać zaplanowane 

wyniki. Ta forma promocji może wygenerować między innymi zwiększenie liczby wizyt na 

Twojej stronie internetowej, bezpośrednie telefony od Klientów do Ciebie lub Twoich 

handlowców, a także zwiększyć ilość Klientów w sklepie stacjonarnym. Za pomocą Google Ads 

możesz także zwiększyć świadomość swojej marki w grupie potencjalnych Klientów lub 

zachęcić internautów do pobrania Twojej aplikacji. System reklamowy umożliwia Tobie 

dopasować typ kampanii do Twoich potrzeb i możliwości.  

 

2.1. Kampanie Google Ads w wyszukiwarce  

Reklama Twojej firmy pojawi się w wyszukiwarce wtedy, kiedy użytkownicy będą wpisywali 

ustalone przez Ciebie słowa/hasła związane z tym co oferujesz na swojej stronie lub e-sklepie. 

Za pomocą atrakcyjnych nagłówków oraz treści reklamy i dostępnych rozszerzeń możesz 

zbudować atrakcyjną reklamę tekstową (klasyczną lub reklamę elastyczną), która wyświetli się 

w wynikach wyszukiwarki obok Twojej konkurencji.  

 

Rys. 1.1. Przykładowe reklamy tekstowe w wyszukiwarce po wpisaniu frazy „hotel wisła” 
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Za reklamę zapłacisz dopiero wtedy, kiedy ktoś kliknie i wejdzie na Twoją stronę lub zadzwoni 

do Twojej firmy. Cena za jedno kliknięcie to pochodna wielu składników, w tym stawek 

konkurencji oraz parametrów jakościowych Twojej reklamy i strony docelowej. W zależności 

od branży, zasięgu i konkurencyjności możesz zapłacić od kilku groszy do nawet kilkunastu 

złotych za jedno kliknięcie. Zalecany budżet dla startującej firmy na kampanię lokalną w 

wyszukiwarce to 300 – 500 zł miesięcznie na początek, a potem w zależności od efektów i 

potrzeb można dowolnie regulować tym budżetem.  

 

2.2. Kampanie produktowe 
Kampanie produktowe dostępne są dla większości właścicieli sklepów internetowych. 

Reklamy wyświetlają się w oparciu o zasoby Twojego sklepu poprzez specjalnie generowany 

plik XML oraz uruchomione i zweryfikowane w usłudze Google Merchant Center. Finalnie 

użytkownicy wpisujący dane słowo w wyszukiwarce obok reklam tekstowych zobaczą także 

Twoje produkty wyjątkowo wyeksponowane za pomocą zdjęcia produktu, nazwy, ceny oraz 

dodatkowych informacji.  Ten typ kampanii daje zazwyczaj dużo większą szansę na konwersję, 

czyli sprzedaż ponieważ Klient od samego początku podąża za produktem, który wpadł mu w 

oko.  

 

Rys. 1.2. Przykładowe reklamy w Google Zakupy po wpisaniu frazy „niebieska bluzka” 

 

Uruchamiając kampanie produktowe zyskujesz podwójnie ponieważ korzystając z 

remarketingu (reklama goniąca za osobami, które już odwiedziły Twój sklep) wyświetlasz 

konkretne produkty, które oglądał Klient w Twoim sklepie, co daje jeszcze większe 

perspektywy na zrealizowanie zakupów.  
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Aby uruchomić ten typ reklamy należy obok konta w Google Ads uruchomić także konto 

firmowe w Google Merchant Center, uprzednio generując w samym oprogramowaniu sklepu 

internetowego plik produktowy XML, który powinien być stale aktualizowany, aby uniknąć 

sytuacji kiedy Klient widzi reklamę produktu, którego już nie mamy w ofercie, lub tego gdzie 

stany magazynowe są zerowe.  

Płatność za reklamy produktowe jest analogiczna jak w reklamach tekstowych w wyszukiwarce 

i jest generowana wtedy, kiedy potencjalnych Klient kliknie i wejdzie do sklepu internetowego 

na stronę danego produktu.   

  

2.3. Kampanie wizualne/displayowe (Google Display Network) 
Reklamy graficzne pomagają promować nazwę, logo lub konkretne produkty, usługi kiedy 

Twoi potencjalni klienci oglądają różne strony, serwisy, portale internetowe czy filmy na 

YouTube, oraz podczas przeglądania poczty Gmail. Sieć reklamowa Google dociera do ponad 

90% użytkowników Internetu właśnie poprzez wykorzystanie różnego rodzaju powierzchni 

reklamowych u wydawców.  

 

Rys. 1.3. Przykładowa reklama Google Ads (VW ID4) w formacie display, w portalu Interia.pl   

 

Kiedy sprzedajesz wózki dziecięce i chce docierać na przykład z nowym produktem do grupy 

docelowej, to z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz swoich Klientów w serwisach 
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internetowych skierowanych do młodych mam i ojców. Jeśli więc w tej grupie docelowej 

chcesz wzbudzić zainteresowania produktem to najlepiej wyświetlić swoją reklamę właśnie na 

portalach tematycznych, z dodatkowym określeniem cech grupy docelowej, czyli na przykład 

wieku, płci czy zainteresowań oraz historii wyszukiwań. Realizując kampanie displayowe 

zazwyczaj zyskujesz podwójnie. Po pierwsze istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskasz 

kliknięcie w reklamę i klient „wyląduje” na stronie produktów i je kupi.  Po drugie jest szansa 

że podświadomie zapamięta Twoje logo, kolory, nazwę produktu, slogan reklamowy i kiedy 

będzie na ostatnim etapie procesu zakupowego chętniej kupi Twój produkt wykorzystując 

fakt, że „już to gdzieś widziałem”.  

Pamiętajmy, że w tym typie także płacimy za reklamę dopiero po kliknięciu, więc mamy szanse 

na wygenerowanie dużej ilości odsłon reklamy w grupie potencjalnych Klientów „za darmo”.  

 

 

 

2.4. Kampanie wideo 
Jeśli dysponujesz swoją produkcją wideo to za pomocą Google Ads, możesz skierować swój 

film tak, aby wyświetlał się w wyszukiwarce YouTube Twoim potencjalnym Klientom. Opłata 

za reklamę w jednym z modeli jest generowana wówczas kiedy wykażą zainteresowanie. 

Reklamy realizowane poprzez wideo doskonale pozwalają zwiększać zasięgi, rozpoznawalność 

Twojej marki, a w efekcie długo falowym wpływają na wzrosty współczynników konwersji i 

sprzedaży oraz umożliwiają optymalizację budżetów marketingowych.   
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3. SEO, czyli pierwsze kroki do osiągnięcia wysokich pozycji w 

wyszukiwarce Google oraz sprzedaży przez reklamy Google Ads 
 

Mając świadomość ogromnego potencjału i możliwości, jakie daje każdej firmie Google 

poprzez swoje narzędzia warto się do procesu uruchamiania komunikacji i sprzedaży dobrze 

przygotować. Wielu przedsiębiorców bez uprzedniego przemyślenia samej strategii 

komunikacji i kampanii, a także przygotowania się do uruchomienia płatnych reklam, często 

wskazuje jakoby ta forma reklamy była tylko „wyrzuceniem pieniędzy w błoto”. Warto zatem 

skorzystać z poniższych rad i tak zainwestować w promocję w Google, aby możliwie szybko 

przynosiła sprzedaż i zakładany zwrot z inwestycji.  

Kilka elementów dotyczących poprawnego przygotowania Twojego serwisu internetowego 

pomoże zarówno w pozycjonowaniu naturalnym, jak i dobrej jakości kampanii Google Ads. Od 

czego warto rozpocząć?  

3.1. Plik robots.txt  
Sprawdź, czy wpisując nazwę Twojej domeny w wyszukiwarce w formacie: 

nazwatwojejdomenyxyz.pl/robots.txt pojawia się ekran z informacją w treści:  

• Disallow: – to te elementy Twojego serwisu internetowego, które nie mają być 

indeksowane, czyli widoczne w wynikach wyszukiwania 

• Allow: - to zawartość Twojego serwisu, która powinna zostać zaindeksowana i 

widoczna w wynikach wyszukiwania dla Twoich klientów 

Jeśli po wpisaniu powyższego adresu do przeglądarki internetowej nie pojawia się na ekranie 

nic lub pojawia się tzw. błąd 404 – nie ma takiej strony, to koniecznie przygotuj poprawny plik 

robots.txt oraz umieść go na serwerze tak aby był aktywny i widoczny dla robotów 

wyszukiwarek.  

3.2. Plik sitemap.xml  
Drugim koniecznym elementem, który poprawia komunikację z robotami indeksującymi i 

swoistym niezbędnikiem każdej strony czy sklepu internetowego jest plik sitemap.xml. Tutaj 

ponownie przetestuj czy masz ten plik u siebie. Wpisz w przeglądarkę internetową adres: 

nazwawtojejdomenyxyz.pl/sitemap.xml i zobacz co pojawi się na ekranie.  



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

12 

 

Rys. 1.4. Przykładowy plik sitemap.xml , tutaj dla domeny sos.edu.pl  

Na ekranie powinny pojawić się elementy wygenerowane z Twojej strony i odpowiadające 

strukturze Twojego serwisu. Najczęściej XML Sitemap składa się z częściowych map 

określających zawartość postów, stron, grafik, produktów, kategorii i innych elementów, które 

ułatwiają robotom wyszukiwarek szybkie zapoznanie się z tym co kryje Twój sklep lub strona 

www.  

Jeżeli w Twoim serwisie nie ma wygenerowanej mapy strony to koniecznie zadbaj o jej 

wygenerowanie i umieszczenie na serwerze. Tutaj scenariusze są dwa:  

• Jeśli korzystasz ze strony działającej w oparciu o system zarządzania treścią Wordpress 

to będzie najłatwiej. Pobierz i zainstaluj samodzielnie lub poproś osobę, która 

przygotowywała dla Ciebie stronę, wtyczkę YoastSEO. Uruchomienie i podstawowa 

konfiguracja tej wtyczki w Twoim wordpressie sprawi, że mapa strony zostanie 

wygenerowana i będzie stale aktualizowana, jeśli wprowadzisz jakieś zmiany na stronie 

internetowej.  

• Jeżeli Twój serwis internetowy działa w oparciu o system, gdzie nie ma gotowych 

wtyczek lub automatycznych rozwiązań to możesz skorzystać z jednego z bezpłatnych 

generatorów map stron, wpisując w wyszukiwarkę hasło „sitemap generator”. Tutaj 

możesz skorzystać na przykład z serwisu: https://www.xml-sitemaps.com/ , który po 

wpisaniu adresu Twojej domeny wygeneruje mapę strony, a w drugim kroku konieczne 

będzie jej przesłanie na serwer np. przez połączenie FTP. W tym przypadku pamiętaj, 

że mapa jest statyczna i nie będzie się automatycznie aktualizowała więc po zmianach 

na stronie np. wrzuceniu nowego produktu czy usługi konieczne będzie powtórzenie 

tego procesu i nadpisanie pliku sitemap.xml.  

 

https://www.xml-sitemaps.com/
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3.3. Meta Title – kluczowy znacznik 
Meta title to tytuł strony internetowej. To jeden z najważniejszych tagów w sekcji head Twojej 

strony. To właśnie przede wszystkim po tym elemencie algorytm Google ocenia stronę i ustala 

czy wyświetlić ją wysoko czy nisko w wynikach wyszukiwarki. Natomiast w Google Ads ten 

element będzie miał wpływ na stopień dopasowania słowa kluczowego do reklamy i dalej do 

strony docelowej. To co wpiszemy w tytule pojawia się największą czcionką w wynikach 

wyszukiwarki Google, a także jako tytuł strony na pasku zakładek w przeglądarce.  

 

Rys. 1.5. Wizualizacja elementu Meta title w wynikach wyszukiwarki Google.  

 

W tytule strony powinniśmy umieszczać kluczowe słowa i frazy, które krótko i czytelnie 

informują o umieszczonych na danej stronie czy podstronie treściach. Pamiętajmy, że dla 

każdej strony, podstrony, produktu, usługi, dla każdego adresu url w Twoim serwisie powinien 

być przygotowany unikalny tytuł. To bardzo ważny czynnik wpływający i na ocenę robotów 

wyszukiwarek, ale także przez samych internautów przeglądających Internet.  

Tytuł możesz edytować w swoim systemie CMS serwisu internetowego. Jeśli masz stronę 

działającą w oparciu o Wordpress to wyżej wskazana wtyczka YoastSEO właśnie poprzez swą 

funkcjonalność to umożliwia i cały proces jest bardzo czytelny. Jeżeli natomiast strona działa 

na innym systemie to koniecznie zadbaj, aby dla każdej podstrony była możliwość edytowania 

Meta Title.  

Bardzo często zadbanie o ten element w Twoich pracach nad stroną przekłada się 

bezpośrednio w ciągu kilku dni lub tygodni na znaczną poprawę widoczności serwisu w 
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wyszukiwarce i potrafi także wpłynąć na wynik jakości w kampaniach Google Ads, co wpływa 

na ekspozycje reklamy, a finalnie także na koszty.  

 

3.4. Dopasowanie mobilne strony internetowej  
Kolejnym ważnym elementem, o który warto zadbać, aby strona była poprawnie i wysoko 

indeksowana w wynikach organicznych Google, a także aby uzyskała wysoką ocenę jako trafna 

i użyteczna w kampaniach Google Ads to stopień dopasowania strony do urządzeń mobilnych.  

Dziś, kiedy większość ruchu w Internecie generowany jest właśnie z urządzeń mobilnych 

Google wskazuje ten czynnik jako jeden z najbardziej istotnych przy ocenie stron. Warto więc 

już teraz sprawdzić, czy Twoja strona internetowa jest przystosowana do urządzeń mobilnych, 

czy generuje jakieś błędy. Dobrze jest wczytać się w raport i postarać się wyeliminować jak 

najwięcej błędów, które wskazuje Google.  

Aby skorzystać z bezpłatnego narzędzia wpisz w przeglądarkę adres: 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=pl    

 

 

Aby sprawdzić swoją stronę wpisz jej adres do pola „Podaj URL do przetestowania”, chwile 

poczekaj i sprawdź wyniki. Zwróć uwagę, że na stronie wyników często wyświetla się żółty 

trójkąt ostrzegawczy. Kiedy w niego klikniesz dostaniesz szczegółowe informacje o błędach do 

wyeliminowania, aby strona była w pełni funkcjonalna na urządzeniach mobilnych.  

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=pl
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3.5. Czas ładowania strony internetowej 
Ostatnim elementem z zestawu podstawowych do samodzielnej analizy i poprawy jest czynnik 

czasu ładowania strony internetowej. Im strona będzie się szybciej ładowała tym także większe 

prawdopodobieństwo, że Google oceni ją lepiej, a tym samym wyświetli wyżej w wynikach 

wyszukiwania oraz może to mieć wpływ na ocenę użyteczności w kontekście reklam w Google 

Ads.  

Taki test szybkości ładowania, użyteczności Twojej strony możesz sprawdzić samodzielnie w 

kolejnym bezpłatnym narzędziu Google. Wpisz do przeglądarki poniższy adres: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl  

 

 

W polu „Podaj URL strony internetowej” wpisz swój adres strony oraz kliknij analizuj. Na 

ekranie pojawią się konkretne liczby wskazujące niedociągnięcia Twoje serwisu, a przechodząc 

niżej otrzymasz precyzyjne informacje co wpływa na spowolnienie w ładowaniu się Twojej 

strony internetowej, a tym samym obniża jej użyteczność.  

Postaraj się samodzielnie lub z programistą wyeliminować jak najwięcej widocznych tutaj 

elementów. Podrasowanie serwisu internetowego zgodnie z tymi zaleceniami daje podwójne 

korzyści. Po pierwsze Twoja strona będzie wyżej oceniana przez roboty wyszukiwarek, ale co 

równie ważne będzie po prostu bardziej użyteczna = przyjemniejsza dla Klientów. Bo kto lubi, 

kiedy na załadowanie strony trzeba czekać kilka sekund      ?  

 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl
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4. Narzędzia Google. Podsumowanie.  
Google daje ogromne możliwości poprzez wyszukiwarkę, sieć reklamową oraz bezpłatne 

narzędzia aby samodzielnie dobrze przygotować swoją stronę lub sklep internetowy. Ogromny 

zasięg, powszechność, niskie koszty wejścia w ten kanał sprawiają, że absolutnie rekomenduje 

wykorzystanie narzędzi Google jako fundamentu marketingu internetowego dla Ciebie.  

Pamiętaj, że proces rozwoju Twojego biznesu w sieci będzie rozłożony w czasie. W tym 

kontekście warto planując mix marketingowy uwzględnić dwie kwestie:  

• W przypadku działań SEO zawierających optymalizację serwisu internetowego i 

dopasowywanie go do zaleceń Google dla Webmasterów, a dalej realizowanie działań 

w zakresie content marketingu i linkduildingu na efekty z natury poczekasz kilka 

tygodni lub miesięcy. Wszelkie metody i próby „oszukania” Google są niezalecane i 

mogą się skończyć bardzo przykro dla Twojego biznesu. Zaplanuj więc kalendarz 

działań oraz budżet od samego początku na kilka miesięcy i oczekuj efektów 

długofalowo.  

• Kampanie Google Ads umożliwiają uzyskiwanie efektów praktycznie z dnia na dzień po 

uruchomieniu. Warto tutaj pamiętać o dobrze przygotowanej strategii działania, 

opisaniu swojego Klienta docelowego, przemyślanych słowach i hasłach, a 

jednocześnie dobrym przygotowaniu strony docelowej, gdzie po kilknięciu w reklamę 

wylądują użytkownicy. Tutaj czeka niestety kilka niespodzianek i pułapek dla 

początkujących. Warto więc przed pierwszym uruchomieniem płatnej reklamy 

przygotować się i poczytać lub zobaczyć filmy poradnikowe, które pozwalają krok po 

kroku przejść przez ten proces bez popełnienia wielu kosztownych błędów.  

 

Życzę powodzenia oraz wytrwałości na etapie uruchamiania i rozwoju biznesu internetowego 

i zachęcam do stałego monitorowania zmian w narzędziach Google, które dają ogromne 

możliwości osiągnięcia sporych zysków, jeśli je umiejętnie wdrożymy.  
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Adam Misa 

II. Jak wykorzystać Facebook w 

sprzedaży Twojej firmy? 
 

Facebook to największy i najbardziej popularny serwis społecznościowy. Ma już ponad 2,8 

miliarda użytkowników na całym świecie, w tym 22 miliony w Polsce. To pierwszy masowy 

serwis społecznościowy, bardzo intuicyjny w obsłudze i stąd jego rosnąca popularność. 

Wśród użytkowników Facebooka są zarówno kobiety, jak i mężczyźni – absolutnie w każdym 

wieku, reprezentujący różne branże, stanowiska zawodowe i zainteresowania.  

Jak widać poniżej, najbardziej reprezentowana jest grupa wiekowa 18-44, ale nie oznacza to, 

że starszych odbiorców nie znajdziemy na Facebooku! Spędzają oni nieco mniej czasu niż 

młodsze pokolenia i są bardziej ostrożni w swoich internetowych aktywnościach – co oznacza, 

że na Facebooku są raczej w roli obserwatorów i dlatego nie są tak licznie widoczni w 

dostępnych statystykach. 

 

 

 

Rys. 1: Użytkownicy Facebooka w Polsce (luty 2021). ŹRÓDŁO: NapoleonCat 

 

Firmową komunikację na Facebooku prowadzimy za pośrednictwem strony firmowej 

(fanpage), a nie profilu osobistego, który zarezerwowany jest dla użytkowników 

indywidualnych. Warto utworzyć również konto firmowe w Menedżerze Firm 

(www.business.facebook.com) – tzw. szary Facebooka, i dodać do niego nasz fanpage.  

http://www.business.facebook.com/
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Rys. 2: Menedżer Firm – tzw. szary Facebook, www.business.facebook.com 

 

Zarządzanie firmową stroną z poziomu Menedżera Firm Facebook (Facebook Business 

Manager) daje nam pełną kontrolę nad naszymi firmowymi zasobami w przestrzeni 

Facebooka, czyli nad stroną firmową i kontem reklamowym. Jako administratorzy konta 

firmowego, jesteśmy „nad-administratorami” i nie musimy mieć obaw, że ktoś kiedyś przejmie 

nasze zasoby i utracimy do nich dostęp. Z poziomu Menedżera Firm łatwo zarządzamy również 

uprawnieniami innych osób do naszych zasobów oraz tworzymy płatne kampanie reklamowe. 

 

 

 

Rys. 3: Facebook Business Manager – Menedżer Firm. 

 

http://www.business.facebook.com/
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1. Po pierwsze, strategia komunikacji na Facebooku 
 

W ciągu zaledwie jednej minuty na Facebooku loguje się około 1 miliona użytkowników, 

udostępnianych jest prawie 250 milionów zdjęć, 50 milionów linków i pojawia się około 7 

miliardów polubieni i udostępnień!  W tym gąszczu informacji trzeba się jakoś wyróżnić i 

dlatego podstawą biznesowej obecności firmy w mediach społecznościowych (nie tylko na 

Facebooku!) powinna być strategia komunikacji. Taka strategia powinna składać się z kilku 

części, a analizy i dane pozwolą nam określić, co i jak chcemy komunikować na Facebooku.  

 

1. Analiza wstępna naszej strony firmowej (fanpage) w serwisie Facebook. 
Określamy plusy i minusy naszego fanpage’a, oczywiście jeśli już go posiadamy. 
Mocnymi stronami mogą być np. ładne zdjęcia, dużo wpisów, a słabymi stronami – 
brak regularności wpisów czy małe zasięgi. 

2. Analiza SWOT naszej firmy. 
Czyli analiza firmy pod kątem mocnych i słabych stron (otoczenie wewnętrzne naszej 
firmy) oraz szans i zagrożeń (otoczenie zewnętrzne naszej firmy). SWOT pozwoli nam 
określić to, co nas wyróżnia na rynku i wśród konkurencji. 

3. Analiza stron firmowych naszych konkurentów na Facebooku. 
Wybierzmy do analizy 3 konkurencyjne firmy: nasz ideał, nasz bezpośredni konkurent 
i firma, która plasuje się niżej od nas. Przyjrzyjmy się stronom konkurencji pod kątem: 
co nam się podoba, co nie do końca jest fajne, jakie treści są publikowane. 

4. Cele naszej komunikacji na Facebooku. 
Jak każde cele, powinny być mierzalne, określone w czasie, konkretne i możliwe do 
osiągnięcia za pośrednictwem Facebooka. Najczęściej wymieniamy tu wzrost 
sprzedaży, ale musimy pamiętać, że jest to cel pośredni – bo Facebook to głównie 
rozrywka! Celem może być na przykład: zwiększenie wizyt na naszej stronie www o X% 
w ciągu 6 miesięcy, dotarcie z reklamą Facebook do X tys. użytkowników ciągu 1 
miesiąca. Takie cele z pewnością wpłyną również na wzrost sprzedaży. 

5. Grupa docelowa. 
Narzędziem do analizy naszej grupy docelowej jest Facebook Audience Insights 
(www.facebook.com/ads/audience-insights/). Tu możemy dowiedzieć się prawie 
wszystkiego o użytkownikach Facebooka: poznać wiek i płeć naszej grupy odbiorców, 
ich wykształcenie, zajmowane stanowiska zawodowe i zainteresowania. 

6. Mierzenie efektów. 
Czyli określenie, jak będziemy mierzyć skuteczność naszych działań na Facebooku. 
Wykorzystać możemy do tego statystyki Facebooka (dostępne z poziomu menu na 
stronie firmowej – zakładka „Statystyki”), statystyki insights (również dostępne w 
formie pliku Excel do pobrania z poziomu zakładki „Statystyki”) czy Google Analytics. 

 

 

 

http://www.facebook.com/ads/audience-insights/
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2. Po drugie, planowanie treści (i algorytm EdgeRank) 
Największym błędem w biznesowym wykorzystaniu potencjału Facebooka jest publikowanie 

treści od czasu do czasu (czyli nieregularnie!), bez przemyślenia i z przypadku (czyli bez 

omówionej powyżej strategii!). Musimy bowiem wiedzieć, że wszystkie pojawiające się na 

Facebooku treści – zarówno te prywatne, jak i firmowe – są filtrowane przez algorytm 

EdgeRank. 

To ten algorytm odpowiada za to, czy na naszym Facebooku w ogóle widzimy, a jeśli tak, to 

kiedy aktywności naszych znajomych czy polubionych stron firmowych. Jeśli nie wchodzimy z 

ich treściami w żadne interakcje, to dla EdgeRank jest to sygnał, że treści generowane przez te 

osoby czy strony firmowe nas nie interesują i nam ich po prostu nie wyświetla lub wyświetla z 

dużym opóźnieniem (nawet po kilku dniach!) – dzieje się tak w sytuacji, gdy wejdziemy w 

interakcję z podobnymi treściami lub dana treść zyskuje dużą popularność wśród innych 

użytkowników Facebooka. 

 

Jak działa algorytm EdgeRank? 

 

 

 

Rys. 4: Jak działa algorytm EdgeRank? 
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EdgeRank ocenia wartość treści w trzech aspektach: 

1) Affinity (powiązanie) – czyli czy odbiorca wchodzi w interakcje z treściami? 
2) Weight (waga) – czyli rodzaj wpisu, tu Facebook ma swój ranking wartości rodzaju 

postów; najwyżej oceniane są treści wideo, następnie graficzne i z linkiem www, a 
najmniej pozycjonowane są posty zawierające tylko tekst 

3) Time (czas) – czyli czas reakcji na opublikowany wpis, tu obowiązuje tzw. zasada 20 
minut (jeśli w ciągu 20 minut wpis będzie polubiony, skomentowany i udostępniony to 
dla Facebooka znak, że treść jest wartościowa). 

 

Wracając do kroku pierwszego, czyli do strategii komunikacji… - wiedząc, co nas wyróżnia i co 

może zainteresować naszych odbiorców, staramy się stworzyć coś w rodzaju serialu: ze 

scenariuszem każdego odcinka (wpisu), ze zwrotami akcji (mogą to być konkursy czy 

promocje). Warto podejść do tego jak do serialu o naszej firmie, w którym opowiadamy o nas, 

o naszej ofercie, o naszych klientach i o tym, co dzieje się w naszym otoczeniu (czyli w branży 

czy na rynku, w którym działamy). 

 

Linie tematyczne wpisów 

Pomocne w tym „planowaniu opowieści” mogą być linie tematyczne wpisów – czyli ogólne 

kategorie tematyczne, wokół których tworzymy już konkretne wpisy. Mogą to być m.in.: linie 

bieżące (np. święta, także te nietypowe – dla przykładu, Dzień Ziemi czy Dzień Drzemki w 

Pracy), linie klienci (np. prezentujące opinie naszych klientów), linie produkty (np. 

prezentujące naszą ofertę), linie nasza firma (np. prezentujące nasz zespół, naszą firmę „od 

kuchni”). Biorąc pod uwagę filtr treści EdgeRank, warto planować 2-3 wpisy tygodniowo – ale 

w różnych odstępach czasowych (co 1 lub 2 dzień) i o różnych porach publikacji. 

 

Rys. 5: Przykładowy kalendarz treści, tworzony w Excel. 
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3. Po trzecie, tworzenie treści… 
Kiedy już wiemy, co i kiedy publikować na fanpage’u, przechodzimy do tworzenia treści. 

Tworząc treści, nie zapominajmy o naszej grupie odbiorców (kim są, co ich interesuje?) oraz o 

specyfice social mediów – tu jesteśmy głównie po to, aby szybko się komunikować i dla 

rozrywki. Treści powinny być więc proste w odbiorze, aby użytkownik nie musiał angażować 

zbyt wiele czasu na ich zrozumienie, a z drugiej strony – aby przyciągały jego uwagę i 

wyróżniały się wśród innych treści na Facebooku. Warto zwrócić uwagę na kilka elementów: 

• odpowiedni język – raczej unikamy branżowego języka i posługujemy się prostym 
słownictwem,  

• odpowiedni styl wypowiedzi – dostosowany do naszej grupy docelowej (wiek, płeć, 
wykształcenie), ale i zgodny z wizerunkiem naszej firmy, 

• przejrzystość wizualna – czyli dbanie o poprawną pisownię, stosowanie akapitów itp. 

• emoji – czyli buźki i inne graficzne znaki stosujemy z umiarem (głównie dla zwrócenia 
uwagi na pewne słowa w treści wpisu); warto wypracować swój własny zestaw emoji 
dla swojej firmy, 

• wezwanie do działania – każdy wpis powinien kończyć się wezwaniem do działania 
(Call-To-Action) i niekoniecznie musi to być zachęta do wykonania telefonu czy 
odwiedzenia strony www! Takie wezwanie może mieć formę stałych elementów (np. 
adres naszej firmy, numer telefonu, email, strona www) podawanych zawsze na końcu 
wpisu. 

 

 

Rys. 6: Przykładowy wpis na Facebooku, spójny pod kątem wizualnym i treściowym. 
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Bardzo ważny jest również przekaz wizualny tworzonego wpisu. Warto zwrócić tu uwagę na: 

właściwy wymiar grafik (możemy je sprawdzić, wpisując w sekcji „Pomoc” frazę „wymiary 

grafik”), spójność wizerunkową (czyli grafiki zawierające np. logo firmowe, w barwach 

firmowych itp.) oraz przyciągnięcie uwagi użytkowników Facebooka (np. kontrastowe barwy, 

wizerunki osób na zdjęciach, filmy i zdjęcia 3D, tekst na grafikach, hasło). 
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4. Po czwarte, Facebook to nie tylko wpisy! 
Bardzo często zapominamy (lub boimy się?) korzystać z innych funkcji i narzędzi Facebooka, a 

które „ożywiają” naszą bieżącą komunikację, a niektóre z nich pozwalają dotrzeć do fanów 

naszej strony firmowej, którzy nie widzą naszych bieżących wpisów, bo nie wchodzili z nimi od 

dawna w interakcję.  

Te funkcje to: transmisja LIVE (kiedy ją uruchamiamy, to wszyscy nasi fani otrzymują stosowne 

powiadomienie) czy ankieta (tu również wszyscy nasi fani otrzymują powiadomienie o 

uruchomieniu ankiety oraz o jej zakończeniu, mimo że nie brali w niej udziału). Ciekawymi 

funkcjami są również wydarzenia i oferty pracy.  

Korzystanie z innych funkcji i narzędzi Facebooka, poza tradycyjnym dodawaniem wpisów, 

zwiększa również pozycję naszego fanpage w facebookowym rankingu stron firmowych. 

Dajemy w ten sposób algorytmom Facebooka sygnał, że znamy jego narzędzia i sprawnie z 

nich korzystamy – przez co jesteśmy zaangażowanym i wartościowym dla społeczności 

Facebooka użytkownikiem firmowym. 

 

5. Po piąte, reklama na Facebooku 
Nie przez przypadek mówimy o niej dopiero w tym miejscu! Bo działania organiczne (czyli te 

nie płatne, w postaci regularnie publikowanych wpisów) mają wpływ na jakość i skuteczność 

płatnych kampanii reklamowych. Wyobraźmy sobie naprawdę długą… kolejkę do sklepu z 

witryną „Reklama Facebook”, każda z firm ustawionych w kolejce chce się reklamować i z 

dużym prawdopodobieństwem są też takie, które chcę dotrzeć z reklamą dokładnie do tej 

samej grupy docelowej co i my… 

Jeśli prowadzimy regularną i atrakcyjną komunikację na naszej firmowej stronie Facebook, 

wtedy jest to sygnał dla Facebooka, że jesteśmy wartościowy dla jego społeczności (podobnie 

jak wcześniej, w przypadku korzystania z innych funkcji i narzędzi). To powoduje, że w tej 

pokaźnej kolejce reklamodawców jesteśmy „przepuszczani” do przodu i mamy szybszy i lepszy 

dostęp do naszej grupy docelowej. Przekłada się to na lepsze zasięgi kampanii reklamowej i 

tańszy koszt takiej kampanii! Oczywiście możemy tylko korzystać z funkcji reklamy na 

Facebooku, ale wtedy możemy płacić wyższe kwoty za reklamę i uzyskiwać mniejszą 

skuteczność dotarcia. A różnice te mogą wynosić nawet kilkaset procent! 

Skoro już jesteśmy przy reklamach, to tworzymy je w Menedżerze Reklam – z poziomu 

omawianego na samym początku Menedżera Firm. Niezależnie od wybranego celu 

reklamowego, reklamy tworzymy w bardzo podobny sposób – w 3 krokach, które są 

jednocześnie strukturą kampanii reklamowych: 
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Rys. 7: Struktura kampanii reklamowej Facebook – 3 kroki tworzenia reklamy. 

 

6. O fanach słów kilka… 
Mając firmowy fanpage na Facebooku i prowadząc na nim regularną komunikację, musimy 

mieć społeczność – czyli odbiorców, do których kierujemy publikowane treści. Społeczność tę 

budujemy organicznie, informując nasze otoczenie (klientów, partnerów biznesowych i 

innych) o istnieniu naszej firmy w serwisie Facebook oraz wirusowo, udzielając się jako strona 

firmowa w grupach tematycznych i na innych fanpage’ach powiązanych tematycznie z naszymi 

treściami. 

Dobrą praktyką jest zamieszczenie odnośnika do strony Facebook na naszej firmowej stronie 

internetowej, w stopce e-mail oraz na wszelkich materiałach marketingowych naszej firmy. 

Pamiętajmy, że nie wystarczy samo umieszczenie logo Facebooka! Warto dodać krótką nazwę 

naszej strony lub cały link do naszej strony firmowej. 

Nigdy jednak nie kuśmy się na atrakcyjne oferty zakupu fanów na popularnych portalach 

aukcyjnych! Choć to szybki (i tani!) sposób na dużą społeczność, to możemy sobie tylko 

zaszkodzić – szczególnie jeśli planujemy obecni być również na Facebooku jako reklamodawca. 

Tak kupione „lajki” pochodzą z tzw. farm fanów z kontami fikcyjnymi, które niekorzystnie 

wpływają na algorytmy Facebooka i obniżają ocenę naszej strony. Ponadto fikcyjne osoby 

nigdy nie będą wchodziły w interakcje z naszymi treściami, co spowoduje bardzo niskie zasięgi 

organiczne publikowanych przez nas wpisów. 
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Powodzenia w zdobywaniu świata Facebooka! 
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Bartek Ziemiański 

III. LinkedIn – budowanie marki 

personalnej i kanał kontaktu z klientami. 
Zwykle, gdy słyszymy o mediach społecznościowych, to myślimy najpierw o zdjęciach kotów, dzieci, 

śmiesznych filmikach czy aktualnych wiadomościach. jednak social media co warto sobie uświadomić, 

to dobre miejsce również dla prospectingu i sprzedaży w B2B.  

Media społecznościowe oferują mnóstwo miejsca na promocję towarów i usług. Co więcej, istnieje 

nawet platforma poświęcona łączeniu ze sobą ludzi, którzy mają cele biznesowe. 

LinkedIn to sieć społecznościowa, która może pomóc Ci znaleźć nowych klientów, partnerów 

biznesowych i zrealizować sprzedaż. Jakie działania należy podjąć na LinkedIn, aby pozyskać 

potencjalnych klientów. 

1. Czym jest Social Selling na LinkedIn? 
Mówiąc najprościej, Social Selling pozwala korzystać z konta w serwisie społecznościowym (w 

tym przypadku profilu LinkedIn) w celu osiągnięcia celów marketingowych i sprzedażowych.  

Jest to dość złożona umiejętność, której należy się nauczyć i warto rozwijać. Obejmuje ona 

działania mające na celu stworzenie marki, przyciągnięcie klientów, zawieranie z nimi umów i 

obsługę posprzedażową. 

Social Selling jest obecnie najszybciej rozwijającym się trendem w nowoczesnym handlu i 
wymaga zweryfikowania swoich umiejętności handlowych o nowe możliwości i narzędzia. 
Pozwala dotrzeć do potencjalnego klienta, jeszcze przed podjęciem decyzji o poszukiwaniu 
rozwiązania i wyprzedzić konkurencję. Jeśli twój profil na LinkedIn był do tej pory nieaktywnym 
kontem to warto podjąć poniższe działania, aby wyróżnić się i aktywnie pozyskiwać 
prospektów.  

Social selling to budowanie marki eksperta. Klienci B2B ostrożniej wybierają kontrahenta do 
współpracy, bo często chodzi o większe kwoty i stawką może być powodzenie ich biznesu. 
Budując personalną markę, musimy zdać sobie sprawę jak istotne jest zaufanie w biznesie, 
którego elementem są nasze działania w social mediach. To jest social selling.  

Social selling to element, który powinien być wpisany w działania Twojego biznesu, szczególnie 

gdy jesteś liderem swojej organizacji. Publikując sam, zachęcasz przykładem do podobnego 

działania pracowników i partnerów w firmie. Jeżeli oni staną się ambasadorami marki, dla 

której pracują, poprzez publikacje wartościowych treści. To skorzystają ̨ na tym nie tylko 

potencjalni klienci, lecz także Twoja firma. Bo jej wizerunek będzie oparty o żywych ludzi i ich 

ekspercką. To właśnie jest social selling.  
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2. Twój profil na LinkedIn.  

2.1. Jak zbudować markę osobistą w najważniejszej sieci społecznościowej B2B.  
Dobrze przygotowany profil to fundament, na którym zbudujesz sieć kontaktów, wizerunek 

eksperta i w konsekwencji zaczniesz generować szanse sprzedażowe. Na profil i pierwsze 

wrażenie składają się m.in. takie elementy jak opis i słowa kluczowe, których użyłeś zdjęcie i 

grafika w tle, materiały i linki, które zamieściłeś do ściągnięcia, rekomendacje oraz kilkadziesiąt 

innych drugorzędnych ustawień. W tym materiale opisujemy krok po kroku co jest 

najważniejsze by osiągnąć mistrzowski profil, jak dać się znaleźć potencjalnym klientom i co 

ma największy wpływ na wyszukiwarkę LinkedIn. W kolejnych materiałach powiemy Ci m.in. 

jak budować bazę kontaktów wśród grupy docelowej, jakie treści najlepiej sprawdzają się w 

konkretnych sytuacjach i ustawić proces prospectingu na LinkedIn tak by osiągać najlepsze 

konwersje na sprzedaż.   

 
Obecnie wielu kupujących szuka w internecie informacji lub rekomendacji przed dokonaniem 

zakupu. Z analizy McKinsey wynika, że prawie 50% kupujących w B2B, chętnie dokonałaby 

zakupu w sposób zautomatyzowany, najchętniej przez internet, bez udziału handlowca. 

Jednocześnie handlowcy spotykają się z sytuacją, są zapraszani przez potencjalnego klienta, 

gdy proces zakupowy już trwa i bywa zaawansowany. Potencjalny klient zdobywa informacje 

w internecie w tym znaczną wiekszość w sieciach społecznościowych. Dlatego tak ważne jest 

żeby trafił na Twoje treści i słuchał Ciebie jako doradcy. Prospekci szybciej zdecydują się 

skorzystać z usług firmy, która pomaga im w trakcie zakupów. Zastanów się, gdy twoi 

potencjalni klienci szukają informacji, znajdą Ciebie czy twoich konkurentów? 

 
Zapraszamy do przeczytania jak zbudować swój profil, jak być widocznym na LinkedIn i 

aktywnie poszukiwać klientów. W pierwszej części skupię się na tym jak zacząć działać i co 

warto zrobić na samym początku, aby efektywniej wykorzystać drzemiący potencjał LinkedIn 

w Polsce. 
 

2.2. Profil, czyli jak go zbudować? 
Daj się znaleźć, wyróżnij się albo zgiń w tłumie konkurentów. Jak wcześniej wspomniałem 

LinkedIn pozwala dotrzeć do grupy potencjalnych klientów, aby to osiągnąć musisz zbudować 

swój profil w taki sposób, aby łatwo był znajdowany przez interesujących nas prospektów. 

 

2.2.1. Zdjęcie profilowe 
Pierwsza wzrokowa informacja z jaką się spotyka, każdy kto odwiedza twój profil. Właściwe 

dobrane zdjęcie, może bardzo pomóc w zdobyciu kontaktu i uwagi odwiedzającego. Najlepiej 

wybrać się na profesjonalną sesję zdjęciową dla całego zespołu, warto przy okazji wspólnie 

zastanowić się nad komunikacją. Jeśli nie masz takich możliwości, zwykły telefon komórkowy 

pozwala uzyskać oczekiwany efekt.  
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Na swoim profilu wybierz ikonę ołówka, aby przejść do edycji. 

 

 

Otworzy się okno edycji, wybierz ikonę ołówka, aby dodać lub zmienić zdjęcie. 

 

Wybierz, kto może zobaczyć Twoje zdjęcie profilowe. Rekomenduję ogólnie dostępne. 
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Wskazówki 

Najlepiej, jeśli zdjęcie obejmuje tylko twoją lekko uśmiechniętą twarz. W ubiorze unikać zbyt 

jasnych kolorów, ale również czarno-białych podobnie rozpraszające wzory na koszulce i 

cokolwiek, co może odwrócić uwagę od oczu. Na zdjęciu nie powinno widnieć również żadne 

logo. 

 

Tego unikaj: 

 

• Zdjęcia grupowe i niskiej jakości.    

• Logo zamiast zdjęcia. 

• Złe proporcje zdjęcia - zbyt rozciągnięte.   

• Zdjęcia sylwetki. 

• Zbyt prywatnych zdjęć.     

• Twarzy ukrytej za ciemnymi okularami. 

• Zbyt małych zdjęć. 

• Źle oświetlonych. 

 

2.2.2. Grafika w tle 
Darmowa powierzchnia reklamowa do komunikacji. Pierwsza co oprócz zdjęcia rzuca się w 

oczy osobie, która wchodzi na Twój profil. Warto mądrze zagospodarować to miejsce. Na 

pewno nie warto zostawić tu domyślnej grafiki LinkedIn, tym bardziej, że pierwszeństwo w 

wyszukiwanych maja profile z dodaną własną grafiką. To właściwe miejsce na logotyp twojej 

marki lub firmy, w której pracujesz, warto w tym miejscu umieścić standaryzowane przez dział 

marketingu grafiki, najlepiej zawierające elementy CTA (call to action - wezwanie do działania 
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wyrażone np. “odwiedź stronę www”). Ponieważ Linkedin ma inny standard dla desktopów i 

urządzeń mobilnych, warto sprawdzić czy wszystkie elementy są widoczne.  

 

Wskazówki 

Grafika powinna wspierać zdjęcie profilowe i nagłówek w taki sposób, aby te trzy elementy ze 
sobą współpracowały, budując wizerunek profesjonalisty.  Poniżej podaję rozmiary dla grafiki 
w tle i zdjęcia profilowego. 
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2.2.3. Nagłówek 

 

220 znaków które dobrze wykorzystane, pomogą znaleźć się wysoko w wynikach 

wyszukiwania i wesprzeć nasze działania na LinkedIn. Istnieją dwa sposoby na wykorzystanie 

tego miejsca:  

1. Komu pomogę i jak mogę pomóc? Pozwala w sposób opisowy, przedstawić się i swoje 

umiejętności np “Pomagam klientom realizować sprzedaż realizując strategię Social 

Selling na LinkedIn I Konsultacje profili LinkedIn” - które mówią czym się zajmuje i po 

jakich słowach kluczowych chcę być znajdowany 

2. Jakie są moje kompetencje i czym się zajmuję? Wykorzystanie słów kluczowych, 

jednocześnie pozwala na dokładne przedstawienie kompetencji rozdzielonych przez 

elementy graficzne np “Platforma Social Selling I Employee Advocacy I B2B Social 

Marketing I Sales Consulting I Szkolenia LinkedIn dla firm”  

Wskazówki 

Nagłówek ma zasadniczą rolę w wyszukiwaniu twojego profilu na LinkedIn, warto sprawdzać 

po jakich słowach kluczowych mogą wyszukiwać Twój profil klienci i weryfikować go poprzez 

sprawdzanie wyników wyszukiwań.  

 

Przykłady dwóch ciekawych podejść do nagłówka, który jest widoczny, gdy napiszemy 

komentarz. Oba zachęcają do interakcji, szczególnie gdy Panowie skomentują post, w który 

jest zaangażowana ich grupa docelowa. 

1. CTA zapraszające na szkolenie i stronę internetową. 

2. Opisana rola zawodowa w firmie i dokładne określenie dla kogo jest produkt. 
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2.2.4. Podsumowanie 
Kolejne miejsce na przyciągnięcie uwagi odwiedzających twój profil, do wykorzystania masz 

2000 znaków, ale widoczne są tylko pierwsze trzy wersy, wykorzystaj je treścią która 

spowoduje chęć zobaczenia więcej informacji o Tobie. Warto popracować nad tym elementem 

i umieścić w jego treści te słowa kluczowe, które mogą podobnie jak w nagłówku być 

wyszukiwane przez prospektów. 

 

 

Nie przesadzaj z ilością tekstu, aby nie zniechęcić odwiedzającego ścianą tekstu. Dwa akapity 

z wypunktowaną listą, najlepiej za pomocą emotikon np ✔ ☑ , które pomogą ożywić 

przekaz, w zupełności wystarczy. 
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2.2.5. Polecane 
 

W tym miejscu możesz dodać media!!! PDF, CV, linki do stron, linki do artykułów lub link do 

waszych publikacji lub video. Wykorzystaj to maksymalnie, bo ta sekcja na pewno może 

zachęcić do pozostania na waszej stronie profilowej. Ja dodatkowo użyłem Calendly, gdzie 

ustawiłem możliwość umówienia się na darmową konsultację w sprawie działań na LinkedIn. 

Wystarczy kliknąć znaleźć wolne miejsce w moim kalendarzu i potwierdzić godzinę. 

 

 

 

2.2.6. Informacje kontaktowe. 

 

https://calendly.com/
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LinkedIn pozwala na łatwy kontakt ale wymaga uzupełnienia informacji jak można się z Tobą 

skontaktować. Warto uzupełnić ten element profilu, ponieważ im więcej dróg dotarcia 

udostępnisz tym łatwiej prospekt będzie się mógł z Tobą skontaktować.  Możemy uzupełnić tu 

następujące informacje: 

 

• Link do profilu LinkedIn.  

• Trzy linki do witryn internetowych lub do pozostałych profili społecznościowych. 

• Numer telefonu. 

• Adres pocztowy. 

• Adres e-mail. 

• Adres komunikatora internetowego. 
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Wskazówki 

Zamiast adresu pocztowego wpisz informację jakie regiony obsługujesz. 

Jeśli chcesz dać powód do kontaktu z tobą uzupełnij datę urodzin, wiele osób złoży Ci życzenia 

i dadzą pretekst do reakcji, może warto przygotować ścieżkę konwersji pod ten element np 

“Dziękuję za życzenia, czy w ramach prezentu możemy się umówić na 15 minut rozmowy 

telefonicznej?” 

 

 

2.2.7. Doświadczenie 
Na pewno nieraz słyszałeś, że LinkedIn to baza CV online. To jak wypełnisz tą sekcję profilu, 

może pomóc lub zaszkodzić w poszukiwaniu pracy lub klienta. Nie warto zanudzać tu 

dokładnymi opisami swoich kompetencji i lepiej się skupić na pokazaniu swojej profesjonalnej 

twarzy doradcy klientów, który jednocześnie jest partnerem do rozmowy.  
 

 
 

Nie jest to najważniejszy element profilu przy prospectingu, ale może wzmocnić komunikat 

jaki otrzymają twoi potencjalni klienci. Natomiast warto go uzupełnić o media, którymi mogą 

być linki do stron firmowych lub filmów jakie te firmy posiadają w swoich bibliotekach. W tym 

celu wystarczy wybrać ikonę ołówka i wkleić link do tych treści. 

 

Wskazówki 

LInkedIn umożliwia pokazanie w graficzny sposób, ścieżki kariery w ramach jednej organizacji, 

co pozwala zbudować wizerunek stabilnego i profesjonalnego doradcy/partnera. 
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2.2.8. Wykształcenie i inne doświadczenia pozazawodowe 
Elementy które warto uzupełnić, podobnie jak doświadczenie zawodowe i jest konieczne do 

zbudowania silnego profilu. 

 

 

2.3. Elementy budowy zaufania 
Wszystkie powyższe elementy mają jeden cel, zbudować wizerunek osoby, która budzi 

zaufanie. Są one składnikiem innych działań, które omówię w kolejnych częściach poradnika. 

Stanowią jednak podstawę działania w sieci społecznościowej LinkedIn, bez dobrze 

zaplanowanego i wypełnionego profilu trudno będzie zrealizować założenia Social Sellingu.  
 

LinkedIn daje nam możliwość wzmocnienia profilu osobowego poprzez REKOMENDACJE i 

UMIEJĘTNOŚCI, które mogą być potwierdzane przez innych użytkowników portalu.  
 

 
 

O ile sprawa umiejętności i ich potwierdzeń jest dosyć jasna, czyli warto wymienić te 

umiejętności, których będą poszukiwali nasi potencjalnie kontrahenci i już na wczesnym 

etapie możesz poprosić o potwierdzenia od kolegów i przełożonych. O tyle rekomendacje 

LinkedIn to bardzo silny element, który ma wpływ na nasz wizerunek w sieci. 
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2.4. Rekomendacje 
Otrzymujemy je lub możemy ich udzielić użytkownikom LinkedIn, którzy są z nami połączeni 

jako nasze bezpośrednie kontakty 1 stopnia. Wpływają one tym mocniej na nasz wizerunek im 

wyższą rangę ma osoba, która jej udzieliła, równie ważna jest liczba tych rekomendacji. Jeśli 

masz ich jedną lub dwie, na pewno nie wzmacnia to twojego profilu, a już bardzo słabą historię 

opowiada brak jakiegokolwiek potwierdzenia współpracy z tobą, nie tyle od klienta co nawet 

od kolegów z pracy.  

 

Dlatego warto opracować taktykę pozyskiwania tych społecznych dowodów słuszności, bo 

współczynnik ryzyka podjęcia współpracy może być dzięki nim znacznie obniżony, co powinno 

zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu, relacji, umówienie spotkania i sprzedaż. 



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

39  

 

Moja propozycja jest następująca, przygotuj sobie plan i konsekwentnie go realizuj, a szybko 
uzupełnisz tę sekcję profilu.  
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• Daj, aby dostać. Chcesz rekomendacji? Daj je innym, nawet jeśli się tego nie 

spodziewają to powinni poczuć zobowiązanie do tego samego.  

• Poproś o nie. Korzystając z funkcji "Poproś o rekomendację" na LinkedIn, znajdź 5-10 

osób, które znają Cię wystarczająco dobrze, aby ich udzielić. 

• Powiedz im, dlaczego to dla Ciebie ważne. Kiedy pytasz kogoś o coś, to powiedzenie 

dlaczego tego chcesz, zwiększa twoje szanse na pozytywną odpowiedź. 

• Daj im gotowca. Przygotuj kilka rekomendacji, które chcesz aby znalazły się na profilu. 

Każdy ma mało czasu lub nie jest pewien jak coś zrobić, warto mu pomóc. 

Rekomendacja LinkedIn nie musi być listem rekomendacyjnym, nie trzeba  więcej niż 

10 minut, aby dodał coś od siebie jeśli wyślesz tylko zarys. 

• Każdy klient, który był zadowolony ze współpracy z Tobą powinien otrzymać prośbę o 

rekomendację, oczywiście najpierw zaproś go do grona kontaktów i powiedz jak ważna 

jest dla Ciebie ta opinia. Ważny jest tu czas, najlepiej porozmawiać o tym jeszcze 

podczas spotkania w trakcie sprzedaży. 

 

2.5. Jak współpracować wewnątrz organizacji budując profil 
Warto w tym miejscu zastanowić się jak wspierać te działania w firmie, ponieważ 

współpracowników warto zaangażować do podobnych działań. Nie tylko po to, aby otrzymać 

poświadczenia swoich umiejętności i rekomendacje, ale także dla wsparcia aktywnych działań 

na LinkedIn. Współpraca w Social Sellingu przynosi wymierne efekty i na pewno pomaga 

opanować trudny start, związany z obyciem się z narzędziami i możliwościami jakie daje 

LinkedIn. 

Zespół może działać efektywniej, wymieniając wiedzę i kontakty co pozwala zwiększyć zasięg 

dotarcia z przekazem do grupy docelowej. Warto wspólnie zastanowić nad koordynacją takich 

działań i porozumieniu z działami odpowiedzialnymi za komunikację (marketing i PR) 

opracować plan, zawierający również wskazówki dla stworzenia profili osobowych, wszystkim 

zainteresowanym pracownikom.  
 

2.6. Podsumowanie.  
Najważniejsze elementy twojego profilu: 

1. Dobrej jakości zdjęcie profilowe. 

2. Profesjonalnie zaprojektowana grafika w tle. 

3. Nagłówek, który przyciąga uwagę i zawiera słowa kluczowe. 

4. Wyróżniające się 3 pierwsze wersy podsumowania, które dalej zawiera ważne dla 

prospektów zagadnienia i proponowane rozwiązania, zakończone CTA.  

5. Polecane, gdzie możesz umieścić linki do publikacji i stron www. 

6. Wypełnione dane kontaktowe, uzupełnione w namiary służbowe. 
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7. Uzupełniona sekcja doświadczenia zawodowego, obecna pozycja rozwinięta o 

problematykę kluczową dla grupy docelowej, która powinna zawierać CTA. 

8. Co najmniej 10 umiejętności wypisane w tej sekcji, które dotyczą rozwiązań 

oferowanych klientom. 

9. Co najmniej 10 rekomendacji, najlepiej od klientów lub bezpośrednich przełożonych. 

10.  Pisz w pierwszej osobie, zwracając się bezpośrednio do odwiedzających profil. 
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3. Wyszukaj i zaproś 

3.1. Zbuduj wartościową sieć kontaktów na LinkedIn. 
LinkedIn ma ponad 500 milionów użytkowników, a w Polsce ponad 2,6 miliona. Warto 

zastanowić się jak zbudować wartościową sieć kontaktów, które pomogą realizować cele 

biznesowe na platformie. Social Selling to działania, które wymagają zaangażowanej sieci 

znajomych, aby Twój przekaz trafiał dzięki nim do szerokiego grona odbiorców. 
 

Jak więc zdefiniować wartościową sieć? 
Gdy piszę post, to chcę, aby trafił on do osób, które są aktywne. Nie ma sensu publikowanie, 

jeśli twoje połączenia nie korzystają regularnie z LinkedIn. Aktywni ludzie chętniej angażują się 

i promują treści. Im więcej osób zaangażuje się w to w ciągu kilku godzin, tym większa szansa, 

że zostanie pokazana na stronie głównej połączeń pierwszego stopnia, co z kolei spowoduje 

większe zaangażowanie. Warto jednocześnie tak dobierać kontakty, aby odpowiadały twojej 

grupie odbiorców i być może same były zainteresowane współpracą. 

 

3.2. Określenie odbiorców. 
Musisz znać swoją niszę i docelowych odbiorców. W przeciwnym razie nie będziesz wiedział, 
kogo i jak wyszukiwać, jak pisać zaproszenia i wiadomości realizując strategię networkingu 
sieciowego. Zacznij od zdefiniowania odbiorców. Stwórz obraz swojego idealnego klienta 
odpowiadając na następujące pytania: 

• Gdzie mieszka? 
• W jakiej branży pracuje? 
• Gdzie pracuje? 
• Gdzie się uczył? 
• Jaki jest jego nagłówek na LinkedIn? 
• Jakie ma cele? 
• Jakie problemy możesz pomóc mu rozwiązać? 
• Jakiego rodzaju słów używają? 
• Jaki rodzaj zawartości jest dla nich przydatny i interesujący? 

LinkedIn jest bardzo pomocny w określaniu grupy docelowej. Możesz użyć funkcji 
wyszukiwania, aby zawęzić osoby według takich elementów, jak lokalizacja, branża, 
wykształcenie i rola. Od razu możesz zobaczyć, ilu Twoich idealnych odbiorców jest na 
LinkedIn. A gdy zaczniesz umieszczać imiona i twarze wśród swoich idealnych odbiorców, 
znacznie ułatwi to wykonanie kilku kolejnych kroków. 
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3.3. Wyszukiwanie i strategia zdobywania kontaktów. 
Mam dwie metody znajdowania idealnych klientów i nawiązywania kontaktów na LinkedIn. 

 

3.3.1. Metoda 1: Wyszukaj idealnych klientów 
Otwórz wyszukiwarkę LinkedIn kliknij w lupę i wybierz Wszystkie filtry możesz teraz 

przygotować swoje kryteria wyszukiwania. Zakładam, że szukamy osoby mającej 

określone    Stanowisko, która nie jest z naszym bezpośrednim kontaktem, ale jest w 2 stopniu 

kontaktu, czyli zna kogoś z naszej listy kontaktowej - dlaczego to ważne wyjaśnię w rozdziale 

“Poproś o przedstawienie” 

 

 
Poniżej znajdziemy szereg filtrów, które umożliwiają dokładne określenie lokalizacji, aktualnej firmy, branży oraz 
ukończoną uczelnię. Za ich pomocą możemy znaleźć profile interesujących nas osób  
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W wyszukiwaniu możesz używać operatorów logicznych Boolean: 

• Wyszukiwanie z cudzysłowem: Aby wyszukać dokładną frazę, wpisz ją w cudzysłów. 

Na przykład wpisz: "Menedżer ds. zaopatrzenia". Możesz również użyć cudzysłowów, 

jeśli chcesz znaleźć kogoś na stanowisku składającym się z wielu wyrazów. 

o Wyszukiwarka LinkedIn obsługuje tylko cudzysłowy amerykańskie ("). 
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o Najczęściej występujące słowa, takie jak "przez", "in", "z", itp. nie biorą 

udziału w procesie wyszukiwania. 

• Wyszukiwanie NOT: wpisz wyraz NOT (wielkimi literami) bezpośrednio przed słowem, 

które chcesz wykluczyć. W ten sposób zawęzisz wyniki wyszukiwania. Na przykład 

"programista NOT Menedżer". 

• OR: wpisz słowo OR (duże litery), aby zobaczyć wyniki, które zawierają jedną lub kilka 

pozycji na liście. W ten sposób otrzymasz więcej wyników wyszukiwania. Na przykład 

"sprzedaży OR marketingu OR reklama". 

• AND: wpisz słowo AND (duże litery), aby zobaczyć, które zawierają wszystkie 

elementy na liście. W ten sposób zawęzisz wyniki wyszukiwania. Na przykład, 

"Dyrektor marketingu AND CMO". 

• Nawiasy - Aby przeprowadzić kompleksowe wyszukiwanie, można łączyć frazy za 

pomocą nawiasów.  

 

Po wybraniu Zastosuj pojawią się wyniki wyszukiwania, nie klikaj w Nawiąż kontakt, możesz 

spersonalizować zaproszenie dodając notatkę.  
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Warto stworzyć alerty z wyszukiwaniem, które raz w tygodniu trafi do twojej skrzynki e-mail. 

 

 

 

Tworząc nowe połączenia warto zwrócić uwagę, czy osoba, z którą chcemy się połączyć używa 

LinkedIn na co dzień. Na profilu przejdź do sekcji aktywność i sprawdź czy ta osoba używa 

aktywnie sieci, czy też jest tylko pasywnym użytkownikiem LinkedIn.  
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Warto budować swoją sieć kontaktów w oparciu o aktywnych użytkowników, masz wtedy 

pewność, że taka osoba może być odbiorcą treści jakie udostępniasz i na pewno zauważy twoje 

zaproszenie.  

 
Warto wysłać spersonalizowane zaproszenie, które powinno zawierać do 300 znaków, tak jak 

poniżej: 
Dzień dobry, Twoje imię pojawiło się, gdy szukałem treści o zarządzaniu magazynem. Widzę, 

że znasz tematykę i pomyślałem, że wyślę zaproszenie. Mam nadzieję, że nie masz nic 

przeciwko?   
Bartek 
Po akceptacji wyślij dopasowany komunikat uzupełniający, aby podtrzymać konwersację, 

pamiętaj nie spamuj i po prostu zaoferuj wartość. 
 

Czołem Tomek, 
Cieszę się, że jesteśmy w kontakcie. 
 

Przejrzałem twoją aktywność na LinkedIn i bardzo spodobało mi się to, co powiedziałeś o 

[XXXX]. [Najlepiej wpisać własny komentarz o jego wypowiedzi, wymaga to wysiłku, ale 

owocuje] 
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W każdym razie, jeśli masz jakieś pytanie na temat [XXX] - bo tym się zajmuję to nie miej 

oporów zapytać, pomogłem w rozwiązaniu tych problemów ostatnio jednemu z 

kontrahentów. 

 

Dobrego dnia, 

 

Bartek. 

 

Wskazówki: 

1. Zaangażuj się w sensowną dyskusję, jeśli dostaniesz odpowiedź. 

2. Jeśli masz opisane studia przypadków i wygląda na to, że może naprawdę pomóc, wyślij 

mu materiał (ale tylko wtedy, gdy jest to całkowicie naturalne - nie wymuszaj tego). 

3. Zaktualizuj nagłówek profilu, aby mieć pewność, że jest on zgodny z potrzebami twoich 

idealnych klientów, warto to testować. 

4. Zapraszaj te osoby każdego dnia, aby uzyskać stale pozyskiwać potencjalnych klientów. 
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3.3.2. Metoda 2: Wyszukaj osoby, które proszą o pomoc w Twojej dziedzinie. 
 

Wyszukuj najnowsze treści po słowach kluczowych twojej branży. 

• Zastanów się, czego szukają Twoi idealni odbiorcy, gdy szukają Twoich produktów lub 

usług - na przykład, jeśli jesteś sprzedajesz rozwiązania CRM, możesz wypróbować 

następujące słowa kluczowe “jaki crm polecicie” 

• Przeprowadź wyszukiwanie i sprawdź - czy w ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się 

potencjalne możliwości lub zapytania potencjalnych klientów? Jeśli tak, jest szansa na 

wygraną. 

• Angażuj się w każdą okazję, która Ci odpowiada: 

o Postępuj zgodnie z ich instrukcjami (np. Jeśli proszą o przesłanie na  e-mailem, 

zrób to). 

o Wyślij spersonalizowane zaproszenie. 

o Skomentuj lub polajkuj post, aby upewnić się, że o Tobie nie zapomną. 

o Oznaczaj kontakty w komentarzu postu, dla których są odpowiednie (patrz 

naprzód i zwiększaj wartość swojej sieci!). 

• Dodaj do zakładek te wyszukiwania na pasku narzędzi lub zapisz w notatkach (Keep 

Evernote) linki, oznacz je własnymi tagami. 

• Sprawdzaj posty z zapytaniami i wyniki wyszukiwania co kilka dni, będziesz na 

bieżąco. 

• Regularnie sprawdzaj wyszukiwane słowa i sprawdzaj, które zapewniają dają 

najlepsze wyniki. 

 
 

Oczywiście nie musisz stosować się do tych metod, aby budować listę kontaktów. Możesz 

pozyskiwać je innymi sposobami: 
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• Odwiedzając lokalne wydarzenia networkingowe, zaproś po nim każdego, kogo 

spotkasz personalizując prośbę. 

• Skontaktuj się z ludźmi i profesjonalistami, których znasz z innych Social Mediów. 

• Zaproś obecnych i poprzednich współpracowników oraz swoich klientów. 

 

 

3.4. Poproś o przedstawienie 
LinkedIn daje nam wiele możliwości na znalezienie prospektów, najlepiej zacząć od osób, które 

już znamy i z którymi pozostajemy w pierwszym stopniu kontaktu. Przeszukaj własną sieć 

korzystając z zaawansowanego wyszukiwania lub przeglądając listę połączeń, aby znaleźć 

osoby, które mogłyby stać się twoimi klientami.  

Często nasi znajomi tworzą sieć kontaktów osobowych, które mogą również być dobrymi 

prospektami dla nas. Sprawdzanie, z kim połączone są nasze kontakty stwarza dodatkowo 

możliwość uzyskania rekomendacji do połączenia. Zacznij od wybrania opcji Zobacz kontakty 

lub 500+ kontaktów na profilu swojego znajomego.  
 

 
 

Spowoduje to otwarcie listy kontaktów w wyszukiwaniu zaawansowanym. Kliknij zakładkę 

Wszystkie filtry, znajdującą się u góry po prawej stronie, aby zmienić kryteria wyszukiwania na 

liście. Możesz użyć różnych filtrów, dostosowując kryteria do potencjalnych klientów. Na 

przykład możesz dodać CEO w polu Stanowisko, a następnie wybrać tylko kontakty drugiego 

stopnia. 

 



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

51 

 
W ten sposób otrzymasz listę kontaktów znajomego o określonym stanowisku, które mogą 

być dla ciebie potencjalnymi klientami. Możesz poprosić go o pomoc w skontaktowaniu się z 

nimi, a nawet przygotować dla niego krótką wiadomość. 

 

Tak przygotowany grunt oraz wygenerowana lista kontaktów powinna stworzyć ci nowe 

perspektywy. 
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3.5. Podsumowanie 
1. Określ odbiorców twojej strategii social selling.  

2. Wyszukaj ich poprzez narzędzia LinkedIn.  

3. Przygotuj strategię pozyskiwania wartościowych kontaktów. 

4. Zbuduj silną aktywną sieć to główny element przy działaniach w sieciach 

społecznościowych,  

5. Szukaj kontaktów, które mogą być interesujące dla naszych potencjalnych klientów.  

6. Nie skupiaj się tylko na pozyskaniu kontaktu i nie traktuj go jak lead, social selling to 

strategia budowania świadomości własnego personalnego brandu. 
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4. Angażuj się w życie sieci 
Rozwój sieci LinkedIn jest ważny, ale to samo w sobie nie wygeneruje nowych klientów ani 

sprzedaży. Zaangażuj się w życie sieci, aby zacząć budować relacje. Angażowanie się na 

LinkedIn pomaga ci zdobyć uwagę prospektów i wyróżnić się na tle sieci. Jak to zrobić? 

• Po zaakceptowaniu prośby o dołączenie do sieci, podziękuj i zapytaj o problematykę, 

która ich interesuje lub sprawdź czy ostatnio angażowali się w posty i nawiąż do ich 

wypowiedzi. Pozwoli to na utrzymanie kontaktu i rozpoczęcie dialogu. 

• Komentuj posty nowych kontaktów oraz artykuły, nie zapomnij polecić. Dzięki temu 

będziesz budować z nimi relacje na portalu. 

• Udostępniaj ich treści, gdy są ciekawe dodając własny komentarz lub recenzje.  

Cokolwiek robisz, NIE dołączaj niczego związanego ze sprzedażą w wiadomościach. To tylko 

zniechęca i nie będzie skuteczne. 

4.1. Nawiąż relacje 
Kolejną ważną kwestią na LinkedIn jest nawiązanie relacji z Twoimi kontaktami. 

Warto uświadomić sobie jak duże znaczenie ma budowanie relacji z potencjalnymi klientami. 

Ludzie kupują od ludzi, których znają, lubią i którym ufają, a jedynym sposobem, aby zaczęli ci 

ufać jest okazanie im prawdziwego zainteresowania. Istnieje wiele sposobów na nawiązanie 

relacji na LinkedIn: 

Sprawdzaj, co ich interesuje, jakie mają problemy. Wiele osób w sieci komentuje treści o 

interesujących ich kwestiach, wielokrotnie dowiesz się jaki ból kryje się w ich firmach. 

Zwróć uwagę na treści, które udostępniają twoje kontakty, angażuj się w razie potrzeby i 

zaproponuj pomoc. 

Zawsze doceniaj tych, którzy lubią, komentują i udostępniają Twoje treści. Podziękuj im w 

komentarzu, zaproś do kontaktu, poleć ich udostępnienia i skomentuj. To bardzo skuteczna 

strategia i doskonała okazja, aby budować relacje z tymi osobami. 

Bądź otwarty na działania networkingowe, łącz ze sobą kontakty, jeśli widzisz taką możliwość. 

Proaktywne działanie, które nie przynosi bezpośrednio Tobie korzyści, ale na przykład pozwala 

rozwiązać problem, ponieważ polecisz czyjeś usługi lub zaproponujesz, że ich ze sobą poznasz, 

znakomicie buduje zaufanie i pozwala liczyć na odwzajemnienie, gdy tylko nadarzy się taka 

okazja.   
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4.2. Zostań ekspertem 
Najważniejszym elementem Twojej strategii na LinkedIn jest zdobycie autorytetu w temacie, 

który znacząco wpłynie na rozpoznawalność, polubienia i zaufanie jakimi obdarzą Cię kontakty 

i prospekci. Jak więc zbudować swój autorytet? Robisz to przez: 

dostarczanie treści, które będą wartościowe i bezpośrednio związane z ich problemami lub 

wyzwaniami. Jest to najlepszy sposób, aby ustawić się w pozycji eksperta. Dotyczy to treści, 

które tworzysz, a także udostępniasz.  

Jakie treści udostępniać lub tworzyć? Zadaj sobie następujące pytania: 

• Czym oni są zainteresowani? 

……………………………………………………………………………………………………... 

• Co jest dla nich ważne? 

……………………………………………………………………………………………………... 

• Jakie problemy napotykają? 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Odpowiedzi na te pytania, których potrzebują i chcą Twoi potencjalni klienci są najlepszymi 

treściami jakie możesz dostarczyć.  

Kolejna kwestia to nie tylko co udostępniasz, ale jak często. Jeśli udostępniasz zawartość tylko 

raz na jakiś czas, losowo, nie zdobędziesz autorytetu czy zaufania, jako stały twórca treści. 

Dlatego tak ważne jest posiadanie konkretnego planu działania i zasobnika z treściami, które 

mogą zainteresować twoich potencjalnych klientów i kontakty. 

 

Twój plan działania, który nie zajmie więcej niż 45 minut dziennie powinien wyglądać mniej 

więcej tak: 

1. Akceptuj zaproszenia (codziennie) 

2. Wysyłaj wiadomości uzupełniające, dziękując nowym kontaktom za 

zaakceptowanie zaproszenia lub dziękując za chęć dołączenia do ciebie 

(codziennie) 
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3. Odpowiadaj na wszystkie otrzymane wiadomości (codziennie) 

4. Odpowiadaj na wszelkie komentarze dotyczące twoich postów a także tych w które 

się angażowałeś (codziennie) 

5. Sprawdzaj, kto przeglądał Twój profil, kto widział Twoje posty i obserwatorów, to 

mogą być twoi potencjalni klienci (codziennie) 

6. Znajdź i zaproś 10 potencjalnych klientów, korzystając z Wyszukiwania 

zaawansowanego (codziennie) 

7. Buduj relacje z nowymi klientami, zapraszając do znajomych i dostarczając im 

wartościowe treści (codziennie) 

8. Pisz lub udostępniaj treści, które są wartościowe dla twoich idealnych klientów 

(codziennie) 

9. Sprawdzaj aktywność swoich 10 kontaktów, zaczynając od najszybciej rokujących i 

angażuj się w ich posty, udostępnione i polecone przez nich posty (codziennie) 

10. Wyślij link do ciekawego postu lub artykułu gorącym prospektom, z którymi 
nawiązałeś kontakt, jako forma follow up (co tydzień) 

 

Błędy, których należy unikać: 

Błąd nr 1: Pośpiech i szybkie przejście do etapu sprzedaży, szczególnie w wysyłanych 

wiadomościach. Ten etap zostawić najlepiej na spotkanie lub gdy sprzedaż zostanie 

zainicjowana przez Twój kontakt. 

Błąd nr 2: Brak przejścia z online do offline. Nawet jeśli będzie to rozmowa telefoniczna, to 

warto zaproponować rozwinięcie o ten aspekt. Większość sprzedaży w B2B odbywa się na 

gruncie spotkań i musisz się upewnić, że przeniesiesz tam rozmowę po wstępnym 

zbudowaniu relacji. 

 

Postępując zgodnie z tym, co przedstawiłem, możesz stworzyć plan generowania leadów, 

który pomoże zwiększyć liczbę potencjalnych klientów i sprzedaż dla Twojej firmy. 
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Łukasz Miller 

 

IV. Jak zacząć automatyzacje 

marketingu w firmie? 
Studiowanie ekonomii, to studiowanie różnych, czasami całkiem odległych od siebie dziedzin, 

które znajdują swój wspólny mianownik właśnie w punkcie widzenia ekonomii. Tym samym, 

będąc ekonomistą, jest się mocno interdyscyplinarny, a głównym zadaniem ekonomisty jest 

łączenie różnych procesów w organizacjach. Marketing automation w procesach 

marketingowo-sprzedażowych, jest właśnie jak ta wspomniana ekonomia: łączy z sobą 

praktycznie wszystkie procesy, ustawia je na wspólnym mianowniku i przed wszystkim 

monitoruje działania. 

Marketing Automation łączy z sobą trzy obszary firmy: 

• Marketing – działania mające na celu wygenerowanie leadów bądź wartościowego 

ruchu do własnego ekosystemu www, a także monitoring wszystkich obszarów digital 

marketingu mających finalnie wprowadzenie optymalizacji kosztów (jednym słowem, 

marketing jest tańszy) 

• Sprzedaż – działania mające na celu skupienie handlowców tylko na wybranej grupie 

potencjalnych klientów, dzięki monitoringu i segmentacji potrzeb behawioralnych. 

Tym samym handlowcy nie dzwonią do każdego, próbując zainteresować by w końcu 

statystycznie komuś sprzedaż, ale kontaktuje się tylko z tymi, którzy są najbardziej 

zainteresowani i są chętni na rozmowę. 

• Customer Success – inaczej zwany BOKiem lub obsługą posprzedażową. Działania 

mające na celu badanie potrzeb klientów, obsługę zgłoszeń i poprawę wszelkich 

doświadczeń zakupowych. Wiele firm zapomina o swoich „płacących” klientach, a 

marketing automation pozwala wdrożyć automatyzacje mające na celu podtrzymanie 

kontaktu, budowanie relacji i zmianę klienta w „ambasadora” marki. 

 

 



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

57 

 

RYS. 1 / Opracowanie własne na podstawie Hubspot.com 

 

To oczywiście tylko po krótce opis możliwości jakie daje wdrożenie automatyzacji procesów 

sprzedażowych. Co jednak jest kluczowe, w większości przedsiębiorstw, te obszary działają 

zupełnie osobno, bez korelacji między poszczególnymi działami. Efekt tego jest dość opłakany, 

ponieważ poprzez wewnętrzny chaos i brak procesów przepływów w firmie leadów, wielu 

klientów ma tzw. Złe doświadczenia zakupowe. W praktyce czuje tym samym, że przechodzi z 

działu firmy do działu firmy, gdzie jest inna kultura organizacji, inne procedury, czasami od 

początku za każdym razem musi tłumaczyć swoją sprawę. Jest to bardzo irytujące. 

Narzędzia marketing automation porządkują procesy sprzedażowe, pozwalają na monitoring 

wydatków na marketing, konstruują całą drogę leada wewnątrz firmy, więc łatwo znaleźć 

słabe i silne strony lejka sprzedaży, aż wreszcie – co najważniejsze – wpływa na lepsze 

doświadczenia zakupowe klienta. 
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RYS 2. Przykładowa droga zakupowa 

 

 

1. Czym jest marketing automation dla biznesu? 
Kiedy mówimy o marketing automation, to co mamy na myśli? 

Może mamy na myśli system do e-mail marketingu, tylko taki bardziej rozbudowany? A może 

CRM z większą ilością funkcji? Nie bez przyczyny mówi się, że marketing automation to taki 

CRM 2.0. A dla innych to system, który jest integratorem innych systemów. A jeszcze dla 

innych….Mnogość odpowiedzi i wieloznaczność różnych definicji prowadzi do dwóch 

wniosków.  

Po pierwsze każdy na system patrzy po swojemu. Wynika to z tego, że każdy czegoś innego 

potrzebuje. Posiadacz e-commerce będzie akcentował funkcjonalności związane z 

porzuconym koszykiem, a przedstawiciel firmy świadczącej usługi B2B większą uwagę zwróci 

na funkcjonalności lead nurturing (automatycznych cykli edukacyjnych). A mimo to, cały czas 

rozmawiamy i jednym rozwiązaniu: marketing automation. 

Dlatego nie ma sensu pisać definicję, ponieważ sprowadzi się ona do opisu wszystkich 

funkcjonalności jakie są. Chodzi przede wszystkim o to, że każdy z nas używając tego samego 

narzędzia, nie będzie prawdopodobnie działać w ten sam sposób, ale każdy już z osobna będzie 

budować swoją architekturę, inaczej będzie definiował procesy automatyzacji, w inny sposób 

określi drogę zakupową. 



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

59 

Po drugie, ta mnogość funkcji powoduje, że istnieje cała masa mitów odnośnie tego 

rozwiązania: a że drogie, że nie opłacalne, że to gadżet, że nie ma sensu… Mimo, że już ponad 

5 lat pracuje z tymi systemami, to nadal muszę odpowiadać na te same pytania. Nie męczy 

mnie to, ale uświadamia jak wiele rzeczy jest do zrobienia. Wielu przedsiębiorców widzi chaos 

w filozofii marketing automation ponieważ marketerzy wykorzystają marketing automation 

inaczej niż dla new business (handlowcy). Choć jedni i drudzy będą maile wysyłać i tak samo 

jedni i drudzy będą korzystać z CRMa. 

Znacie powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego? Tutaj te powiedzenie 

nie znajduje odzwierciedlenia. 

Mimo tych zagrożeń, które na wstępie dyskwalifikuje wiele rozmów z przedsiębiorcami i 

dyrektorami marketingu czy sprzedaży, nie można upraszczać ponieważ byłoby to totalnym 

zmarnowaniem potencjału. Zająłem się marketing automation ponieważ jego innowacyjność 

mimo istnienia już ponad 15 lat na rynku nie straciła ani trochę na powiewie świeżości. Otóż 

te narzędzie z definicji pomaga połączyć wszystkie działy: marketing, new business czy ACC 

łącznie z kontrolingiem i zarządem. 

System Marketing Automation (MA) to narzędzie, które nie tworzy procesów i procedur, ale 

pomaga je optymalizować. Aby efektywnie korzystać z tego narzędzia, należy być świadomym 

co się dzieje we własnej firmie. Przed zastanawianiem się nad systemem MA, warto zrobić 

audyt bieżących działań i odpowiedzieć sobie na (dla przykładu) takie pytania: skąd 

pozyskujemy leady? kto je selekcjonuje w firmie? kto je obrabia? co się proponuje lead’om? 

kiedy zaczyna im się sprzedawać? jak ta sprzedać wygląda? co jeśli klient mówi „nie”? czy 

stosujemy follow-up? 

Mając odpowiedzi na te pytania, mamy podwójną korzyść. Po pierwsze chyba pierwszy raz 

zobaczymy co się w naszej firmie dzieje. To szok dla wielu właścicieli. Po drugie, dzięki 

marketing automation, te procesy mogą być i sprawniej przeprowadzane, i wymiernie 

egzekwowane. 

Zazwyczaj przedsiębiorcy patrzą na koniec, a na końcu jest sprzedaż. Jeśli wyniki sprzedażowe 

są złe, to zazwyczaj jest – nazwijmy to delikatnie – interwencja. Jeśli wyniki są złe, to – 

zazwyczaj – nic się nie dzieje. 

A co, jeśli powiem, że dobre wyniki sprzedażowe, dzięki automatyzacji procesów mogą być 

jeszcze lepsze? 
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2. Podstawowe funkcjonalności automatyzacji marketingu 

Mnogość narzędzi marketing automation może sugerować, że przekrój możliwości jest 

ogromny. Tak nie jest, ponieważ wszystkie narzędzia tego typu są do siebie zbliżone w 

funkcjonalnościach – rozróżnienie tutaj odbywa się na poziomie rodzaju komunikacji: B2B lub 

B2C – a co do zasady działania (core) są identyczne. Co to oznacza w praktyce? Że nie istotne 

jakie narzędzie chcemy wybrać, ale to co chcemy osiągnąć. Należy jednak pamiętać jakie 

korzyści dla biznesu niesie za sobą wdrożenie narzędzi marketing automation. Są nimi: 

• Monitoring 

Klasyczne narzędzie do e-mail marketingu pozwala na wysyłkę mailingów oraz monitoring 

zachowań behawioralnych w obrębie wysłanych maili, mianowicie: 

o Otwartość mailingów 

o Klikalność w linki 

o Dostarczalność mailingów 

Jednak należy mieć na uwadze, że każdy mailing ma linki, które kierują do naszego bloga, e-

commerce czy innej strony. E-mail marketing pozwala tylko na monitorowanie czy ten link jest 

kliknięty, natomiast marketing automation nie dość, że monitoruje „klikalność” w linki to 

monitoruje dalsze zachowanie użytkownika na stronie www. Tym samym, możemy 

monitorować ruch i zachowanie na stronie www: 

o Jak długo użytkownik przebywa na konkretnej podstronie 

o Jakie linki klika w obrębie strony 

o Jakie kategorie/produkty go interesują 

o Jakie produkty dodaje do koszyka, a jeśli koszyk porzuca, to można mu go 

wysłać na mail 

o Badanie zainteresowania potencjalnych klientów 

o Segmentacje na podstawie aktualnych danych behawioralnych, czyli taki, które 

odpowiadają zachowaniom i zainteresowaniom potencjalnych klientów 

 

RYS. 3 / Schemat monitoringu narzędzi e-mail marketing i marketing automation 
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• Personalizacja 

Większość uważa, że personalizacja to dynamiczne zaciąganie do mailingu imienia klienta. To 

już nie jest żadne novum, tylko standard. Personalizacja dzisiaj to przede wszystkim 

dopasowanie odpowiedniego contentu do osoby. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli mamy 

kilka produktów i usług (lub nawet setki) to wiedzmy, że każdy klient na naszej www nie 

interesuje się zawsze tym samym produktem bądź tematyką tego samego artykułu naszego 

bloga. 

Każdy ma swoje preferencje. Marketing automation pozwala na monitoring tych preferencji i 

odpowiednie dopasowanie wariantów produktu czy zaproponowanie indywidualnych 

promocji lub ofert w oparciu o działania cross-sell lub up-sell. 

W praktyce przekłada się to na realny biznes firmy, ponieważ nie ma konieczności wysyłania 

wszystkiego wszystkim i działaniu o statystyczną sprzedaż. Proces marketingowo-sprzedażowy 

sprowadzamy nie co całej bazy, ale tylko do wybranych segmentów i zaoferowanie 

poszczególnym userom tego czym się interesują, a nie tego czym my – jako firma – myślimy, 

że oni się mogą interesować. 
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3. Jaki system wybrać? 
Nie należy zaczynać od systemu, ale od tego co potrzebujemy, jakich funkcjonalności 

będziemy używać, jaką mamy bazę i jak chcemy się z nimi komunikować. Mając odpowiedzi 

na te pytania, dopiero wtedy możemy zacząć rozglądać się za konkretnym narzędziem. Bez tej 

wiedzy, jedyny parametr na który będziemy zwracać uwagę to cena, ale to nie zawsze jest 

słuszny parametr. Dlaczego? Dlatego, że narzędzie marketing automation nie ma być tanie, 

ale ma być skuteczne i ma na siebie zarabiać. 

 
RYS 4. Infografika prezentujące 8000 narzędzi do digital marketingu 

 

Trzeba pamiętać, że wiele narzędzi jest do siebie zbliżonych i posiadają praktycznie w 

większości te same funkcjonalności. Różnice są w detalach, ale aby je poznać należy zadać 

sobie wcześniejsze pytania. Z punktu widzenia jednego miesiąca różnicy nie ma, ale takie 

narzędzie wdraża się na lata, a z tej perspektywy odpowiednio dobrane funkcjonalności, 

dobrze skonfigurowane wpływają na duże budżety oszczędności. 
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Rys 5 / Nazwy tych samych funkcjonalności w dwóch różnych systemach marketing automation 
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4. Liczby, które rozwiewają wątpliwości 
System marketing automation numer jeden na świecie jest HubSpot, mocno ugruntowany w 

rynku marketingowym w USA na tyle długo, że śmiało można powiedzieć, że jest pionierem 

wielu rozwiązań i doświadczeń. Wg niego (badań) maile wysyłane z systemu marketing 

automation są 18 razy bardziej skuteczniejsze od tych samych maili wysyłanych przez zwykły 

system do e-mail marketingu. Ten sam mail! 18 razy! Skąd taka różnica? Ano potencjał big 

data i pełna personalizacja mail wzmocniona monitoringiem wiadomości e-mail wraz z 

monitoringiem na stronie www. 

Gdzie tu jest szansa dla współczesnego przedsiębiorcy? Otóż zaledwie 44% firm (i to w samych 

Stanach) używa automatyzacji scoringu leadów (nadawania im wartości punktowej) Jeśli w 

stanach to jest 44%, to w Polsce (nikt takich badań w Polsce nie robił) jesteśmy wg mojej opinii 

lata świetlne za USA. Wszystkie firmy wdrażają lead generation – czasami nie wiedząc, że to 

jest to – ale zaledwie ułamek promila firm dokonuje segmentacji leadów. Na stracie mamy 

przewagę konkurencyjną w personalizacji oferty. Dodatkowo Pepper Global zauważa w swoim 

raporcie, że  w regionie Ameryki Płn. 69% respondentów używa lub stosuje automatyzację 

marketingu. W regionie EMEA jest to 39%, a w APAC tylko 36%. To kolosalne różnice. 

Według Redeye i TFM (Raport Marketing Automation 2014, marketerzy, którzy przyjęli 

marketing automation, twierdzą, że główne korzyści z wdrożenia systemu to:  

• Eliminacja powtarzających się zadań pozwala marketingowcom skupić się na nowych / 

bardziej angażujących projektach (36%)  

• personalizacja klientów i potencjalnych klientów (30%)  

• Poprawa doświadczeń zakupowych klienta (10%) 

• Skuteczniejszy e-mail marketing (9%)  

• Zmniejszenie liczby ludzkich błędów w kampaniach (8%)  

• Lepsze zarządzanie leadami (4%) i możliwości marketing omnichannel (3%) 

Przedstawiam powyższe, nie dlatego, że to odkrywcze, ale dlatego, że w 2014, kiedy systemy 

marketingowe nie były tak rozbudowane jak dzisiaj, już wtedy zauważano jak system może 

wpłynąć na pracę. Dziś, kiedy funkcjonalności marketing automation jest zdecydowanie 

więcej, ta praca może łatwiejsza nie jest, ale przy takim samym nakładzie casu można osiągnąć 

dziś zdecydowanie więcej niż w 2014. 

Aberdeen Group ogłosił, że firmy które są liderami w swojej branży są o 67% bardziej skłonne 

do korzystania z platformy automatyzacji marketingu, a Gleanster już w 2013 roku zauważył, 

że 79% najlepszych firm korzysta z automatyzacji marketingu od ponad 2 lat, co według 

SiriusDecisions wykazało, że wzrost z roku 2011 do 2014  wzrósł aż 11 razy! 

Dane, które przedstawiam mają więcej niż 5 lat. Nie moim celem powiedzieć jest jak jest teraz, 

jakie są dane i statystyki. Powyższe dane pokazują, w jakim miejscu rozwoju jest zachód, a 

gdzie my i jak wielki dystans nas dzieli do czołówki światowej. 



 

„                             „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie”. Podręcznik dla początkujących.  

65 

5. Wnioski 
Marketing automation to narzędzie i tylko narzędzie. A z narzędziami jest tak, że mogą być 

dobrze wykorzystane i tym samym przyniosą wymierną korzyść lub mogą być źle wykorzystane 

i wtedy są powodem straty pieniędzy, czasu i większej ilości pieniędzy. 

Poprawne wdrożenie automatyzacji procesów marketingowych sprowadza się do 

personalizacji komunikacji, jednak aby wdrożyć poprawnie system należy wpierw poznać 

drogę leada wewnątrz firmy, następnie rozpisać ją za pomocą algorytmu, by w końcu algorytm 

wdrożyć do systemu i uzupełnić go contentem. Brzmi prosto, jednak może być szkodliwe i 

wielu pseudo „martererów od wszystkiego”, myśląc, że na kliencie można nauczyć się 

wszystkiego – więc i marketing automation – nie tylko psują rynek, ale zostawiają po sobie 

smród, który zniechęca przedsiębiorców do wdrażania innowacji w swoich organizacjach. 

Powyższe przykłady automatyzacji pokazują jak poszczególne obszary firmy mogą zostać 

podniesione kilka poziomów do góry, jeśli będziemy pamiętać, że sprzedaż to nic innego jak 

powtarzalność tych samych procesów, która za pomocą marketing automation najnormalniej 

w świecie zwiększy swoją efektywność. 

Chętnie pomogę Ci w audycie procesów komunikacji marketingowo-sprzedażowej Twojej 

firmy. Wdrożenie ultra prostych automatyzacji może w krótkim czasie wykazać wartość z 

automatyzacji komunikacji.  
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Wiktor Tokarski 

V. Jak przygotować i prowadzić 
profesjonalną prezentację działań 
marketingowych w firmie? 
Przygotowanie prezentacji multimedialnych stało się tak łatwe i powszechnie dostępne, że 

właściwie każdy, kto ma dostęp do komputera, może taką prezentację przygotować. Z jednej 

strony można to poczytywać jako ogromne ułatwienie, ale z drugiej strony doświadczenie 

podpowiada, że tworzenie prezentacji multimedialnych nie jest takie łatwe jak nam się 

wydaje. Przypuszczam, że większość, jeśli nie wszyscy, czytelnicy tego tekstu, mają w swojej 

pamięci przynajmniej jedno wystąpienie, z którego nie zapamiętali nic oprócz tego, że 

towarzyszyła mu prezentacja odciągająca uwagę od meritum sprawy.  

Dlatego właśnie celem niniejszego artykułu jest wskazanie najbardziej powszechnych błędów, 

które zdarzają się osobom prowadzącym wystąpienia publiczne i wspierających się w tym 

procesie prezentacjami multimedialnymi. Oczywiście nie poprzestanę na wskazaniu błędów, 

ale udzielę też prostych wskazówek, które umożliwią ich uniknięcia. W pierwszej części 

podejmiemy temat błędów dotyczących konstruowania prezentacji, a w drugiej – tych, które 

zdarzają się przed i w czasie wystąpień z użyciem prezentacji. Mam nadzieję, że pomoże to 

Czytelnikom w przygotowaniu i prowadzeniu profesjonalnych prezentacji firmowych, np. tych 

dotyczących działań marketingowych w firmie. 

1. Powszechnie błędy przy konstruowaniu prezentacji 
Oto siedem często spotykanych błędów popełnianych na etapie przygotowania prezentacji 

multimedialnej.  

1.1. Zbyt dużo tekstu 
Jednym z najpowszechniejszych i największych błędów popełnianych przez osoby 

przygotowujące prezentacje, jest zapełnianie poszczególnych slajdów zbyt dużą ilością tekstu 

(zob. rys. 1). Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy osoba prezentująca zagadnienie próbuje się 

wspierać slajdami, aby nie zapomnieć tego, co powinna powiedzieć. Jeśli jednak slajdy 

wypełnione są tekstem to po stronie odbiorców powoduje to dwa negatywne zjawiska. Po 

pierwsze: zamiast słuchać prezentera – czytają treści zamieszczone na slajdzie. Po drugie: 

wyrabiają sobie przekonanie, że osoba chcąca im przekazać jakieś informacje nie jest do tego 

odpowiednio przygotowana.  

Rozwiązaniem takiej sytuacji i jednoczesnym zabezpieczeniem prezentera może być 

rozpisanie tekstu w formie haseł (rys. 2) i prezentowanie go sukcesywnie – w ramach 

prezentacji treści – punkt po punkcie.  
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Rys. 1. Przykład slajdu ze zbyt dużą ilością tekstu. 

 

Rys. 2. Na tym slajdzie zrezygnowano ze zbyt dużej ilości tekstu 

na rzecz haseł przeznaczonych do omówienia przez prezentera 
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1.2. Wyświetlanie wszystkich punktorów na raz 
Skoro już nadmieniona została możliwość rozpisania tekstu prezentacji w formie haseł (zob. 

rys. 2) i prezentowanie ich punkt po punkcie, od razu należy wspomnieć o kolejnym 

powszechnym grzechu prezentacji. Polega on na wyświetlaniu wszystkich punktorów 

(hasłowych nagłówków) na raz. Nawet przy założeniu, że dla prezentera jest to tylko pomoc w 

uporządkowanym przedstawianiu treści to pokazanie wszystkich punktów danego slajdu w 

jednym momencie może powodować efekt wyprzedzania u odbiorców. Efekt ten polega na 

tym, że osoby, które są adresatami prezentacji zamiast skupić się na punkcie 1, który jest 

aktualnie omawiany przez prezentera, czytają co napisano w punkcie 2, 3 i kolejnych. To 

bardzo odciąga uwagę i powoduje, że wysiłek osoby prowadzącej prezentację jest niweczony. 

Rozwiązaniem takiej sytuacji jest stosowanie animacji, które pozwalają na stopniowe (i zależne 

od woli prezentera) uwalnianie poszczególnych treści. Prezenter ma możliwość 

zaprezentowania i omówienia punktu 1, a dopiero gdy to nastąpi wyświetla i omawia punkt 2. 

Dzięki temu uwaga słuchaczy skupiona jest na tym co mówi, a prezentacja jest tylko 

narzędziem wzmacniającym przekaz.  

1.3. Zbyt dużo animacji 
Wspomniane wyżej używanie animacji również powinno być podporządkowane celowi 

nadrzędnemu czyli przekazaniu wiedzy. Błędem, który zdarza się popełniać zwłaszcza 

początkującym entuzjastom programów typu PowerPoint jest przesada z ilością i 

różnorodnością animacji. To zaś powoduje często groteskowy efekt, gdzie na jednym slajdzie 

niektóre słowa podskakują, inne obracają się  to w lewo to w prawo, jeszcze inne płyną, kolejne 

zanikają, a jeszcze inne wykonują ruchy eliptyczne. Myślę, że nie trzeba nikogo mocno 

przekonywać jaki wpływ na odbiorców prezentacji ma tak rozrzutne wykorzystanie animacji… 

Zamiast skupienia na treści wystąpienia, następuje skupienie na tym, co dzieje się na ekranie. 

U niektórych to skupienie będzie połączone z podziwem dla umiejętności prezentera, a u 

innych z poczuciem zażenowania. Obawiam się, że ten drugi efekt będzie występował częściej.  

Aby w tej kwestii unikać poczucia zażenowania u odbiorców warto pamiętać o tym, że 

animacje mają pomagać w prezentacji treści, a nie odciągać od niej uwagę. Powinny więc być 

ograniczone co do ilości jak i dopasowane do tego, co jest przedstawiane. W tym przypadku 

warto kierować się tu zasadą „im mniej – tym lepiej”. 

1.4. Zły dobór czcionek 
Zasada „im mniej – tym lepiej” obowiązuje także w kwestii doboru czcionek. Błędem jest 

stosowanie więcej niż dwóch różnych czcionek w jednej prezentacji, a także używanie czcionek 

zbyt ozdobnych (zob. rys. 3). Ten pierwszy błąd skutkuje tym, że odbiorcy maja poczucie 

niespójności, a drugi – prowadzi do zmęczenia wzroku. Warto tu także wspomnieć o 

właściwym doborze wielkości czcionki na slajdzie. Zbyt mała wielkość może powodować 

nieczytelność tekstu, a zbyt duża – uczucie bycia przytłoczonym.  

Przygotowując prezentację warto ograniczyć się do dwóch czcionek nieszeryfowych – jednej 

dla nagłówków, a drugiej dla tekstu podstawowego. W tekście podstawowym nie powinniśmy 
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używać czcionek mniejszych niż 18 pkt, a w nagłówkach odpowiednio większych (np. 32 pkt). 

Powiększenie tekstu podstawowego może być konieczne jeśli prezentacja ma się odbyć w 

dużym pomieszczeniu.  

 
Rys. 3. Przykład złego doboru czcionek. 

 

Rys. 4. Przykład slajdu z dobrym odpowiednim doborem czcionek. 
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1.5. Nieodpowiedni dobór zdjęć i grafik 
Błąd nieodpowiedniego doboru grafik ma trzy wymiary. Po pierwsze polega na tym, że grafika 

ni jak ma się do prezentowanej treści. Po drugie, że grafika jest złej jakości lub posiada znak 

wodny świadczący o tym, że nie została zakupiona w legalny sposób. Po trzecie – na slajdzie 

jest zbyt dużo grafik, co – powtarzamy to znowu – odciąga uwagę odbiorcy od treści. 

Przygotowując profesjonalną prezentację warto wzbogacić ją o grafiki, które będą nawiązywać 

do przekazywanej treści. Może to być spełnione wprost lub nie wprost (tutaj będzie potrzebne 

wytłumaczenie słuchaczom dlaczego taka grafika pojawia się na slajdzie) lub w sposób 

humorystyczny. Niedopuszczalne jest stosowanie grafik niskiej jakości, na których – na 

przykład – pojawia się pikseloza (widoczność pikseli), albo znaki wodne zabezpieczające przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem zdjęć (zob. rys. 5). Przy pozyskiwaniu zdjęć i grafik do 

prezentacji warto rozważyć zakupienie ich w serwisach stockowych lub pozyskanie z innych 

źródeł, ale zawsze z odpowiednią licencją (np. w licencji CC BY – możemy używać zdjęć, ale 

musimy wskazać kto jest ich autorem, a w CC0 – możemy swobodnie i bez konsekwencji 

korzystać z określonych materiałów bez obowiązku wskazywania ich autorstwa).  

 
Rys. 5. Na zdjęciu użytym na slajdzie widać znak wodny. 
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1.6. Zbyt dużo kolorów 
Błędem o podobnym charakterze do zbytniej mnogości czcionek używanych w prezentacji jest 

używanie zbyt dużej ilości kolorów w prezentacji (nie wliczając w to zdjęć i grafik). Prezentacje 

przeładowane kolorystyczne odwracają uwagę od treści wystąpienia, a skupiają ją na często 

jarmarcznym wyglądzie poszczególnych slajdów. Poza tym mogą utrudniać odczytywanie 

treści (zob. rys. 6). 

Dobrze jest, gdy osoba przygotowująca prezentację w wyborze kolorów ograniczy się do kilku 

pasujących do siebie kolorów (mogą to być kolory nawiązujące do logotypu firmy ). Jeśli nie 

mamy wyczucia w tej kwestii warto wyszukiwarce wpisać słowa „dobór kolorów”, a 

otrzymamy podpowiedzi jak to zrobić w profesjonalny sposób. Mogą nam tu pomóc darmowe 

online’owe narzędzia takie jak Adobe Kuler, Design Seeds, czy Color Hunter. 

 

Rys. 6. Zbyt duża ilość i złe dopasowanie koloru czcionki do kolorów zastosowanych na slajdzie 

powoduje trudności z odczytaniem treści. 

 

1.7. Niesforne wykresy 
Często wystąpienia dotyczące działań marketingowych w firmie chcemy uwiarygodnić danymi 

liczbowymi  na dany temat. Przygotowujemy wtedy dane i prezentujemy je na różnego rodzaju 

wykresach. Problem jednak polega na tym, że najczęściej wykresy te prezentowane są od razu 

w całości, co odciąga uwagę odbiorców i powoduje, że zamiast podążać za nami próbują 

odczytać to, co jest na wykresie, albo wykresy pozbawione są etykiet przez co – również – są 

niezrozumiałe. Niekiedy dzieje się tak, że wykres nie zostaje przygotowany w prezentacji, ale 

został tam wklejony w formie grafiki. Takie podejście uniemożliwia animację poszczególnych 

elementów wykresu.  
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Jeśli chcemy w efektywny i profesjonalny sposób prezentować dane pamiętajmy o naczelnej 

zasadzie, że to my – jako prezenterzy – mamy prowadzić uwagę odbiorców, a nie próbować 

ich dogonić. Prezentacja danych liczbowych na wykresach powinna być tej zasadzie 

podporządkowana. Jeśli – przykładowo – prezentujemy dane nakładów finansowych na 

marketing w naszej firmie i chcemy pokazać jak one wzrastały z miesiąca na miesiąc (zob. rys 

7) i jakie przynosiły efekty w postaci wzrostu sprzedaży to prowadźmy uwagę słuchaczy 

prezentując poszczególne miesiące sukcesywnie i używając do tego odpowiednio dobranych 

animacji (zob. rys. 8). Mistrzem ciekawych i przykuwających uwagę prezentacji jest Hans 

Rosling. Wystarczy zobaczyć kilka filmików na YouTube jak robi to mistrz, aby przekonać się, 

że prezentowanie danych na wykresach nie musi być słabym punktem naszych prezentacji.   

 

Rys. 7. Prezentacja danych ze stycznia za lata 2019-2021. 
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Rys. 8. Prezentacja danych ze stycznia, lutego i marca za lata 2019-2021. 
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2. Błędy prezentera przed i w czasie prezentacji 
Wiemy już jakie podstawowe błędy popełnianie są w trakcie przygotowania prezentacji 

multimedialnej. Czas zastanowić się jakich błędów dopuszczają się prezenterzy przed jak i w 

czasie prezentacji. Oto nieszczęśliwa siódemka.  

 

2.1. Brak przygotowania 
Aby prezentacja dotycząca działań marketingowych w firmie mogła być skuteczna musi jej 

towarzyszyć czas przygotowania. Jeśli chodzi o przygotowanie dalsze to prezenter powinien 

zastanowić się co chce przekazać odbiorcom, jaką strukturę nadać prezentacji, a także jak 

zrobić to w taki sposób, aby prezentacja multimedialna była dodatkiem uzupełniającym jego 

wystąpienie. Przygotowanie dalsze powinno dostarczyć prezenterowi informacji na temat 

odbiorców (ile osób będzie uczestniczyć w wystąpieniu? jakie są ich oczekiwania? co z tematu 

wystąpienia może zainteresować ich szczególnie?), a także miejsca, w którym wystąpienie ma 

się odbyć (wielkość i rozkład pomieszczenia, dostępny sprzęt audiowizualny). Przygotowanie 

bliższe to sprawdzenie sprawności sprzętu (rzutnik, komputer, odpowiednie kable, 

nagłośnienie). Wystąpienie odpowiednio przygotowane powinno mieć logiczną i przejrzystą 

strukturę, jasno sformułowany cel i być zorientowane na odbiorcę. Argumentacja i przykłady 

niech będą dopasowane do tematu, a całość niech wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie 

słuchaczy.  

 

2.2. Rozpoczęcie wystąpienia od usprawiedliwień 

Nie ukrywajmy, że wszystkie wystąpienia publiczne i towarzyszące im prezentacje są 

wyczekiwane przez pracowników naszych firm. Niekiedy idziemy na kolejne spotkanie, a na 

nim pokazywana jest kolejna prezentacja i to nie wzbudza naszego entuzjazmu. Takie często 

są fakty. Jednak co będzie jeśli do tych faktów dołączymy usprawiedliwianie się prezentera na 

początku wystąpienia? Co jeśli rozpocznie od słów „Wiem, że temat nie jest dla Państwa zbyt 

interesujący”, albo „Wybaczcie mi stan prezentacji, ale robiłem ją w pośpiechu”? Myślę, że 

lepiej dla tej osoby, aby w ogóle nie stawała przed słuchaczami, bo po takich słowach jej 

wystąpienie skazane jest na niechybną porażkę.  

 

2.3. Mówienie przyciszonym głosem 

Osoby, które mają skłonność do mówienia przyciszonym głosem muszą mieć świadomość 

tego, że taki sposób komunikacji z ich strony wymaga od słuchaczy wytężania słuchu, co – na 

dłuższą metę – jest bardzo męczące i może prowadzić do irytacji. Jeśli mówienie przyciszonym 

głosem jest wyrazem braku pewności siebie w temacie, którego dotyczy prezentacja – warto 

mocniej popracować nad merytoryką wystąpienia, a jeśli jest to kwestia biologii – powinniśmy 

zadbać o użycie odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego.  
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2.4. Brak planu i ram czasowych 

Aby prezentacja działań marketingowych w firmie mogła być efektywna powinna zawierać 

dwa ważne elementy: plan i jasno sprecyzowane ramy czasowe. Słuchacze powinni zostać 

poinformowani jak długo trwać będzie wystąpienie i z jakich elementów merytorycznych 

będzie się składać. Jedną z złotych zasad wystąpień publicznych jest trzymanie się reguły: 

„Najpierw powiesz o czym będziesz mówić, potem to powiedz, a na zakończenie powiedz o 

czym mówiłeś”.  

 

2.5. Brak czasu na pytania 

Aby uczestnicy spotkania mogli odnieść jak najwięcej korzyści ze spotkania w czasie którego 

przedstawiane są działania marketingowe firmy, powinni mieć możliwość zadawania pytań. 

Na początku spotkania należy jasno określić kiedy takie okazje będą miały miejsce. Propozycje 

rozwiązania tej kwestii są przynajmniej trzy. Pierwsza to możliwość zadawania pytań, po 

uprzednim zasygnalizowaniu takiej potrzeby (np. przez podniesienie ręki), w dowolnym 

momencie wystąpienia. Druga to pytania po każdym module/części spotkania (o ile spotkanie 

jest podzielone na moduły/części). Trzecia to zadawanie pytań na koniec spotkania i 

zabezpieczenie odpowiedniej ilości czasu na tę okoliczność. Zaletą pierwszego rozwiązania jest 

to, że uczestnicy mogą być w szybkiej interakcji z prelegentem. Jednak to rozwiązanie może 

przerywać tok myślenia i przekaz prezentera. Zaletą drugiego rozwiązania jest możliwość 

podsumowania danej części wystąpienia, ale – z drugiej strony – ogranicza to możliwość żywej 

interakcji. W trzecim rozwiązaniu uczestnicy z pytaniami muszą czekać na koniec, co może ich 

zniechęcać, albo prowadzić do zapominania o tym, co miało być przedmiotem pytania. Jednak 

zaletą tego rozwiązania jest zachowanie ciągłości przekazu i możliwość sprawnego 

podsumowania całości. Każde podejście ma swoje plusy i minusy, dlatego każdy prelegent – 

będąc ich świadomym – musi podjąć decyzję, które podejście będzie najbardziej użyteczne dla 

całości przekazu.  

 

2.6. Czytanie tekstu ze slajdów 
Wspominałem wyżej o błędzie przy konstruowaniu prezentacji polegającym na wypełnieniu slajdów 

dużą ilością tekstu. Popełnianie tego błędu prowadzi do tego, że prezenter zamiast skupiać swoją 

uwagę na odbiorcach wystąpienia, czyta tekst z poszczególnych slajdów. Z czegoś, co miało być 

ciekawe, a może nawet fascynujące dla odbiorców robi się nudna czytanka z lektorem, któremu daleko 

do Krystyny Czubówny czy Tomasza Knapika. 

Rozwiązanie? Opanowanie treści tego, co chcemy przekazać w takim stopniu, by do przekazania treści 

wystarczyły nam hasła w postaci nagłówków, którymi możemy wspomagać się od czasu do czasu.  
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2.7. Unikanie kontaktu wzrokowego z odbiorcami 

Drugi, często spotykany błąd, po stronie prezenterów polega na unikaniu kontaktu 

wzrokowego z odbiorcami prezentacji. Niektórzy próbują skrywać się za komputerem, stołem 

lub pulpitem do przemówień, inni nieustannie wpatrują się w ekran, a jeszcze inni wbijają 

wzrok w sufit jakby spodziewali się boskiej interwencji w trudnych chwilach wystąpienia 

publicznego.  

Budowanie pewności siebie w zakresie wystąpień publicznych to długi proces, ale dobrze by 

było by jego pierwszym krokiem było spojrzenie w oczy tym, którzy poświęcają swój czas, aby 

dowiedzieć się od nas – prezenterów – czegoś ciekawego i wartościowego. 

 

Prowadzenie angażujących i efektywnych wystąpień publicznych, którym towarzyszą 

profesjonalne prezentacje multimedialne to sztuka. Jest to jednak sztuka, której każdy z nas 

może się nauczyć. Niech początkiem tego procesu będzie świadomość 14 błędów, o których 

była mowa wyżej oraz dążenie do świadomego ich unikania.  
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Eksperci biorący udział w projekcie. 
Projekt „Twoje pierwsze kroki w Internecie” powstał przy udziale trenerów, ekspertów Śląskiej 

Organizacji Szkoleniowej (alfabetycznie wg nazwisk).  

• Witold Chomiczewski 
Radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy, Redaktor naczelny Portalu Prawa IT. 
Pełnomocnik ds. Legislacji e-Izby. Trener Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
 

• Robert Duda 
Certyfikowany Specjalista Google, Założyciel i właściciel agencji Spozycjonowani.pl. 
Trener Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
 

• Łukasz Miller 
Ekspert w dziedzinie performance marketingu, marketing automation i inbound 
marketingu. Trener Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
 

• Adam Misa 
właściciel agencji IntroPR, specjalista w zakresie Facebooka i Instagrama. Trener 
Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
 

• Wiktor Tokarski 
Ekspert w zakresie kompetencji menadżerskich. Doktor nauk humanistycznych. 
Coach. Trener Biznesu. Trener Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
 

• Bartek Ziemiański 
Sharebe sp z o.o. – ekspert w dziedzinie LinkiedIn i mediów społecznościowych. 
Trener Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 
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