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Skuteczny PR 

(portale społecznościowe, Internet, media lokalne) 

 

Cel szkolenia 
W ramach warsztatów uczestnicy poznają specyfikę PR dla NGO, korzystania z mediów 

społecznościowych oraz kontaktów z lokalnymi mediami. Poznają również przykłady kampanii 

marketingowych w Polsce i na świecie. Sami będą mieli za zadanie utworzyć stronę 

internetową/bloga/konto na portalu społecznościowym swojej organizacji. 

Plan szkolenia 

 

Dzień 1 
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia  

8:05-9:30 – Wprowadzenie do zagadnienia skutecznego PR w NGO 

9:30-9:45 – przerwa kawowa 

9:45-11:15 – Specyfika PR w organizacjach pozarządowych 

11:15-11:30 – przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Prowadzenie strony internetowej 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Działania marketingowe w mediach lokalnych   

 

Dzień 2 
8:00-9:30 – Marketing Facebooku 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 – Marketing na Instagramie 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Marketing na Twitterze 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Marketing na Pinterest 

 

Dzień 3 
8:00-9:30 – Marketing na Linkedin 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 – Marketing na YouTube 



11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Analiza dobrych praktyk 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Warsztaty – praca organizacji nad własnym przekazem marketingowym 

 

Dzień 4 
8:00-9:30 – Warsztaty – praca organizacji nad własnym przekazem marketingowym 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 – Warsztaty – praca organizacji nad własnym przekazem marketingowym 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Warsztaty – praca organizacji nad własnym przekazem marketingowym 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Warsztaty – praca organizacji nad własnym przekazem marketingowym 

  



Materiały szkoleniowe 
 

Wprowadzenie do zagadnienia skutecznego PR w NGO 
 

Marketing to sposób myślenia, filozofia zarządzania obejmująca wszelkie działania organizacji. 

 

Promocja organizacji pozarządowej to wpływanie na ważne dla niej grupy, które polega na 

przekazywaniu im informacji w celu zwiększenia ich wiedzy o organizacji i jej działaniach, a w efekcie 

zwiększenia zainteresowania organizacją i jej ofertą. 

 

Public Relations (PR) to kreowanie wizerunku oraz budowanie i podtrzymywanie długofalowych 

pozytywnych relacji z otoczeniem. Celem PR jest uzyskanie akceptacji i życzliwości dla działań 

organizacji oraz tworzenie i utrzymywanie korzystnych warunków (zewnętrznych i wewnętrznych) dla 

jej funkcjonowania. Działania, jakie podejmowane są w ramach Public Relations służą zatem 

wytworzeniu odpowiedniego klimatu, który sprzyjać będzie rozwojowi, a tym samym wzmacnianiu 

roli organizacji. Narzędzia PR to m.in. współpraca z mediami i lobbing. 

 

Specyfika PR w organizacjach pozarządowych 
 

Organizacja pozarządowa powinna zdawać sobie sprawę, czym wyróżnia się spośród innych 

organizacji, co szczególnego ma do zaoferowania, na czym chce zbudować swoją pozycję – i na czym 

w związku z tym powinna koncentrować się jej komunikacja zewnętrzna. 

PR (Public Relations) to cały zespół działań, które mają budować i utrzymywać określone relacje 

organizacji pozarządowej z otoczeniem. Oczywiście, chodzi o pozytywne postrzeganie NGO. Niestety, 

pracownicy NGO nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest postrzeganie przez opinię 

publiczną. Nie wynika to ze złej woli, ale raczej z niewiedzy. Ludzie, którzy pracują w organizacji znają 

ją doskonale, więc wiedzą, że realizują świetne projekty, które zmieniają jakiś fragment 

rzeczywistości. Niestety, czasem ta zmiana przepada w natłoku innych zmian i ludzie nie dowiadują 

się, że coś wartościowego przeszło im koło nosa. 

Innym problemem jest nieumiejętność kontaktów NGO z mediami. Organizacje mogą robić świetne 

projekty, ale nie potrafią dotrzeć z nimi nawet do lokalnych dziennikarzy. Tu pojawia się PR-owiec. 

Najlepiej, gdyby to była osoba, która będzie się w organizacji zajmowała tylko PR-em. Inwestycja 

w takiego pracownika szybko się zwróci, bo obecność w mediach to większa rozpoznawalność; 

większa rozpoznawalność to więcej wolontariuszy i współpracowników oraz większe dotacje i więcej 

realizowanych projektów. 

 

Odpowiedzialny marketing w NGO 
• Konstruowane komunikaty są prawdziwe, rzetelne, niefałszujące, niczego niezatajające 

• Poprawność polityczna i genderowa (przekaz nie urazi i nie wykluczy nikogo) 



• Dbałość o środowisko np. oszczędność papieru, sprzątanie swoich plakatów 

• Gospodarność (np. nie tworzymy zbędnych gadżetów, nie drukujemy ulotek w tysiącach 

egzemplarzy, jeśli nie jesteśmy w stanie ich rozdać) 

• Rozliczalność/transparentność finansowa 

• Komunikaty nie szokują i nie wzbudzają skrajnych emocji (versus shockvertising 

społeczny) 

 

Promocja i marketing NGO – obowiązkowe elementy 
 

• WIZERUNEK/IDENTYFIKACJA WIZUALNA: 

o Stworzenie logo/identyfikacji wizualnej – samodzielnie/z pomocą 

znajomych/wolontariuszy/w ramach konkursu 

o Założenie adresu mailowego z nazwą organizacji 

o Utworzenie stopki adresowej w mailu 

o Przygotowanie elektronicznej wersji papieru firmowego 

 

• STRONA WWW: 

o Stworzenie strony internetowej – samodzielnie/z pomocą 

znajomych/wolontariuszy/w ramach konkursu (skorzystanie z bezpłatnego kreatora 

stron np. JustProto) 

o Prowadzenie strony – aktualności, własne publikacje 

 

• PROMOCJA W INTERNECIE: 

o Umieszczenie wpisów teleadresowych np. na www.ngo.pl, 

o Zamieszczanie informacji/ogłoszeń np. na www.ngo.pl, 

o Stworzenie wizytówki na www.odpowiedzialnafirma.pl (platforma współpracy 

biznesu i III sektora) 

o Założenie i prowadzenie profilu na Facebooku/Twitterze/ w innych mediach 

o Założenie i prowadzenie bloga 

o Umieszczenie informacji/linków na stronach zaprzyjaźnionych organizacji 

o Korzystanie z programu Google Grants 

 

 

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/


• BAZA KONTAKTÓW: 

o Stworzenie bazy teleadresowej osób, organizacji i instytucji współpracujących 

z organizacją (w tym baza mediów i VIP) 

 

• MATERIAŁY REKLAMOWE: 

o Przygotowanie elektronicznej ulotki np. w pdf-ie 

o Tworzenie elektronicznego newslettera i rozsyłanie do osób z bazy 

o Przygotowanie prezentacji organizacji np. w programie PowerPoint 

 

• WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI: 

o Przygotowanie i rozesłanie informacji dla prasy 

 

• BADANIA/ANALIZA DANYCH: 

o Śledzenie statystyk swojej strony www za pomocą programu Google Analitics 

o Prowadzenie badań z wykorzystaniem narzędzia ankietka.pl 

o Analiza publikowanych danych np. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów 

 

• WYMIANA DOŚWIADCZEŃ: 

o Spotkania z przedstawicielami innych organizacji/wizyty studyjne 

o Udział w dyskusjach na forach w grupach tematycznych 

o Komentowanie wpisów na blogach i portalach społecznościowych 

 

Prowadzenie strony internetowej 
 

Strona internetowa organizacji to często pierwsze miejsce kontaktu z organizacją. Jej odpowiednie 

przygotowanie stanowi klucz do skutecznej komunikacji. 

Pracując ze stroną internetową należy: 

• Określić grupy docelowe dla których w sposób szczególny przeznaczona jest nasza strona 

i oferta, aby wszelkie działania dostosowywać do konkretnych wymagań 

• Formę oraz design dostosować odpowiednio do strony na urządzenia mobilne oraz na 

komputery stacjonarne i laptopy, aby zwiększyć czytelność prezentowanych treści oraz 

zachęcić potencjalnych klientów do częstego korzystania z witryny 



• Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu danych firmy i wszelkich danych 

kontaktowych. Dużą zaletą jest także umieszczanie map pokazujących dokładne 

umiejscowienie naszej bazy, oraz prostego opisu jak najprościej i najszybciej dostać się 

tam 

• Strona musi być przejrzysta i  przyjazna dla użytkownika, a także prosta w obsłudze, tak 

by przeciętny odwiedzający bez trudności mógł odnaleźć konieczna dla niego informację 

• Bardzo ważną rolę odgrywa kolorystyka strony, stosowanie rozmaitych efektów typu 

cienie tekstu, lecz również nie wolno przesadzić z ich nadużywaniem 

• Dużą zaletą, dzięki której strona staje się znacznie atrakcyjniejsza jest zaimplementowana 

wyszukiwarka towarów,  usług, porad, artykułów które znajdują się na naszej stronie. 

Należy również rozważyć stworzenia mapy strony, gdyż znacznie może ona ułatwić 

poruszanie się po witrynie 

• Wszelkie komunikaty i uwagi powinny być formułowane jako proste wyrażenia 

i komendy, a także połączone być z graficznymi efektami zachęcającymi użytkownika do 

konkretnego działania  

• Strona powinna być przetestowana na niewielkiej grupie aby w razie krytycznych uwag 

poprawić jej elementy przed publiczną publikacją. Oraz nie wolno zapominać o częstych 

i szybkich zmianach wymagań ludzi, oraz dostosowywać do ich potrzeb wygląd i treść 

witryny 

• Możliwość wstawiania opinii jest bardzo ceniona dlatego należy rozważyć, czy takie 

rozwiązanie przyniesie więcej korzyści niż strat, gdyż każdy nawet drobny błąd może być 

zauważony i opisany w takim miejscu. Dlatego wprowadzenie takiej opcji ma sens gdy 

witryna dotyczy sprzedaży towarów, ponieważ jest to miejsce na interakcje i odbiorcami, 

oraz gdy jest pewność płynących z tego korzyści 

• Wszelkie informacje zawarte na stronie powinny być posegregowane tematycznie, 

niezależnie od ich rodzaju 

 

Działania marketingowe w mediach lokalnych   
 

W dzisiejszych czasach w znacznym stopniu rolę mediów, nawet lokalnych przejął Internet. Z racji 

swojej powszechności, oraz szybkości dostępu w każdym miejscu i czasie. 

• Jednym sposobem reklamy lokalnej za pomocą Internetu są płatne reklamy 

w wyszukiwarce Google. Ich dużą zaletą jest możliwość określenia w jakim regionie mają 

być wyświetlane. System ten daje możliwość kierowania reklam na określony obszar – 

kraj, województwo, miasto, a nawet promień działania organizacji. 

• Aby zwiększyć dostępność organizacji należy podać wszystkie dane i określić rzeczywistą 

lokalizację w serwisie Google, ponieważ umożliwia on wyszukiwanie działalności na 

podstawie różnych kluczowych haseł, a także od razu wyświetla ich lokalizacje 

działalności na mapie i podaje wszystkie dostępne dane. 



• Warto również zatroszczyć się o wysokie pozycjonowanie organizacji w hasłach 

wyszukiwanych lokalnie poprzez zoptymalizowanie strony www, należy zadbać 

o odpowiednią treść i zbudować wartościowy profil linków. 

• Aby zwiększyć skuteczność reklam w Internecie należy podjąć działania reklamowe 

również w social mediach, gdyż użytkownicy Internetu spędzają tam znaczną część 

swojego czasu. 

• Pozytywne opinie beneficjentów znacznie ponoszą atrakcyjność organizacji, oferty, 

dlatego należy zadbać o miejsce, w którym będą mogli pozostawić swoją opinię. Pozwoli 

to na wybicie się na lokalnym rynku. 

• Dobrym sposobem aby trafić bezpośrednio do lokalnej ludności (np. miasta czy 

województwa) jest umieszczanie ofert w gazetach lokalnych wraz z ich wydaniami 

internetowymi, ludzie mają wysokie zaufanie do ulubionych gazet czy informacyjnych 

stron internetowych, dlatego współpracowanie z nimi może przynieść duże korzyści. 

• Angażowanie się w lokalne wydarzenia i konkursy znacznie zwiększa rozpoznawalność 

marki oraz zaufanie do niej lokalnej społeczności. 

• Innym sposobem promocji na terenie lokalnym jest zlecenie tych działań lokalnym 

agencjom, które doskonale znają potrzeby i zwyczaje lokalnego społeczeństwa. 

 

Marketing Facebooku 
 

Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć 

sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością 

Facebook. 

Marketing w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku to jedno z kluczowych zadań  

w promocji organizacji pozarządowych. Poniżej zawarte zostały najlepsze praktyki związane z tym 

kanałem komunikacji. 

 

• Profil organizacji powinien zawierać wszystkie możliwe informacje na temat swojej 

działalności, aby ułatwić użytkownikom zbieranie potrzebnych danych. W pełni 

uzupełniony profil prezentuje się bardziej profesjonalnie. 

• Grafika tytułowa na profilu musi nawiązywać do obszaru działalności oraz zachęcać 

użytkowników, do przeglądania naszej strony. Musi być ona wykonana z największą 

dokładnością, gdyż jest to pierwsza rzecz, na którą potencjalny użytkownik zwraca 

uwagę. Zdjęcia profilowe koniecznie powinno zawierać logo organizacji. 

• Częstotliwość umieszczania postów – najskuteczniej jest publikować około 1 posta 

dziennie (maksymalnie 3) w godzinach 20.00 – 7.00, gdyż większość użytkowników 

Facebooka wykazuje wtedy największą aktywność.  

• Publikowane posty nie mogą zawierać za dużo informacji. Powinny być w miarę krótkie, 

spójne oraz ciekawe. 



• Publikowane posty nie mogą zawierać tylko materiałów promocyjnych na temat 

organizacji.  

• Publikowane powinny być również treści odnośnie nowinek związanych z naszą branżą. 

Aby zwiększyć grono odbiorców oraz ich zainteresowania, należy używać form 

aktywizujących, np. zadawać konkretne pytania, pozostawienia wolnej przestrzeni do 

wypowiedzenia się na dany temat, żeby użytkownik widział swój wkład w budowanie 

strony. 

• Co pewien czas warto organizować specjalne promocje, rabaty, zniżki, eventy tylko dla 

społeczności Facebooka, aby docenić aktywnych użytkowników, zachęcić nowych do 

śledzenia profilu naszej organizacji oraz utrzymać poziom ich zainteresowania na 

wysokim poziomie. 

• Zawsze należy śledzić komentarze i wiadomości aby w ten sposób okazywać szacunek 

i chęć do współpracy z potencjalnymi beneficjentami, co znacząco wpływa na wizerunek 

organizacji. 

• Publikowane treści powinny posiadać także formę graficzną i audiowizualną, gdyż 

aktualnie są to najchętniej oglądane i udostępniane materiały . 

• Aby zmniejszyć dystans odbiorców do organizacji oraz nawiązać bliższy kontakt, zalecane 

jest udostępnianie czasem prostych informacji z życia organizacji, ostatnich wydarzeń, czy 

śmiesznych sytuacji. Zapewni to bardziej ludzki obraz organizacji. 

• W żadnym wypadku nie można prezentować, udostępniać treści niezgodnych  

z regulaminem w jakikolwiek sposób, groziłoby to zablokowaniem strony oraz utratą 

wiarygodności, dlatego koniecznie trzeba śledzić wszelkie zmiany serwisu. 

• Prowadzenie skutecznego profilu wymaga systematyczności, dużej ilości czasu, oraz bycia 

na bieżąco z różnymi informacjami branżowymi, dlatego należy rozważyć możliwość 

zlecenia prowadzenia takiej strony specjalizującym się w tym osobom, co i tak mimo 

dodatkowych kosztów może zwiększyć zasięg i efektywność organizacji. 

 

Marketing na Instagramie 
 

Instagram to serwis społecznościowy służący do publikowania zdjęć i wideo. Zamieszczane w nim 

materiały mają charakterystyczny, kwadratowy kształt kojarzący się ze starymi zdjęciami z aparatów 

Polaroid. 

Instagram wystartował w 2010 roku i mimo, że na początku był dostępny tylko na iPhone, szybko 

zdobył popularność. W 2012 roku pojawiła się aplikacja oparta na systemie Android, a serwis został 

przejęty przez Facebooka za (bagatela) miliard dolarów. W ciągu 3 lat liczba użytkowników 

Instagrama wzrosła z 1 mln (grudzień 2010) do przeszło 150 mln (wrzesień 2013). 

Instagram to kolejne medium, w którym aktywny udział może przyczynić się do zwiększenia 

rozpoznawalności organizacji.  

 

 



Poniżej zawarte zostały zasady promocji i budowania kampanii w oparciu o obrazy: 

• Kampania powinna się zacząć od sprawdzenia działań organizacji o podobnym profilu,  

a w dalszych etapach ciągłe ich sprawdzanie i kontrolowanie. 

• Najważniejszym elementem jest stosowanie odpowiednich hashtagów, ułatwi to 

komunikacje z odbiorcami oraz zwiększy zasięg i widoczność organizacji dla pozostałych 

użytkowników Instagrama. Powinno się stosować dwa typy hashtagów, pierwszy 

nawiązujący do organizacji i obszaru działania, a drugi do prezentowanych aktualnie 

treści. 

• Publikowanie treści powinno przebiegać systematycznie, najlepiej według wcześnie 

ustalonego harmonogramu, o stałych porach, aby odbiorcy wiedzieli kiedy mogą 

spodziewać się nowych informacji  

• Nie należy tylko zbierać polubieni, lecz także wchodzić w interakcje z użytkownikami, 

odwzajemniając się tym samym. Jest to również dobra metoda na szukanie nowych 

beneficjentów. Aby zapewnić jak największą skuteczność należy regularnie wyszukiwać  

i obserwować potencjalnych beneficjentów co zwiększy ich rzeczywistą liczbę. 

• Prezentowane treści muszą być ciekawe i unikatowe, aby nasi odbiorcy mieli pewność, że 

nie znajdą ich nigdzie indziej, dzięki czemu chętniej będą do nas wracać. By nasze 

materiały były zawsze ciekawe i oryginalne można używać specjalnych narzędzi 

przeznaczonych specjalnie do tego. 

• Należy wchodzić w interakcję, poprzez polubienia, stosowanie emotikonów, oraz 

organizowanie specjalnych konkursów fotograficznych lub wideo z zastosowaniem 

specjalnych, oryginalnych hashtagów, co zwiększy zadowolenie klientów oraz umocni 

markę. 

• Skuteczną metodą reklamy, jest umieszczenie linków odsyłających bezpośrednio do 

naszej oficjalnej strony. 

• Udostępnianie krótkich relacji ważnych wydarzeń z życia organizacji może podnieść 

zainteresowanie naszą działalnością.  

• W przypadku prowadzenia wielu kanałów internetowych, należy zsynchronizować 

działania na Instagramie z pozostałymi serwisami. 

 

Marketing na Twitterze 
 

Twitter jest internetowym serwisem komunikacyjnym, który ma wiele wspólnego z narzędziami, 

których na pewno codziennie używasz. Cecha szczególna Twittera: wiadomości, które możesz 

wysyłać lub odbierać na Twitterze, mogą liczyć maksymalnie 140 znaków. To jest właśnie 

mikroblogowanie. Czasem mniej znaczy więcej! 

Podobnie jak wpisy na blogach, wiadomości na twitterze są powszechnie dostępne, co pozwala ci od 

razu poznawać tam nowych ludzi. Wiadomości na Twitterze określa się mianem "tweets". Są one 

publikowane w internecie w czasie rzeczywistym. Dlatego Twitter jest często bardziej aktualny niż 

inne serwisy informacyjne. Dzięki Twitterowi jesteś zawsze na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. 



Do czytania lub wysyłania wiadomości na Twitterze niekoniecznie potrzebujesz komputera. Możesz w 

tym celu skorzystać ze swojego telefonu komórkowego lub innych stron internetowych. W ten 

sposób korzystanie z Twittera staje się codzienną rutyną. 

Twitter oferuje swoim użytkownikom liczne narzędzia i programy, dzięki którym możesz otrzymywać 

i wysyłać uaktualnienia z ogromnej ilości programów i urządzeń. 

Twitter nie jest tak popularnym narzędziem promocji jak Facebook, jednak również za jego pomocą 

warto komunikować działania naszej organizacji. 

Poniżej zawarte zostały najważniejsze wytyczne do pracy z tym medium: 

• Z racji ograniczonej ilości znaków we wpisie, informacje w przekazie muszą być w sposób 

zwięzły i zrozumiały, oraz wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Ciekawe i wyróżniające 

się wpisy mogą zachęcić do zapoznania się z daną ofertą. 

• Twitter gromadzi osoby o podobnych zainteresowaniach. Materiały promocyjne powinny 

być przygotowane specjalnie pod daną grupę odbiorców, aby podnieść ich 

zainteresowanie ofertą organizacji. 

• Z racji dynamiki serwisu oraz nieustannie pojawiających się nowych informacji i newsów, 

Twitter wymaga nieustannej kontroli swojego profilu oraz śledzenia działań podobnych 

organizacji. 

• Znaczna część użytkowników Twittera korzysta tylko z urządzeń mobilnych, dlatego 

prezentowane treści powinny być możliwie jak najkrótsze i treściwie, by zwrócić jak 

największą uwagę. 

• Do każdej oferty można przypinać odnośniki pewnych ofert na głównej stronie 

organizacji, co znacząco ułatwi wyszukiwanie potrzebnych informacji potencjalnym 

beneficjentom oraz zwiększy ilość odwiedzin naszej macierzystej strony, co zwiększa jej 

pozycjonowanie w takich wyszukiwarkach jak Google. 

• Dobrą formą promocji są też płatne reklamy. Właściwie zaplanowany budżet 

przeznaczony na te reklamy może przynieść duże korzyści. Twitter umożliwia trzy formy 

reklamy, (Promoted Accounts, Promoted Tweets, Promoted Trends) dlatego każda 

kampania reklamowa musi być wcześniej dobrze zaplanowana i ustalona. 

• Twitter gromadzi w swojej społeczności również ludzi ważnych i znaczących w różnych 

dziedzinach, dlatego można w szybki, prosty sposób nawiązać kontakty i korzystną dla 

nas współpracę. 

• Częste wypowiadanie się na temat obszaru działalności oraz ważnych problemów 

społecznych oraz publikowanie ciekawych i przydatnych informacji czy nowości z nimi 

związanych pozwoli nam uzyskać autorytet co może znacząco podnieść atrakcyjność 

prezentowanych przez nas ofert. 

• Ważnym elementem jest zastosowanie odpowiednich hasztagów, na podstawie których 

pozostali użytkownicy wyszukują interesujących ich informacji i wpisów. Dobrym 

rozwiązaniem może być tworzenie własnych, unikatowych odnośników, dzięki którym 

organizacja może stać się bardziej rozpoznawalna. 

 



Marketing na Pinterest 
 

Pinterest to serwis społecznościowy przeznaczony do kolekcjonowania i porządkowania zebranych 

materiałów wizualnych. 

Nazwa Pinterest wywodzi się z dwóch słów: „pin” (przypiąć) i „interest” (zainteresowania). 

Oprogramowanie Pinterestu umożliwia użytkownikowi publikowanie fragmentów wizualnych stron 

internetowych w jednym miejscu i ich tematyczne segregowanie. Inny użytkownik może „polubić” 

poszczególne elementy, skomentować je oraz umieścić w swojej kolekcji. 

Poniżej zawarte zostały najważniejsze zasady dotyczące publikowania w tym serwisie: 

• Główną zaletą w porównaniu z innymi mediami społecznościowymi (np. Facebook, 

Twitter) jest żywotność zamieszczanych wpisów, którą szacuje się nawet na miesiące, raz 

zamieszczona i dobrze oznaczona informacja będzie przez długi czas widoczna dla 

potencjalnych odbiorców. 

• Możliwość tworzenia albumów, galerii pozwala na szybkie i niekosztowne tworzenie 

materiałów na wzór gazet i katalogów promocyjnych, co przyciąga odbiorców, gdyż 

znajdują wiele potrzebnych informacji w jednym miejscu. 

• Prezentowane grafiki należy tworzyć z dużą dbałością o szczegóły oraz wizualnie 

przyjemnych dla oka, gdyż według statystyk takie wpisy przyciągają najwięcej uwagi. 

• Należy śledzić profile odbiorców, dzięki czemu można poznać ich preferencje i lepiej 

dopasować ofertę oraz kampanie jej towarzyszącą. 

• Dodatkowe narzędzia udostępniane przez serwis, przy właściwym użytkowaniu mogą 

znacznie polepszyć pozycjonowanie głównej strony organizacji, co automatycznie 

powoduje zwiększenie ilości zwiększenie odwiedzin naszej witryny i popularności. 

• Serwis bardzo dobrze sprawuje się jako silnik napędowy dla rozwiązań startup-owych, 

jako dobra, niekonwencjonalna i nienachalna reklama. Wiele użytkowników Pinerestu są 

potencjalnymi odbiorcami poszukującymi nietypowych rozwiązań. Założenie to pozwala 

dopasować własną ofertę do potrzeb i skuteczne jej prezentowanie. 

• Zastosowanie odpowiednich kategorii i hashtagów znacznie zwiększa liczbę odbiorców, 

dlatego zawsze muszą one jak najdokładniej opisywać prezentowane oferty. 

 

Marketing na LinkedIn 
 

LinkedIn to najkrócej mówiąc założony 13 lat temu serwis społecznościowy, specjalizujący się  

w kontaktach zawodowo-biznesowych. Serwis ten można też opisać jako największą na świecie sieć 

profesjonalną lub też „global job board”, gdzie swoje profile (coś jak wirtualne CV) zakładają zarówno 

osoby, które poszukują pracy, rekruterzy czy też firmy. A wszystko po to, aby usprawnić i udoskonalić 

proces SKUTECZNEGO poszukiwania pracy i skutecznej rekrutacji. 

Pomimo typowo biznesowego charakteru medium jest to również wspaniałe miejsce do promowania 

działalności organizacji oraz potwierdzania kompetencji zawodowych wolontariuszy działających na 

jej rzecz. 



Jest to portal znacznie różniący się od portali tj. Facebook, Instagram. Zrzesza ludzi powiązanych  

z konkretnymi branżami, nastawionych na poważną, konstruktywną treść i z tego powodu też 

wymaga odmiennej strategii.   

Poniżej zawarte zostały rady dotyczące pracy z tym medium: 

• Jednym ze sposobów działania jest dołączenie do grup dyskusyjnych związanych z naszym 

obszarem działalności, żeby nasze wpisy nie były traktowane jak zwykłe reklamy należy 

się wyróżnić i wykazać znaczną wiedzą w danym zakresie w celu zdobycia autorytetu, czy 

nawet uchodzić za specjalistę. Gdy osiągniemy ten poziom w trakcie dyskusji na 

konkretny temat, możemy stawiać odnośniki i odsyłacze do oferowanych przez nas treści, 

czy materiałów, lecz nadal nie może to być za bardzo nachalne. 

• Profil powinien być ustawiony jako publiczny oraz powinien zawierać jak najwięcej 

informacji o nas i naszej działalności, w tym celu powinniśmy używać popularnych słów 

i sformułowań, by zwiększyć widoczność i możliwość wyszukania naszego profilu. 

Stosowanie niekonwencjonalnych nazw i sformułowań jest dużym błędem. 

• Szczególnie istotne jest umieszczanie kluczowych słów w formułowaniu nagłówków. 

• Platforma posiada specjalne narzędzia reklamowania się dla firm i organizacji. Przy 

założeniu określonego budżetu i przeznaczeniu go na ten cel, może przynieść znaczne 

pozytywne skutki, lecz musimy dopasować treść do grupy odbiorców oraz upewnić się że 

jest ona pomocna, aby pozostali użytkownicy chętnie do niej sięgali. 

• Dobrym rozwiązaniem może być stworzenie własnej grupy dyskusyjnej, co daje nam 

wiele możliwości kontrolowania przedstawionej tam treści. Ponad to od każdej osoby 

dołączającej do naszej grupy otrzymujemy automatycznie zgodę na wysyłanie wszelkich 

treści drogą mailową, dzięki czemu przy sprawnej i  dobrze przemyślanej strategii 

możemy kierować nasze oferty bezpośrednio do potencjalnych odbiorców. 

• Serwis oferuje różne dodatkowe aplikacje, dzięki którym możemy zamieszczać treści na 

naszym profilu w zdecydowanie atrakcyjniejszy sposób. Przykładem może być tworzenie 

i zamieszczanie artykułów lub ciekawych prezentacji 

• Portal ten umożliwia bezpośrednią lecz równocześnie nie nachalną komunikację między 

użytkownikami, dzięki czemu przy wykazaniu się dużą wiedzą i umiejętnościami możemy 

zainteresować znaczące osoby danej branży naszymi produktami, usługami, w celu ich 

dalszego rozpowszechniania. 

 

Marketing na YouTube 
 

YouTube to serwis internetowy założony w lutym 2005 roku, który umożliwia bezpłatne 

umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów. Przed wystartowaniem 

YouTube  

w 2005 roku było bardzo niewiele prostych metod na opublikowanie wideo przez zwykłego 

użytkownika. Z prostym interfejsem, YouTube umożliwił każdemu posiadającemu dostęp do 

Internetu umieszczanie filmów dostępnych dla widowni z całego świata. Szeroki zakres tematów 

objętych przez filmy z YouTube spowodował, że internetowe filmy stały się jedną z najważniejszych 

części kultury Internetu. 



Serwis Youtube znacznie różni się od pozostałych portali społecznościowych. Treści przekazywane za 

pomocą tego serwisu posiadają jedynie formę wideo, dlatego też prowadzenie kampanii 

reklamowych opartej za jego pomocą musi być uprzednio dobrze i skrupulatnie przygotowany, oraz 

w większości przypadków wymaga dużego nakładu finansowego. 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze rady dotyczące promocji powiązanej z treścią wideo: 

• Jednym ze sposobów prowadzenia kampanii na Youtube jest stworzenie i prowadzenie 

własnego kanału. Należy prześledzić, sprawdzić podobne organizacje, oraz preferencję 

potencjalnych odbiorców. Przedstawiane i prezentowane treści powinny zawierać nie 

tylko materiały promocyjne, ale przede wszystkim wzbudzać zainteresowanie organizacją 

i projektami.  

• W przypadku używania tej formy, bardzo duże znaczenie ma przejrzystość kanału i treści 

na nim publikowanych, w tym celu skuteczne może okazać się tworzenie playlist, użycie 

grafiki spójnej z identyfikacją wizualną organizacji.  

• Ważną rolę odgrywa jakość prezentowanych materiałów, systematyczność wstawiania 

nowych treści, oraz w umieszczaniu krótkich, spójnych informacji w opisie każdego filmu, 

jak również odnośników do adresów organizacji i konkretnych ofert.  

• Efektywne prowadzenie kanału wymaga interakcji z innymi użytkownikami poprzez 

śledzenie komentarzy i szybkiego reagowania na wszelką aktywność. Metoda ta wykłada 

dużego nakładu budżetowego, lecz przy dobrym jej prowadzeniu może przynieść 

znaczące korzyści. 

• Kolejnym sposobem, znacznie mniej kosztownym, jest używanie banerów i filmów 

reklamowych wyświetlanych podczas filmów innych twórców. Z racji możliwości 

pominięcia większości reklam, każdy przygotowany materiał filmowy powinien w ciągu 

pierwszych pięciu sekund zachęcać widza do oglądnięcia jego pozostałej części. 

• Następnym sposobem na promowanie swojej działalności poprzez zatrudnianie znanych 

już twórców Youtuba. Rozwiązanie to pozwala w łatwy sposób dotrzeć do dużego grona 

odbiorców. Przy wyborze partnerów filmowych do współpracy, należy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na formę i treść prezentowaną przez dane osoby, ponieważ nie mogą one 

naruszać etyki i zasad organizacji. 
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