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Szybki przewodnik po reklamach na najpopularniejszych platformach społecznościowych: 

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn 

 

Facebook: 

Facebook to największa platforma mediów społecznościowych. Oferuje marketerom jedne z 

najbardziej solidnych danych i precyzyjnie ukierunkowane reklamy. 

 

Menedżer biznesowy Facebooka: 

Jeśli chcesz reklamować się na Facebooku, pierwszą rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest 

narzędzie Facebook Business Suite. Pomyśl o tym jak o centrum do zarządzania reklamami, 

stronami, skrzynkami odbiorczymi i ludźmi. Jest darmowy i dość prosty w użyciu. 

 

Po prostu przejdź do strony docelowej Facebook Business i utwórz konto. Musisz mieć już 

konto na Facebooku, aby mógł przejść dalej. Po zalogowaniu zobaczysz pulpit nawigacyjny 

Business Suite. To narzędzie jest absolutną koniecznością dla każdego, kto poważnie myśli o 

reklamie i marketingu na Facebooku. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na wynikach 

marketingu zamiast przeskakiwania z karty na kartę. 

 

Opcje reklamy na Facebooku: 

Pierwszą rzeczą, którą będziesz mógł wybrać podczas tworzenia kampanii reklamowej na 

Facebooku, jest cel Twojej kampanii. Chcesz zwiększyć ruch na swojej stronie, konwersje, 

wypromować swoją stronę na Facebooku, konkretny post lub coś innego? Po prostu wybierz 

ten, który chcesz. 
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Możesz w pełni dostosować grono swoich odbiorców za pomocą linku do menedżera reklam 

w wyskakującym okienku odbiorców docelowych (które pojawia się po wybraniu celu) lub 

możesz skorzystać z ich prostych sugestii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec możesz wybrać urządzenia, na które chcesz kierować reklamy, i miejsca, w 

których mają się wyświetlać Twoje reklamy. Facebook zaleca korzystanie z automatycznego 

umieszczania reklam, ale jeśli się z tym nie zgadzasz, możesz równie łatwo zdecydować, 

gdzie chcesz wyświetlać reklamy i na jakie urządzenie mają być kierowane. 

Wiele platform mediów społecznościowych podejmuje wszystkie te decyzje za Ciebie, ale 

Facebook stawia Cię przy sterze, ponieważ wie, że prawdopodobnie wykonasz najlepszą 

pracę, aby znaleźć idealnych klientów. 

 

Jak zdominować marketing na Facebooku: 

 

Zrozumienie grup podobnych odbiorców na Facebooku: 

 

 Facebook umożliwia tworzenie grup podobnych odbiorców lub inteligentnych odbiorców.  

 

 

 



 

 

 

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla wyłącznie poglądy 

autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

 

 

 

 

Korzysta z danych osób, które wcześniej wchodziły w interakcję z Twoimi reklamami lub 

stronami, i tworzą grupę odbiorców, która ich zdaniem jest najlepsza. Oznacza to, że jeśli 

masz publiczność, która radzi sobie wyjątkowo dobrze, możesz stworzyć podobną grupę 

odbiorców, która również powinna osiągać dobre wyniki. 

 

Integracja z Instagramem: 

Czy wiesz, że kiedy tworzysz reklamę na Facebooku, możesz również wyświetlać tę samą 

reklamę na Instagramie, klikając jeden przycisk? Możesz kliknąć przycisk umieszczania 

reklamy na Instagramie i wybrać „Kanał”, „Historie” lub oba. Jeśli Twoja reklama jest bardzo 

wizualna, możesz rozważyć tę automatyczną integrację, która zwiększy zasięg bez 

dodatkowej pracy. 

 

 

Facebook Live: 

Ludzie uwielbiają korzystać z Facebooka na żywo, coś w transmisji na żywo sprawia, że jest 

to bardziej atrakcyjne. Może to szansa, że coś namiesza, może przejrzystość, może sprawia, 

że czujemy się bardziej związani. Bez względu na powody, fakt jest taki sam: ludzie lubią 

transmisje na żywo co najmniej tak samo, jak tradycyjne filmy.  
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Użytkownicy oglądają transmisje na żywo o 27% dłużej niż filmy nagrane wcześniej. Wideo 

na żywo może być warte twojego czasu i pieniędzy na marketing na Facebooku. 

 

Zasoby marketingowe dotyczące Facebooku: 

• Meta dla Mediów 

• Facebook Marketing: Kompletny przewodnik   

• Podcast Facebook Marketing Ninja 

 

Instagram: 

 

Instagram zawsze dotyczył głównie zdjęć, a jego funkcja załączania wideo jest również dość 

popularna. Spośród wszystkich dużych sieci Instagram ma najwyższy wskaźnik aktywności 

uczestników. Możesz także publikować krótkie lub długie filmy i udostępniać relacje na 

Instagramie. Oba formaty dobrze sprawdzają się w przypadku firm. 

 

Gdybym miał zaczynać nowego Instagrama od zera skupiłbym się na zdjęciach. Niektóre 

kategorie, które działają dobrze: 

• Inspirujące cytaty 

• Pytania w formie tekstowej, aby zaangażować Twoich obserwujących 

• Dobrze wykonane zdjęcia produktów 

Oczywiście musisz również używać hashtagów, umieszczać przy każdym zdjęciu wezwanie 

do działania i zadbać o odpowiednią optymalizację biogramu. Możesz także skupić się na 

marketingu influencerów na Instagramie. 

 

Marketing dotyczący influencerów na Instagramie: 

Jeśli istnieje jedna platforma mediów społecznościowych, która reprezentuje szczyt 

marketingu influencerów, to Instagram. Przyczyna tego jest trudna do zrozumienia. Być 

może dlatego, że platforma jest bardzo wizualna, a może dlatego, że przeciążenie reklamami 

nie zirytowało jeszcze użytkowników, a może dlatego, że influencerzy lubią dostrzegać ich 

https://www.facebook.com/formedia/
https://www.youtube.com/watch?v=14amlEYDu_k
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-facebook-marketing-ninja/id1300129028
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treści bardziej na Instagramie niż na Facebooku, Twitterze czy podobnych portalach. Marki 

przeznaczają duże kwoty na marketing influencerów, warto rozważyć dołączenie do nich:  

 

 

 

Moduł Relacje Instagrama kradnie użytkowników Snapchata: 

Relacje Instagrama to funkcja, która pozwala użytkownikom tworzyć spójne serie zdjęć, 

filmów lub gifów. W 2017 roku liczba osób korzystających z Relacji Instagrama przewyższyła 

liczbę użytkowników podobnej platformy Snapchat. 

Jeśli zamierzasz korzystać z Instagrama, powinieneś stworzyć własne relacje. Być może 

mógłbyś stworzyć taką, która pokaże użytkownikom kulisy Twojej firmy lub oferuje 

specjalne oferty. 

 

Jak poszczególne marki używają dziś Instagrama: 

Instagram jest jedną z najlepszych platform mediów społecznościowych do zaangażowania 

użytkowników. Oczywiście nie oznacza to, że nie możesz sprzedawać na platformie i 

promować swoich produktów, zwłaszcza teraz, gdy istnieją funkcje takie jak tagi produktów i 

linki w Relacjach. Naciskanie na zaangażowanie odbiorców, zanim spróbujesz coś sprzedać, 

jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy ludzie nauczą się kochać Twoją markę, będą od Ciebie 

kupować. 

 

Dodatkowe zasoby marketingowe na Instagramie: 

• Marketing na Instagramie  

• Poradnik reklamowy Instagrama 

65% 
marek angażuje 

influencerów 

52% 
firm mają osobny budżet 

na ten cel 

https://blog.hootsuite.com/instagram-marketing/
https://blog.hootsuite.com/instagram-marketing/
https://business.instagram.com/boost-instagram-posts
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YouTube: 

Ta sieć społecznościowa zmieniła sposób, w jaki odbieramy wideo, ponieważ uczyniła 

użytkowanie portalu łatwym (transmisja strumieniowa jest superszybka) i jest bezpłatna, a 

także daje nam możliwość natychmiastowego wyrażania opinii (dzięki komentarzom). 

Codziennie w YouTube ogląda się prawie 5 miliardów filmów. Dla marketerów to świetny 

sposób na dzielenie się długimi treściami z odbiorcami, zwłaszcza jeśli nie są zapalonymi 

czytelnikami. Możesz na przykład zamienić posty na blogu w samouczki wideo. 

 

Wskazówka dla profesjonalistów: użyj innych kanałów mediów społecznościowych, aby 

przyciągnąć obserwujących do YouTube, udostępniając fragmenty, urywki i zapowiedzi 

swoich filmów. Krótkie zwiastuny wzbudzą ciekawość i sprawią, że ludzie będą chcieli 

zobaczyć całość. 

 

Nie komplikuj tego zbytnio. Nie potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu do nagrywania ani 

wymyślnej edycji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyprzedzasz o kilka kroków 

większość ludzi w swojej niszy, więc po prostu stań przed kamerą internetową i zacznij 

uczyć. 

 

Powstanie samodzielnego filmowania wideo: 

Dzięki mediom społecznościowym każdy może zostać gwiazdą, a YouTube nie jest 

wyjątkiem. Dzięki przyzwoitemu oświetleniu, mikrofonowi i kamerze Twoja firma może 

zacząć używać YouTube do zwiększania ruchu i generowania potencjalnych klientów. 

 

Reklamy wideo YouTube: 

Na koniec możesz rozważyć użycie reklam wideo w YouTube. W zależności od wybranego 

typu reklamy widzowie będą mogli ją pominąć po kilku sekundach lub YouTube zmusi ich do 

obejrzenia całości. Różne strategie działają dla różnych firm. Nie bój się próbować różnych 

rzeczy i zobacz, co będzie dla Ciebie najlepsze. Ostatecznie Twoja reklama w YouTube będzie 

tak dobra, jak Twoja determinacja, aby dowiedzieć się, co działa. 
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LinkedIn: 

Rozwój portalu LinkedIn nigdy nie eksplodował tak jak rozwój Facebooka, ale wciąż jest 

popularny. Tutaj chodzi o bycie profesjonalnym, swobodny styl pisania z blogów nie działa 

dobrze na tej platformie. Ludzie są tam w jednym celu: w interesach. Chcą dowiedzieć się, 

co nowego w ich branży, kto zatrudnia, kto zwalnia i jak zoptymalizować wydajność w pracy. 

Jeśli Twoje treści pomagają ludziom poszerzać ich sieci lub prowadzić biznes w lepszy 

sposób, mają miejsce na LinkedIn. Jeśli nie, możesz najpierw skupić się na innych kanałach. 

 

Grupy LinkedIn: 

Jeśli znasz grupy na Facebooku, grupy LinkedIn powinny być łatwe do zrozumienia i 

nawigacji. Pomyśl o grupach na Facebooku, ale dla ludzi biznesu, miejscu dla podobnie 

myślących profesjonalistów, którzy mogą gromadzić się i omawiać interesujące tematy lub 

zdobywać wiedzę specjalistyczną. Możesz rozważyć dołączenie do jednego z nich, aby Twoja 

firma stała się ekspertem w określonych tematach. W końcu im więcej osób wierzy, że 

Twoja firma wie, o czym mówi, tym więcej osób będzie z Tobą współpracować w przyszłości. 

To łatwa strategia nawiązywania kontaktów i zwiększania liczby odbiorców „content 

marketingu”. 

 

Reklamy na LinkedIn: 

Podobnie jak w przypadku wszystkich platform mediów społecznościowych, możesz również 

używać LinkedIn do wyświetlania reklam. Jeśli Twoja firma należy do kategorii B2B, LinkedIn 

może być na to najlepszym miejscem. LinkedIn to jedna z najskuteczniejszych platform 

społecznościowych dla firm B2B. Jest również jedną z najlepszych platform do generowania 

leadów. 

Ponieważ ludzie są na LinkedIn, aby rozmawiać o interesach, nie mają nic przeciwko 

interakcji z firmami. Oznacza to, że Twoja firma może zwrócić na siebie uwagę na platformie.  

 

Dodatkowe zasoby LinkedIn: 

• Jak stosować reklamę na LinkedIn 

• Podcast o Social Media Marketing - LinkedIn Marketing 

https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/linkedin-ads/how-to-advertise-on-linkedin-in-7-simple-steps
https://podcasts.apple.com/us/podcast/linkedin-page-content-strategy-what-marketers-need-to-know/id549899114?i=1000443695266

