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Social Media: Powrót informacji o Twoim 
ośrodku w mediach - metody pomiaru



Po co ten monitoring?

Monitoring

Co się mówi  
o moim ośrodku?

Jak my mówiliśmy o 
naszym ośrodku i 
jakie przyniosło to 

skutki?

Jakich narzędzi 
używają nasi 

odbiorcy na co 
dzień?



Nie pozwól technologii cię wyprzedzić

When we change  

the way we communicate  

we change society 

Kiedyś wyjście na podwórko 
było nagrodą. Dzisiaj bardzo 
często jest karą.



Podstawowe pytania

- 1. Kim jest Wasz odbiorca? 
!

- 2. Jak do niego dotrzeć? 
!

- 3. Co jest dla niego ważne? 
!

- 4. A co jest ważne dla Ciebie?



Pokolenie Y 
!
- własne doświadczenie!!! 
- forma 
- niskie przywiązanie 
- potrzeba wyróżnienia 
- potrzeba przynależności 
- technika i technologia

Zmiana społeczna

Pokolenie 3F 
!
- FUN - zabaw mnie 
- Friends - daj mi spędzić unikatowy czas z przyjaciółmi 
- Feedback - rozmawiaj ze mną



Atrakcyjna forma jest niezbędna 
do skutecznego przekazania treści











Myśl potrzebami swoich klientów



Ufamy naszym znajomym



Ambasador jak najlepszy kumpel



Liczy się szybkość

Duński fizyk, Torr Norretranders 
przełożył prędkość naszych zmysłów  
na prędkości komputerów. 
!
Wzrok jest jak sieć komputerowa.



Nie prowadź swojego 
profilu SM zza biurka



Promocja, komunikacja: społecznościowi liderzy opinii

90%
9%
1%

Bierni widzowie
Komentatorzy

Twórcy

Komunikacja w internecie 
to głównie konsumpcja



Good social media is 
authentic. What makes  
social media work is actually  
having something to say.
Steven Levitt



Co robi przeciętny nastolatek, 
kiedy chce dotrzeć do restauracji?



Elektroniczna mapa zamiast orientacji w przestrzeni



Przenośny mózg

Penetracja smartfonów w Polsce wynosi 33%  
18 procent Polaków chce kupić swój pierwszy 
smartfon, zaś połowa obecnych posiadaczy 
inteligentnych telefonów ma zamiar wymienić 
go na nowszy w ciągu najbliższego roku. Ma to 
sprawić, że już w przyszłym roku, wskaźnik 
penetracji w Polsce ma wzrosnąć do 51 procent. 



Jak nadążyć za trendami



Trzymaj rękę na pulsie - Fanpage Trends Polska



Jak robią to najlepsi?



Jak robią to najlepsi?



Jak robią to najlepsi?



Jak robią to najlepsi?



Jak robią to najlepsi?

https://www.facebook.com/HotelKasprowy


Jak robią to najlepsi?

https://www.facebook.com/Schronisko.TrzyKorony


Jak robią to najlepsi?

https://www.facebook.com/pensjonat


Co oprócz fejsa?



Endomondo

http://www.endomondo.com/routes/


Endomondo



Instagram



Instagram

Z badania PBI/Gemius wynika, że w maju 
Instagram miał w kraju już 1,18 mln 
użytkowników. Okazuje się, że połowa z 
nas korzysta z serwisu poprzez dedykowane 
na urządzenia mobilne aplikacje.



Instagram



Instagram



Instagram



Instagram



Dlaczego Weronika jest bardziej popularna od Martyny?



Instagram

http://instagram.com/martyna_es


Instagram

http://instagram.com/vierka_#


Spotify



Spotify



Spotify - kampania Herbal Essences



Jak wykorzystać to w praktyce?

Facebook - Kanał dystrybucji
Facebook jako kanał o największym 
zasięgu może służyć do pozyskiwania 
użytkowników, czy uczestników promocji 
i konkursów. 

Spotify / Endomondo / Instargam  

Generatory contentu

Powyższe aplikacje mogą służyć jako 
kanały produkujące ciekawy content, 
pozwalający w wyróżniający sposób 
zbudować wizerunek i doświadczenie 
ośrodka.



Sotrender



Pełen przegląd działań i statystyk



Jakie posty działają najlepiej?



Jakie posty działają najlepiej?



Czy moi fani są aktywni?



Co się działo na moim kanale?



Co robić, żeby było jeszcze lepiej?



Sprawdzaj co robią inni



Podsumowanie dla szefa



Brand24



Brand24

https://brand24.pl/panel/results/?sid=12779072#d1=2014-05-04&d2=2014-06-03&va=1&dr=4&cdt=days&rt=5&p=1


Dziękuję
za poświęconą uwagę


