Cześć, dziękuje za zaufanie i pobranie tego ebooka! Zebrałem kilka
najważniejszych wpisów na temat Facebooka z mojego bloga
MalyMarketing.pl,
które uznałem za przydatne dla osób
rozpoczynających swoją przygodę z promocją na Facebooku - w
jednym miejscu znajdziesz wszystkie istotniejsze informacje.
Znajdziesz tutaj absolutne podstawy, jak chociażby poradnik na
temat zakładania fanapage, lub tego jak pozyskiwać i angażować
fanów, oraz bardziej zaawansowane rzeczy typu instalacja kodu
Pixel-a i używanie niestandardowych grup odbiorców.
Starałem się ułożyć wszystkie tematy w taki sposób, abyś mógł (lub
mogła) stopniowo budować swoją obecność na Facebooku. Sądzę,
że skrupulatne przeczytanie tego ebooka da Ci solidną podstawę
do dalszego rozwoju w marketingu na FB.
Oczywiście mam świadomość, że ebook może nie być
profesjonalne opracowany i zawierać wiele niedociągnięć (jest to
moja pierwsza przygoda z tego typu formą), mimo to starałem się,
aby zawierał możliwe jak najwięcej wartościowej wiedzy i nie
przerażał objętością materiału do przeczytanie.

!AKOOBE EINATYZCEZRP I EINARBOP AZ YMEJUKĘIZD

Od Autora

Mam nadzieję, że materiały zamieszczone w tym ebooku będą
przydatne i pomogą postawić pierwsze kroki w reklamie na
Facebooku.
Życze miłej lektury i powodzenia w reklamie na FB;)

Autor ebooka

Dominik Zych
CEO Webmast Digital

dominik@webmast.pl
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Gdy zaczynasz zastanawiać się nad tym w jaki sposób promować
swoją firmę w internecie do głowy w pewnym momencie
przyjdzie Ci promowanie się na Facebooku. Jest to dobry pomysł.
Pozostaje tylko kwestia w jaki sposób założyć fanpage własnej
firmy na Facebooku? Dziś pokaże Ci te procedure krok po kroku!
Wiele osób zakłada prywatne profile i
promuje na nich ofertę swojej firmy.
Do
grona
znajomych
zaprasza
potencjalnych klientów i udostępnia
“posty reklamowe”. Brzmi całkiem
nieźle, zwłaszcza że profile osobiste
mają duże zasięgi, a “znajomi” mogą
być pozyskiwani za darmo! Niestety
według regulaminu Facebooka, takie
działania są zabronione i mogą
sprowadzić konsekwencje w postaci
zbanowania konta.

Takie działania są jak najbardziej w
porządku i wielu specjalistów w danej
branży używa w taki sposób swojego
prywatnego profilu na Facebooku – o
budowaniu takiego profilu na pewno
napisze w przyszłości dłuższy artykuł.

Inaczej
wygląda
sytuacja
gdy
prowadzisz swój prywatny profil jako
właściciela firmy i dzielisz się wiedzą
oraz przy okazji udostępniasz oferty.

Na
profilu
prywatnym
możemy
udostępniać różnym znajomym różne
treści, dzięki ustawieniom wyświetlania
się postów.

Różnice między profilem
prywatnym, a fanpage
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JAK ZAŁOŻYĆ FANPAGE NA FACEBOOKU?
PORADNIK KROK PO KROKU

Natomiast jeżeli posiadasz konto na
Facebooku to przycisk umożliwiający
założenie fanpage znajdziesz w kilku
miejscach.

Fanpage, jak sama nazwa wskazuje,
jest stroną dla fana i domyślnie jest
publiczna. Ale ma inne zalety jak
chociażby możliwość korzystania z
płatnej
reklamy
na
Facebooku,
analizowania statystyk profilu i badania
grupy docelowej.
A więc mamy już jakieś wyobrażenie
na temat różnic między profilem
prywatnym i fanpage, tak więc
możemy
przejść
do
instrukcji
zakładania fanpage!

Jak założyć fanpage na
Facebooku?
Możesz być spokojny założenie, jak i
dalsze
prowadzenie
strony
na
Facebooku jest całkowicie pozbawione
opłat. Nie musisz zatem się martwić że
Mark Zuckerberg (właściciel FB)
prześle Ci fakturę do zapłacenia.
Opłaty pojawią się gdy postanowisz
promować posty i reklamować się na
Facebooku. Ale do tego jeszcze długa
droga – na razie zakładamy fanpage.
Facebook oferuje nam stworzenie
strony na kilka sposobów. Pierwszy
sposób pojawia się nam na stronie
głównej. Jest to idealny sposób dla
osób, które nie posiadają jeszcze kont
na Facebooku.

Bezpośredni link do założenia fanpage:
https://www.facebook.com/pages/create

Kategoria strony na Facebooku
Wybranie
odpowiedniej
kategorii
strony na Facebooku ma wpływ na
układ
treści
fanpage,
dostępne
zakładki, typ postów, a także…
pozycjonowanie.
Wybór kategorii nie jest ostateczny i
można później dokonać zmiany.
Jednak Facebook może odrzucić Twoje
zmiany. Zazwyczaj dzieje się to gdy
wielu
użytkowników
zasugeruje
zmianę kategorii na inną, która lepiej
opisuje rodzaj prowadzonego fanpage.
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Część postów może być udostępniona
wszystkim znajomym, a inna część
tylko wybranym osobom – jest to
świetny sposób targetowania treści
znajomym
o
różnych
zainteresowaniach.

Jeżeli kategoria jest już wybrana to
teraz pora na nazwę. Zastanów się
kilka razy nim klikniesz przycisk
“Rozpocznij”. Późniejsza edycja nazwy
może być bardzo trudna, a często
niemożliwa bez skontaktowania się z
Facebookiem, zwłaszcza gdy Twoja
strona osiągnie dużą liczbę fanów.
Po kliknięciu przycisku “Rozpocznij”,
zostaniesz przeniesiony na stronę ze
wskazówkami, które przeprowadzą Cię
krok
po
kroku
przez
proces
konfiguracji nowego fanpage’a.

Założenie fanpage na Facebooku
– konfiguracja krok po kroku

Z rzeczy czysto wizualnych to wszystko.
Potrzebujesz jeszcze uzupełnić kilka
elementów.
dane firmy lub marki,
krótki opis działalności (155 znaków
maks),
nazwa użytkownika, która pojawi się
po ukośniku za „facebook.com”
(powinna być taka sama lub spójna
z nazwą firmy),
przycisk CTA,
adres strony internetowej,
dane teleadresowe.
Dzięki temu potencjalni klienci i fani
dowiedzą się o Tobie wszystkiego, co
najważniejsze już z poziomu fanpage’a
oraz
będą
mogli
się
z
Tobą
skontaktować.
To wszystko! Teraz możesz zarządzać
swoim
fanpage
na
Facebooku,
pozyskiwać fanów i udostępniać im
treści.
Facebook
jest
dużym
narzędziem do promocji marki w
internecie, dlatego jeszcze długa droga
przed Tobą by w pełni je wykorzystać w
swojej strategii marketingowej.

Sprawa jest prosta: podążaj za
wskazówkami i uzupełnij swój profil. By
prezentował się jak najlepiej, będziesz
potrzebować kilku grafik.
Zdjęcie
profilowe
w
formacie
kwadratowym (zwykle logo marki)
Zdjęcie w tle tzw. cover photo –
najlepiej w wymiarach 851×315
pikseli
Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej
grafiki i chcesz ją teraz stworzyć, a
brakuje
Ci
doświadczenia
i
umiejętności to polecam darmową
aplikację online – Canva.
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Odpowiednia kategoria strony sprawi
że w przyszłości będą dla Ciebie
dostępne konkretne przyciski CTA (call
to
action),
których
nie
można
wykorzystać w przypadku fanpage’ów
o innym charakterze (np. przycisk
wsparcia
organizacji
pożytku
publicznego
„donation”
nie
jest
dostępny
dla
stron,
które
nie
zaznaczyły, że faktycznie są OPP).

?U-EGAPNAF AN ĆAWOKILBUP OC

CO PUBLIKOWAĆ NA FIRMOWYM
FANPAGE-U? 6 PRZYKŁADÓW POSTÓW
Gdy tworzysz firmowy fanpage to bardzo często pojawia się
pytanie “co publikować?”. Jest to odwieczny problem wszystkich
osób prowadzących komunikację w social media. Dziś jednak
przedstawię Ci kilka przykładów angażujących treści, które może
uda się wykorzystać u Ciebie!

Pokaż jak Twoja firma działa od
zaplecza!
Ludzie są ciekawi jak pewne rzeczy
wyglądają po drugiej stronie, dlatego
nie dziwi fakt, że jednymi z najczęściej
oglądanych programów w telewizji są
te, które pokazują jak różnego rodzaju
przedsiębiorstwa
produkują
swój
produkt lub realizują usługę.
Pokaż więc jak Twoja firma wygląd od
środka.
Przedstaw
swoich
pracowników, pokaż siedzibę lub to jak
pracujecie – nieład na biurku, ruch na
hali produkcyjnej itp.

To co dla ciebie może wydawać się
nieatrakcyjne i nudne dla innych może
być bardzo ciekawe.
Oprócz pokazania pewnych rzeczy,
które dotychczas były niewidoczne dla
zwykłego
człowieka,
to
jeszcze
wzbudzisz większe zaufanie do swojej
firmy. Potencjalny klient zobaczy, że
firma naprawdę istnieje, produkuje i
realizuje projekty. Jest to niezwykle
ważna, jeżeli liczysz na zwiększenie
liczby
zamówień
przy
pomocy
Facebooka.
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Przyznam, że nie jestem jakimś dużym
fanem tego rodzaju treści. Nie zmienia
jednak to faktu, że ta forma postów
cieszy się dużym zainteresowanie na
Facebooku.
Zastanów się czy do Twojego fanpage,
firmy, produktu lub usługi nie będzie
pasował jakiś cytat. Może w twojej
branży
znajdzie
się
jakaś
rozpoznawalna
osoba,
której
wypowiedzi możesz wykorzystać na
swojej stronie – pamiętaj w takiej
sytuacji o oznaczeniu autora.

Zadawaj pytania i prowokuje dyskusje
w komentarzach. Oczywiście, nie
mówię tutaj o dowolnym temacie, ale
o taki związanym z Twoją firmą. Dzięki
temu osoby poczują, że szanujesz ich
opinie – co też poprawi aktywność pod
postami.
Przykładem takiego postu może być
ten poniżej. W którym autorka pyta się
o zdanie swoich fanów na temat
okładki podcastu – prosty sposób na
poprawę zaangażowania.

Udostępniaj treści z innych
kanałów lub profili na Facebooku
Oczywiście, jeżeli masz własne ciekawe
sentencje
pasujące
do
tematyki
Twojego fanpage, to jak najbardziej
zachęcam do używania – może zdarzyć
się sytuacja, że będą udostępniane
przez
inne
strony
zdobywając
popularność, a Ty darmową reklamę.

Zachęcaj swoich fanów do
wyrażania opinii

Nie jest nic złego w tym, że
udostępnisz co jakiś czas jakieś treści z
innych portali społecznościowych (np.
zdjęcia z Instagramu) lub z innego
fanpage – o ile nie jest to konkurencja;)
Być może na innych kanałach masz
całkiem odmienną grupę odbiorców, a
posty udostępniane z innych fanpage'y
będą atrakcyjniejsze, a jednocześnie
nie zabiorą Ci klientów – to bardzo
ważne, dlatego raczej to rozwiązanie
proponuje wykorzystywać, gdy
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Cytaty

Treści od fanów

Czyli nic innego jak zachęcenie swoich
fanów do oznaczania w komentarzu
swoich znajomych, którzy…. i tutaj
musisz
wykazać
się
swoją
kreatywnością.
Ważne
by
to
nawiązywało tematycznie do Twojego
fanpage – bez tego stracisz spójność w
komunikacji.

Istnieje wiele profili na Facebooku,
które wykorzystują treści nadesłane
przez
własnych
fanów.
Niektóre
fanpage miast otrzymują zdjęcia
zauroczonych fotografów urokami
różnych miejsc z tego miasta.
Poproś swoich fanów o nadsyłanie
zdjęć lub innych treści w wiadomości
prywatnej lub na adres e-mail. Bardzo
często
fani
dzielą
się
takimi
materiałami i to całkowicie za darmo.
PlayStation Polska regularnie publikuje
zdjęcia
konsol
i
kolekcji
gier
nadesłanych przez graczy.
To tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje
dotyczące publikowania postów. Jest
jeszcze całe mnóstwo pomysłów na
publikacjie, jak wideo, live-y, czy
tworzenie całych “artykułów” na
Facebooku.
Nie pisałem też na temat tego, żeby
udostępniać posty produktowe, które
będą zachęcać do zakupu – bo to jest
bardzo często wykorzystywane w
komunikacji, a zdania na temat tego
czy takie posty udostępniać na
fanpage są podzielone.
Mam nadzieje, że chociaż troszkę Was
w jakiś sposób zainspirowałem.

Tagowanie
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naprawde nie mamy już żadnego
pomysłu na treści (w takiej sytuacji
może warto byłoby zastanowić się nad
zatrudnieniem firmy, która zajmie się
prowadzeniem
fanpage
na
Facebooku).

Fanpage na Facebooku to obecnie obowiązkowy punkt każdej
liczącej się marki na rynku. Jest też nieodzownym elementem
budowania nowych marek czy wręcz reklamowa się. Zdobycie
jednak fanów i osób śledzących nasz profil nie jest ostatecznym
sukcesem.
Ważnym elementem w prowadzeniu
profilu
społecznościowego
jest
angażowanie fanów i sprawienie, aby
często zaglądali na nasz profil, polecali
go innym swoim znajomym i brali
regularnie udział w jego życiu.
Jak zatem angażować fanów na
naszym profilu marki na Facebooku?
Dlaczego warto to robić? Odpowiedzi
na
dwa
kluczowe
pytania
prezentujemy poniżej.

Dlaczego warto angażować
fanów?
Gdy tworzymy profil marki w mediach

społecznościowych liczymy na to, że
przyciągnie i zainteresuje on licznych
klientów. Aby tak się stało oprócz
publikowania wartościowych wpisów
czy materiałów, powinniśmy również
zaangażować
naszych
odbiorców.
Dzięki temu będziemy mogli im
częściej przypominać o naszej marce,
składnic ich do przeglądania i
regularnego sprawdzania naszego
profilu czy nakłonimy do dokonania
zakupu.
Aktywny fan lub obserwator znacznie
częściej skorzysta z naszej promocji na
aktywnym profilu, aniżeli w przypadku
strona 10

UKOOBECAF AN WÓNAF ĆAWOŻAGNA KAJ

JAK ANGAŻOWAĆ FANÓW NA FACEBOOKU?
5 SKUTECZNYCH SPOSOBÓW

W ten sposób możemy również
budować swoją pozycję na rynku.
Dzięki aktywnemu profilowi znacznie
więcej osób będzie go obserwowało i
pozostanie na nim na dłużej.
Angażowanie fanów oprócz zysków
finansowych i tworzenie pozytywnego
wizerunku może mieć też efekt
wirusowy, dzięki czemu aktywni fani
będą zapraszać swoich znajomych i
rozprzestrzeniać nasz profil bez drogiej
dystrybucji reklamy z naszej strony.

Promocje i bonusy

dzięki czemu zyskamy też lepszy
odbiór
innych
materiałów
np.
reklamowych.
Zaangażowanie fanów w ten sposób
będzie też pozytywnie odebrane, gdyż
w wielu przypadkach markowe profile
społecznościowe
nie
są
wykorzystywane
do
oferowania
promocji czy bonusów.

Konkursy z nagrodami
Kolejnym
sposobem
na
zaangażowanie naszych odbiorców na
fanpage’u
jest
organizowanie
konkursów z nagrodami. Nie ma z
pewnością osoby, która nie lubiłaby
konkursów, w których można wygrać
nagrody — nawet te o niskiej wartości,
które będą miłym upominkiem.

Pierwszym
sposobem
na
zaangażowanie swoich fanów na
Facebooku
jest
wprowadzenie
promocji czy bonusów dostępnych np.
tylko na danym profilu. Osoby
obserwujące naszą markę, poczują się
docenieni oraz będą mogli skorzystać z
ciekawej oferty promocyjnej.
Możemy także uzależnić ją od jakiejś
czynności np. od zapisania się do
newslettera
czy
zakupu
innego
produktu.
Publikacja
promocji
uruchomi też lawinę komentarzy,
udostępnień i ogólnej dyskusji o
danym bonusie.
Regularne
publikowanie
kodów
promocyjny czy bonusów sprawi, że
wielu fanów będzie obserwowało i
sprawdzało nasz profil regularnie,

Konkursy są zatem jedną z najlepszych
metod na uaktywnienie grupy oraz
sprawienie, aby wiele osób zaczęło
dyskusje i publikowało komentarze.
Konkurs
na
takim
portalu
społecznościowym może polegać na
wykonaniu
pracy
konkursowej,
wymyśleniu hasła czy zrobieniu zdjęcia
z naszym produktem. Wiele osób z
pewnością skorzysta z tej możliwości i
weźmie w nim udział.
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martwego profilu, na którym nic się nie
dzieje. Tworzenie ruchu na naszym
portalu społecznościowym pomaga
również budować nasz pozytywny
wizerunek
i
daje
możliwość
podniesienia sprzedaży.

Popularne materiały, live-y,
webinaria
Dobrym sposobem zaangażowania
fanów naszej marki są też stosunkowo
nowe i zyskujące na popularności
formy takie jak transmisje na żywo,
spotkania-chaty czy webinaria. W ten
sposób oferujemy znacznie więcej niż
konkurencja, która publikuje jedynie
posty i przyciągniemy wiele osób na
nasz profil.
W takiej opcji możemy organizować
grupowe
rozmowy
na
czacie,
odpowiadanie
na
pytania,
czy
organizowanie poradników np. wizażu
w branży kosmetycznej. Poświęcenie
godziny czasu i przeprowadzenie
takiego video poradnika z pewnością
wzbudzi duże zainteresowanie, a
materiał pozostanie na dłużej na
naszym profilu.
Oryginalne
materiały
będą
powodować też pozytywny wizerunek
firmy i sprawią, że wiele osób będzie
często zaglądało na nasz profil w
poszukiwaniu
innych
podobnych
nowych materiałów.

Pytania otwarte

Jednym z najlepszych sposobów na
angażowanie odbiorców na Facebooku
jest zadawanie otwartych pytań. To
technika, która jest sprawdzona i
bardzo skuteczna. W jej myśl możemy
zadawać pytania do naszych fanów o
nasze produkty, propozycje czy na
tematy niezwiązane z branżą np. o
plany wakacyjne.
Zadanie otwartego pytania spowoduje
wiele komentarzy a osoby, które
obserwują nasz profil, poczują się
docenione naszym zainteresowaniem.
Możliwość wypowiadania się na dany
temat
jest
bardzo
pozytywnie
odbierana, a gdy nasza marka lub my
sami będziemy uczestniczyć w dyskusji
i rozmawiać z fanami odniesiemy
jeszcze lepsze rezultaty.

W takiej stacji fani będą uważali, że
nasza firma rzeczywiście docenia
klientów, warto jej zaufać i jeśli będą
mieli wybór kupna produktów w
naszej firmie i innej — anonimowej,
wybiorą naszą markę.

A może wycieczka na żywo?
Jednym z ciekawszych pomysłów,
który może doskonale zaangażować
naszych fanów, jest wycieczka “na
żywo” po firmie. Facebook umożliwia
prowadzenie transmisji na żywo, dzięki
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Jeśli zależy nam na zaangażowaniu
grupy, warto rozdzielić nagrody na
wiele części tak, aby były one mniejszej
wartości i w większej ilości. Nie jest to
loteria, w której wygrywa jedna osoba,
a miłe upominki czy niespodzianki
zaoferowane
dużej
grupie
osób
pozwolą na to, aby wiele osób poczuło
się docenionymi i wyjątkowymi.

W jej trakcie możemy pokazać naszą
firmę od wewnątrz np. gdy pakujemy
zamówienia
czy
wykonujemy
produkty. Nawet pokazanie swojego
miejsca pracy, w którym wytwarzamy
ręcznie biżuterię czy pracujemy, może
być bardzo atrakcyjne dla fanów i
spowoduje spore zamieszanie.
Duże marki przestrzegające prawa
prywatności i tajemnicy handlowej nie
publikują
przeważnie
takich
materiałów.
Dzięki
temu
nasze
zachowanie może spowodować dużo
dyskusji czy komentarzy i być
ciekawym materiałem na naszym
profilu, o co finalnie nam chodzi.

UKOOBECAF AN WÓNAF ĆAWOŻAGNA KAJ

czemu
ta
oryginalna
forma
angażowania fanów przyciągnie wielu
z nich przed monitory.

To tyle na dziś! Mam nadzieję, że część
pomysłów skutecznie wykorzystacie na
swoim fanpage’u;)
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JAK STWORZYĆ KONTO W FACEBOOK
BUSINESS MANAGER?
Facebook Business Manager to przydatne narzędzie, które
pomoże nam w pracy nad kampaniami reklamowymi i
zarządzanie wieloma fanpage-ami. Jak stworzyć konto? Dziś
krok po kroku od stworzenia po konfiguracje.
Aby stworzyć konto Business Managera
należy
wejść
na
stronę
http://www.business.facebook.com.
Następnie kliknij przycisk “Utwórz
konto”

przekierowany do kolejnego etapu
formularza zakładania konta w którym
to będziesz musiał uzupełnić nazwę
firmy (nie musi być to pełna nazwa
przedsiębiorstwa).
Następnie
gotowe!

podajesz

swoje

dane

i

Podstawowe opcje i konfiguracja
panelu Menadżera Firm na
Facebooku
Pojawi Ci się panel logowania do
prywatnego konta na Facebooku.
Zaloguj się, a następnie zostaniesz

W lewym górnym rogu masz ikonkę
trzech poziomych kresek obok których
widnieje napis “Menadżer Firmy” – po
strona 14

Po najechaniu lub kliknięciu pokaże Ci
się większa lista dostępnych narzędzi w
Menadżerze Firmy tak jak chociażby
statystyki, menadżer reklam lub grupy
odbiorców.
W pierwszym etapie interesują Cię
“Ustawienia firmowe” – dzięki którym
dodasz członków zespołu, dodasz
zasoby (strony i konta reklamowe) oraz
przypiszesz
wszystkim
osobą
odpowiednie role.

Dodawanie zasobów
Facebook
daje
takie
możliwości
uzyskania dostępu do fanpage i kont
jak:

Ważne – muszą to być adresy
powiązane z kontami na Facebooku.
Do Menadżera Firmy logujemy się
swoim profilem prywatnym.
To tyle, jeżeli chodzi o stworzenie i
podstawową konfiguracje konta w
Menadżer Firmy na Facebooku. Teraz
już śmiało możesz używać tego
narzędzia
w
swoich
działaniach
marketingowych.
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kliknięciu pokażą Ci się podstawowe
opcje
–
Ustawienia
firmowe,
Rozliczenia i Piksel – u dołu tego menu
znajdziesz napis “Wszystkie narzędzia”

Zgłoś prawa
Poproś o dostęp
Zgłaszasz prawa do zasobów, które są
Twoje, należą do firmy – Twoje konto
reklamowe, Twój firmowy fanpage.
Możesz je również stworzyć od zera w
samym Menadżerze Firmy.
Prosisz o dostęp wówczas, gdy na
przykład masz administrować cudzą
stroną lub puszczać reklamy w czyimś
imieniu. Twoi podwykonawcy czy
zleceniobiorcy będą prosili o dostęp do
Twoich stron, jeżeli wcześniej sam im
go nie przyznasz, o czym za chwilę.
Dodawanie osób do Menadżera Firmy
Jako osoba, która założyła Menadżera
Firmy, jesteś już do niego przypisany,
ale Twoi współpracownicy – nie!
Dodajesz ich z poziomu ustawień w
menu Osoby. Wystarczy, że klikniesz
“Dodaj nowych użytkowników” i
wpiszesz ich mejle.
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JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ POSTY NA
FACEBOOKU?
Skuteczne promowanie postów na Facebooku wcale nie jest
takie trudne, jak się każdemu wydaje. Niestety, wiele osób robi
to w źle, przez co ich wyniki są bardzo słabe i to powoduje, że
zniechęcają się do tej formy reklamy w internecie.
O tym dlaczego warto oraz czego
unikać i jak poprawnie promować
posty – dowiesz się z tego wpisu!

Dlaczego warto promować posty
na Facebooku?
Prowadząc
profil
na
Facebooku
pewnie już dawno zauważyłeś, że
Twoje zasięgi organiczne są bardzo
słabe. Powodów tego może być wiele
jak chociażby taki, że Twoje posty są
mało ciekawe i Facebook postanowił je
pokazywać mniejszej liczbie osób.
Jednakże najczęściej, słaby zasięg jest

wynikiem samej polityki portalu
społecznościowego
Facebook.
Z
obserwacji osób, które zajmują się
obsługą fanpage-y, wynika że im
większa jest liczba Twoich fanów na
stronie, tym do mniejszego procentu
tych osób docierasz z publikowaną
treścią. Co jest powodem? Po prostu –
Facebook chce zarobić;)
Oczywiście, zdarzają się przypadki w
których posty docierają do znacznie
większej liczby osób, niżeli liczy sobie
sam fanpage na której takie wpisy są
publikowane – ale są to bardzo rzadko
spotykana sytuacja.
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Jak NIE promować postów na
Facebooku?
Jest bardzo duża liczba osób, która
promuje swoje posty w jeden z
najgorszych
sposobów
do
tego
stworzonych
przez
Facebooka
–
aczkolwiek zdarzają się i takie sytuacje,
że promowany posty w taki sposób
osiąga satysfakcjonujące efekty, mimo
wszystko nie polecam.
Mowa tutaj o promowaniu postów z
poziomu fanpage, klikając w niebieski
przycisk znajdujący się tuż pod postem
“Promuj post”. Jest to najczęstszy błąd
(nie
tylko
początkujących)
jaki
spotykam wśród klientów z którymi
mam
przyjemność
nawiązać
współpracę.

w których reklama ma się wyświetlać.
Nie ustawisz, w jakie dni i w jakie
godziny ma działać. A to tylko część
możliwości, które Cię omijają.
Owszem,
zachęcający
tekst
wyświetlany
pod
postem,
który
komunikuje
nam
możliwość
zwiększenie
liczby
polubień,
komentarzy i udostępnień jest bardzo
atrakcyjny. Dodatkowo cały proces
tworzenia takiej reklamy przy pomocy
przycisku “Promuj post” jest bardzo
wygodny i łatwy – za łatwy;)
Na szczęście istnieje inny sposób na
promowanie
postów
–
dużo
skuteczniejszy i pozwalający nam na
skorzystanie z całego wachlarzu
możliwości reklamowania się na
Facebooku.

Jak skutecznie promować posty
na Facebooku – krok po kroku
Teraz przejdźmy do poprawnego
promowania postów na Facebooku.
Załóżmy, że chcesz zwiększyć liczbę
reakcji, komentarzy i udostępnień na
Facebooku – czyli to co oferuje nam
komunikat wyświetlany pod postem
na fanpage-u.
Wykorzystaj do tego celu Menadżera
Reklam! Kliknij w prawym górnym
rogu ikonkę trójkącika – pojawi się
menu. Następnie z dostępnych opcji
wybierz “Utwórz reklamę”.

Promowanie postów w ten sposób jest
bardzo mało efektywne i znacznie
ogranicza dostępne opcje, które
Facebook nam oferuje. Nie skorzystasz
z żadnych zaawansowanych opcji
optymalizacji, dobierania miejsc,

Pojawią
Ci
się
dostępne
cele
marketingowe, spośród nich wybierz
“Aktywność”. U dołu strony pojawią Ci
się dodatkowe opcje jak; aktywność
dotycząca postu, polubienia strony i
reakcje na wydarzenia.
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Zazwyczaj takie fanpage są o tematyce
dosyć mocno klikanej jak śmieszne
filmiki, memy czy sentencje życiowe.
Czyli tak naprawdę, rzeczy którymi
chętnie się dzielimy ze swoimi
znajomymi. Fanpage małych lokalnych
firm lub mało znanych sklepów, raczej
na duże organiczne zasięgi nie mają co
liczyć
i
muszą
inwestować
w
promowanie swoich postów – to
konieczne by dotrzeć do potencjalnych
klientów.

Nas interesuje opcja “Aktywność
dotycząca posta” – zaznacz tą opcję
klikając na nią, nadaj nazwę kampanii i
przejdź
do
następnego
etapu
tworzenia kampanii promującej post.
Kolejnym etapem jest “Zestaw reklam”
– pominę pewne mało znaczące rzeczy
jak
nazwa
zestawu.
Lokalizacja
powinna być domyślnie zaznaczona
“Polska”, wiek 18 – 65+ i płeć – wszyscy.
Możesz te opcje zmienić według
własnego uznania. Następnie jest
sekcja
“Szczegółowe
opcje
targetowania” – ale to również
pominiemy na obecnym etapie. W
przyszłości na pewno pojawi się jeszcze
wpis na blogu opowiadający coś więcej
na ten temat.
W sekcji “Połączenia” wybierasz Strony
na Facebooku -> Osoby, które lubią tę
stronę. W polu poniżej wybierasz swój
fanpage.

Ok, to może krótkie wyjaśnienie,
dlaczego każę odznaczyć inne miejsca
wyświetlania reklamy. Przyczyna jest
bardzo prosta – najwięcej reakcji
użytkownicy pozostawiają na swoim
newsfeedzie
(tablicy).
Reklama
wyświetlana gdzieś w prawej kolumnie
jest dobra dla budowania zasięgu, ale
zwiększyć liczbę reakcji pod postami
się nie uda – to samo i w Messengerze.

Ważne!
Edytuj
umiejscowienie
swojego postu. Jeżeli zależy Ci na
aktywności pod postami na Facebooku
w sekcji “Umiejscowienia” wybierz

Przechodzimy teraz do skecji “Budżet i
harmonogram”. Jest bo bardzo ważna
sekcja, ponieważ to właśnie tutaj
będzie określać koszt naszej inwestycji
jaki chcielibyśmy ponieść na promocje
naszego postu. To czy wybierzesz
budżet dzienny, czy całkowity zależy
od Ciebie – tak samo jak kwota jaką
chcesz przeznaczyć.
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“Edytuj umiejscowienia” i zaznacz tylko
Kanał aktualności – resztę odznacz.
Instagram może w dużej mierzy
“pożreć” budżet ponieważ jest to kanał
gdzie aktywność użytkowników jest
dużo razy większa niż na Facebooku.

Następnie optymalizujemy reklamę
pod kątem aktywności pod postem i
wybieramy Strategie Składania Ofert.
Tutaj możesz ustawić limit oferty lub
zdać się na Facebooku, który samemu
dobierze odpowiednią stawkę.
Jeżeli wybierasz tą pierwszą opcję z
limitem za aktywność, to proponuje
wpisać tam kwotę 2-3 razy większą niż
domyślnie się wyświetli. Dlaczego
każesz mi tak dużo płacić? Nie chodzi
tutaj o to, że zapłacisz tyle za każda
aktywność (aczkolwiek jest takie
ryzyko, ale bez tego nie ma zabawy),
bardziej zależy nam na tym by dać
Facebookowi
możliwość
lepszego
licytowania
stawek
–
większe
prawdopodobieństwo
uzyskania
zadowalającego efektu. Przy małej
stawce istnieje obawa, że będzie za
niska i wydasz budżet nie uzyskując
żadnej aktywności.

“Edytuj umiejscowienia” i zaznacz tylko
Kanał aktualności – resztę odznacz.
Instagram może w dużej mierzy
“pożreć” budżet ponieważ jest to kanał
gdzie aktywność użytkowników jest
dużo razy większa niż na Facebooku.

Ok, to może krótkie wyjaśnienie,
dlaczego każę odznaczyć inne miejsca
wyświetlania reklamy. Przyczyna jest
bardzo prosta – najwięcej reakcji
użytkownicy pozostawiają na swoim
newsfeedzie
(tablicy).
Reklama
wyświetlana gdzieś w prawej kolumnie
jest dobra dla budowania zasięgu, ale
zwiększyć liczbę reakcji pod postami
się nie uda – to samo i w Messengerze.
Przechodzimy teraz do skecji “Budżet i
harmonogram”. Jest bo bardzo ważna
sekcja, ponieważ to właśnie tutaj
będzie określać koszt naszej inwestycji
jaki chcielibyśmy ponieść na promocje
naszego postu. To czy wybierzesz
budżet dzienny, czy całkowity zależy
od Ciebie – tak samo jak kwota jaką
chcesz przeznaczyć.
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Możesz też ustawić datę rozpoczęcia i
zakończenia publikacji lub pozostawić
wyświetlanie reklamy przez cały czas
lub też do wyczerpania całego budżetu
– możliwości jak widzisz jest kilka. Ja
osobiście
wolę
wybierać
budżet
całkowity (z góry wiem ile będzie mnie
to kosztować) oraz wyznaczam datę
rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania
reklamy.

niestandardowych grupach odbiorców,
uda Ci się tworzyć jeszcze bardziej
skuteczne reklamy.
Mam nadzieję, że wpis się przyda.

Resztę opcji pozostawiasz bez zmian
(chyba, że chcesz je zmienić) i klikasz
“Kontynuuj”. Zostaniesz przeniesiony
do
ostatniego
etapu
tworzenie
reklamy
na
Facebooku,
gdzie
wybierzesz post który ma być
promowany.

Pamiętaj, aby reklama były zgodna z
zasadami publikowanych treści na
Facebooku – w innym przypadku
Twoja reklama może zostać odrzucona.
I tyle tak naprawdę jeżeli chodzi o
promowanie postu na Facebooku w
bardziej skuteczny sposób, niż ten
proponowany na fanpage-u. Dzięki
takiej promocji posta masz większą
kontrolę nad tym jak wydawany jest
Twój budżet i w każdym momencie
może korygować reklamę – aczkolwiek
odradzam zbyt częste modyfikacje.
Jest to bardzo podstawowa metoda
konfiguracji reklamy na Facebooku
skierowanej
do
fanów
Twojego
fanpage-a. Z biegiem czasu, gdy
zaczniesz poznawać inne metody
tworzenie reklamy jak np. praca na
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Z doświadczenia mojego, jak i wielu
innych
menadżerów
kont
na
Facebooku wynika, że często dużo
mniej zapłacisz za aktywność niż
proponowałeś w limicie.
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JAK ZACZĄĆ REKLAMOWAĆ SIĘ NA FACEBOOKU?
PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCEGO
Na naszym blogu znajdziesz kilka przydatnych poradników,
które krok po kroku pokażą Ci jak stworzyć Menedżera Firmy,
reklamować się lokalnie lub wykorzystywać remarketing na
Facebooku. Jednak brakuje jednego kluczowego tematu.
Tym tematem jest poradnik, który
pokaże jak w ogóle zacząć reklamować
się na Facebooku, na jakie elementy
zwrócić uwagę, oraz jakich błędów
unikać.
Jeżeli jesteś początkującą osoba, która
dopiero co planuje rozpocząć swoje
działania reklamowe na tym portalu
społecznościowym, to usiądź wygodnie
i pozwól, że pokażę Ci jak krok po
kroku zacząć swoją przygodę z
marketingiem na “fejsie”;)

Co będziesz potrzebować?

Gdy wyjeżdżasz na wakacje, to
przygotowujesz się do tego w
możliwie w jak najlepszy sposób.
Wynajmujesz
pokój
w
hotelu,
zabierasz
niezbędne
rzeczy,
rezerwujesz lot lub przygotowujesz
odpowiednio samochód do trasy.
Podobnie wygląda sytuacja z reklamą
na Facebooku. Jeżeli będzie to Twoja
pierwsza taka “wyprawa” w świat
reklamy, to musisz sie do tego
odpowiednio przygotować.
Pierwszym
i
niewątpliwie
najważniejszym elementem będzie
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Jak uruchomić kreator reklamy
na Facebooku?

Kolejnym istotnym elementem, jest
stworzenie Menedżera Firmy. Istnieje
możliwość tworzenia reklam bez
konieczności tworzenia tego typu
konta, ale reklamy tworzone przez
kliknięcie przycisku “Promuj post” i
inne tego typu niebieskie przyciski,
które Facebook notorycznie pokazuje
nam przy naszych wpisach, są
zazwyczaj mało skuteczne.

Na Facebooku jest kilka możliwości
uruchomienia kreatora reklamy, ale ja
dziś pokażę Ci sposób, który najczęściej
sam wykorzystuje. Zaloguj się na swoje
konto w Menedżerze Firmy.

Jeżeli wiesz już jak uruchomić taki
kreator reklamy na Facebooku, to
możesz śmiało pominąć ten punkt.

Po zalogowaniu wybierz odpowiednie
konto reklamowe (jeżeli posiadasz ich
kilka). Klikając na wybrane konto
reklamowe zostaniesz przeniesiony do
Menedżera Reklamy.

Dlatego, jeżeli nie chcesz pozbywać się
w łatwy i szybki sposób swojego
budżetu na reklamę to zachęcam do
stworzenia Menedżera Firmy na
Facebooku.
Ok, jeżeli posiadasz własny fanpage i
konto w Menedżerze Firmy na
Facebooku, to można byłoby na tym
poprzestać i przejść do następnego
kroku. Korzystając jeszcze z okazji, że
nie jesteśmy pochłonięci tworzeniem
pierwszej kampanii reklamowej, warto
zastanowić się nad tym jak wygląda
nasza grupa odbiorców, do których
chcielibyśmy
dotrzeć
z
naszymi
kreacjami reklamowymi.

Z lewej strony ekranu znajdziesz
zielony przycisk “Utwórz” poprzedzony
plusem. Naciśnij go, a Twoim oczom
ukaże się kreator reklamy, dzięki
któremu
uruchomisz
pierwszą
kampanię
reklamową
opartą
o
wybrany cel, grupę odbiorców i
odpowiednią kreację reklamową.

Odpowiednie
opracowanie
grupy
odbiorców poprzez określenie płci,
wieku, zainteresowań, urządzeń z
jakich korzystają, czy nawet stanu
zasobności portfela znacznie pomoże i
ułatwi nam dalszą pracę!
Dlatego, weź teraz kartkę, notes lub po
prostu otwórz notatnik na komputerze
i opisz swoją grupę odbiorców.

Jak widzisz uruchomienie kreatora
reklamy nie jest wcale takie trudne
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posiadania własnej firmowej strony na
Facebooku, czyli nic innego jak
własnego fanpage. Jeżeli jeszcze nie
jesteś
szczęśliwym
posiadaczem
takiego miejsca na portalu, to musisz
go stworzyć.

Jak stworzyć reklamę na
Facebooku?
Po uruchomieniu kreatora reklamy na
Facebooku
będziemy
zmuszeni
wybrać
nasz
cel
marketingowy.
Wypadałoby się w tym miejscu
zatrzymać i przedstawić troszkę więcej
informacji
na
temat
celów
marketingowych
dostępnych
w
kreatorze.
Cele marketingowe w kreatorze są
podzielone na trzy grupy; świadomość,
działania i konwersja. Osoby mające
styczność
z
marketingiem
lub
sprzedażą od razu skojarzą to z lejkiem
sprzedażowym, który musi pokonać
potencjalny klient nim zdecyduje się
na zakup usługi lub produktu naszej
firmy.
Spokojnie, nie będę rozpisywał się na
temat lejka sprzedażowego (chociaż
ważny jest to temat) – może kiedyś w
przyszłości spróbuję bliżej przedstawić
to zagadnienie. Na obecnym etapie
skupimy się na samym tworzeniu
reklamy.
Ok, a więc jak już wspominałem,
mamy cele marketingowe podzielone
na trzy wyżej wymienione grupy.
Wybranie odpowiedniego celu będzie
bardzo istotnym elementem tworzenia
reklamy. To w oparciu o wybrany cel,
Facebook będzie optymalizować nasze
reklamy.

Cele marketingowe dostępne na
Facebooku:
Rozpoznawalność marki – algorytm
Facebooka będzie pokazywał Twoją
reklamę osoba, które z większym
prawdopodobieństwem
będą
nią
zainteresowane. Przy użyciu tego celu
możesz nie osiągnąć dużych zasięgów,
a jedynie sprawić, że reklama zostanie
zapamiętana przez oglądającego ją
użytkownika.
Zasięg – w przypadku tego celu,
Facebooku będzie starał się możliwie
jak największej grupie osób pokazać
Twoją
reklamę.
Jest
to
chyba
najczęściej wykorzystywany cel na
Facebooku, przynajmniej u mnie –
napisz w komentarzu, jak to wygląda u
Ciebie;)
Ruch – ten cel ma za zadanie
pokazywać reklamę osobą, które
chętniej klikają w linki i przechodzą na
strony internetowe np. w celu
szczegółowego zapoznania się z ofertą
Aktywność – jeżeli chcesz uzyskać
jakąś aktywność pod postem lub
pozyskać nowych fanów na swój
fanpage, to ten cel służy właśnie do
tego
Instalacja aplikacji – ten cel przydaje
się osobom, które chcą zwiększyć
liczbę instalacji aplikacji
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i
skomplikowane.
W
internecie
znajdziesz
również
inne
szybsze
sposoby na rozpoczęcie tworzenia
reklamy na Facebooku, ale ja z
przyzwyczajenia i tak preferuje ten
sposób.

Pozyskiwanie kontaktów – zależy Ci na
pozyskaniu np. adresów e-mail lub
numerów
telefonu
do
osób
potencjalnie zainteresowanych Twoją
ofertą? W takim przypadku warto
wykorzystać ten cel, który pomoże
Wam stworzyć specjalny formularz.
Wiadomości – wybór tego celu pozwoli
nam zwiększyć liczbę wiadomości
kierowanych do naszej firmy.
Konwersje – w tym przypadku
Facebook będzie pokazywał reklamy
osobom,
które
z
większym
prawdopodobieństwo wykonają jakieś
pożądane działanie na stronie lub w
aplikacji np. zakup produktu na sklepie
internetowym

samej grupy odbiorców, oraz kreacji
reklamowych, często da nam różne
efekty. Czasami próba zwiększenia
sprzedaży na sklepie internetowym
przy wykorzystaniu celu “Konwersja”
dawała gorsze efekty niż wykorzystanie
celu “Pozyskiwanie kontaktów” – taki
przypadek nie tylko u mnie był
zauważalny.
Dlatego czasami warto przetestować
różne cele marketingowe dostępne na
Facebooku i porównać uzyskane
efekty.
Jeżeli
już
dokonasz
wyboru
odpowiedniego celu to należy nazwać
tworzoną kampanię reklamową i
przejść do kolejnego etapu tworzenia
swojej
pierwszej
reklamy
na
Facebooku.

Zestaw reklam – kolejny etap
tworzenia reklamy na Facebooku

Sprzedaż z katalogu – reklama będzie
wyświetlała automatycznie produkty
dodane do katalogu na podstawie
wybranej grupy odbiorców

Wybierając cel reklamy, Facebook
przenosi
nas
do
kolejnego
niezbędnego
punktu
na
naszej
“mapie” tworzenia reklamy.

Ruch w firmie – dzięki tej reklamie
zwiększysz liczbę osób odwiedzających
Twój
sklep,
siedzibę
firmy
itp.
Facebook w takiej sytuacji będzie
wyświetlał reklamy osobą znajdującym
się aktualnie najbliżej Twojej lokalizacji

Na
tym
etapie
opracowujemy
ustawienia naszej reklamy – skupię się
tutaj na najważniejszych elementach,
pomijając
to
mniej
istotne
(przynajmniej dla początkującej osoby),
dzięki
temu
unikniemy
jeszcze
dłuższego wpisu, którego nikt do
końca nie przeczyta.

Ok, udało mi się w dużym skrócie
opisać cele dostępne na Facebooku
przy tworzeniu reklamy. Mam nadzieję,
że to w jakiś sposób pomoże poznać
różnice
między
poszczególnymi
celami.
Istotną informacją jest jeszcze to, że
zastosowanie różnych celów dla tej

Wiele
pól
już
jest
domyślnie
ustawionych, więc nie będzie nas to aż
tak wiele pracy kosztować.
Zacznijmy od lokalizacji – w tym
punkcie wyznaczasz obszar na którym
chcesz pokazywać swoją reklamę.
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Wyświetlania filmu – Facebook w tym
celu pomoże nam zwiększyć liczbę
wyświetleń
naszego
filmu
umieszczonego na fanpage’u

W
szczegółowych
opcjach
targetowania
możemy
wybrać
ustawienia
związane
z
danymi
demograficznymi,
zachowaniami
i
zainteresowaniami. Jest to istotny
element ustawień reklamy, ale często
zbyt mocno przeceniany. Warto jednak
przy tym punkcie wspomnieć o
możliwość kierowania reklamy na
fanów konkurencji, którą dają nam
szczegółowe opcje targetowania
Kolejny punkt to “Połączenia”, dzięki
którym możemy wybrać, czy osoby do
których będziemy kierować reklamę
mają już być fanami naszego fanpage,
czy np. mają to być znajomi naszych
obecnych fanów – tutaj warto przejrzeć
dostępne
opcje
i
ewentualnie
poeksperymentować;)
Sekcja Umiejscowienie służy nam do
wyboru w jakich miejscach ma
wyświetlać
się
nasza
reklama.
Domyślnie mamy zaznaczoną opcję
“Automatycznie”, ja jednak zawsze
preferuje
wybrać
“Edytuj
umiejscowienie”
i
samodzielnie
dokonać wyboru miejsc w których
reklama miałaby się wyświetlić.
Dlaczego? W przypadku, gdy będzie
nam zależeć na zwiększeniu liczby
reakcji pod postem, a celem reklamy
będzie zasięg (będziemy kierować
reklamę do małego grona fanów
naszego fanpage i wybór celu
aktywność mógłby być mało skuteczny
w dotarciu do tak małej grupy osób), to
najlepszym miejscem do wyświetlania
postu będzie “Kanał aktualności”, czyli
nic innego jak nasza tablica, którą
widzimy zaraz po zalogowaniu się na

konto. Dzięki temu uzyskamy lepszy
efekt niż, gdy nasza reklama będzie
wyświetlana w Marketplace.
Dodatkowo warto rozdzielać kampanie
reklamowe
na
kierowane
na
użytkowników
Facebooka
i
Instagramu. Instagram osiąga dużo
większą liczbę aktywności pod postami
niż Facebook, a w przypadku wyboru
celu “Aktywność pod postem” może się
okazać, że post wyświetlając się na
Instagramie połknął nasz cały budżet
na reklamę.
W umiejscowieniu możemy również
wybierać na jakich urządzeniach ma
wyświetlać
się
nasza
reklama
(komputer lub telefon), oraz określić
dokładne urządzenie i jego system
operacyjny – to fajna opcja przy próbie
dotarcia do osób zamożnych, dzięki
której możemy określić grupę osób
korzystających z droższych urządzeń
jak np. urządzenia firmy Apple
Przejdźmy teraz do sekcji “Budżet i
harmonogram” w którym to określamy
ile jesteśmy w stanie wydać dziennie
lub całościowo na ten zestaw reklam,
oraz wyznaczymy czy nasza reklama
ma kończyć się jakiegoś konkretnego
dnia, czy też trwać nieprzerwanie, aż
do wyczerpania budżetu lub ręcznego
wyłączenia.
W tym punkcie radzę się odpowiednio
skupić – tutaj chodzi o TWOJE
pieniądze! Zdarzają się sytuacje w
których
omyłkowo
użytkownik
wybierając dzienne wydatki wpisuje o
jedno zero za dużo i z wydatków 50 zł
dziennie, nagle robi się 500 zł (albo
jeszcze więcej). Facebook widząc takie
ustawienia będzie dążył do tego, żeby
w ciągu tego dnia całą tą kwotę wydać
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Następnie ustawiamy wiek naszych
odbiorców oraz ich płeć, a także język.

Ważnym elementem jest również
“Optymalizacja
pod
kątem
wyświetlania reklamy” tutaj wybieramy
z dostępnych opcji (dla różnych celów
mamy różne opcje) na czym dokładnie
Facebook miałby się skupić np. w
przypadku celu “Zasięg” na zasięgu,
czy na wyświetleniach. Przy tej
pierwszej opcji Facebook skupi się by
dotrzeć
do
największej
liczby
unikalnych osób, a przy drugiej opcji
postara się najwięcej razy wyświetlić
post, niekoniecznie różnym osobą.

Wskaźnik wielkości grupy
docelowej
Gdy modyfikujesz ustawienia reklamy,
po prawej stronie monitora wyświetla
Ci się wskaźnik pokazujący potencjalny
zasięg Twojej reklamy, oraz szacowane
wyniki dzienne.

Warto pilnować, aby potencjalna liczba
osób,
którym
mogłaby
być
wyświetlona Twoja reklama nie byłaby
zbyt duża, ale też i nie za bardzo mała
co powodowałoby brak możliwości
realizacji wybranego celu. Duża grupa
osób powodowałaby, że budżet byłby
szybko wydawany i nie koniecznie
przynosiłby upragnione efekty.
Oczywiście, jeżeli mamy duży budżet
reklamowy,
to
możemy
eksperymentować
z
dużymi
potencjalnie grupami osób. Ja jednak
proponuje utrzymać wskaźnik w
granicach od 50 do 250 tyś osób, jeżeli
grupa jest większa warto podzielić ją i
stworzyć dwa różne zestawy reklam.
Przy mniejszych potencjalnie liczbie
osób niż 10 tyś, warto zastosować cel
Zasięg.
Niestety, jak większość sposobów
optymalizacji reklamy na Facebooku (i
ogólnie
w
internecie)
nie
ma
konkretnych reguł, dzięki którym
możemy kierować się przy tworzeniu
skutecznych reklam. Cały proces
ustawiania
reklamy
to
eksperymentowanie
i
wyciąganie
wniosków, dlatego może się okazać, że
u Was dużo lepszy efekt będzie
przynosić grupa osób na poziomie
1000 osób – taki efekt można uzyskać
kierując reklamę na swoich fanów.
Ok to tyle, jeżeli chodzi o Zestaw
reklam.
Można
byłoby
jeszcze
wspomnieć
o
grupach
niestandardowych odbiorców, ale na
obecnym etapie, gdy skupiamy się na
tym, że jest to Twoja pierwsza reklama,
możemy pominąć ten temat, aby nie
przesadzić z nadmiarem wiedzy w tym
wpisie.

strona 26

?ĆAWOMALKER ĘIS ĆĄZCAZ KAJ

na reklamę uzyskując przy tym
wyznaczone cele – a reklamacji nie
uznają.

Ostatnim etapem naszej podróży jest
wybór odpowiedniej kreacji, która
będzie
najodpowiedniejsza
dla
wybranego celu i grupy odbiorców.
Jest to bardzo ważny element,
ponieważ od jakości grafiki i tekstów
zależy w dużym stopniu powodzenie
naszej kampanii.
Możemy stworzyć nowy post tylko dla
potrzeb
tworzonej
reklamy
lub
promować posty udostępnione już na
naszym fanpage’u.
Przyjmijmy, że posiadasz już jakieś
treści udostępnione na swoim profilu
firmowym i to właśnie je chcesz
promować. W tym celu w górnej części
klikasz “Użyj istniejącego posta”, a
następnie
w
sekcji
“Materiał
reklamowy” klikając przycisk “Wybierz
post”
dokonujesz
wyboru
odpowiedniego postu.
Jeżeli chcesz stworzyć nowy post, który
wykorzystasz
tylko
dla
potrzeb
reklamy, w górnej części klikasz
“Utwórz reklamę”. Przedstawię cały
proces w skrócie (jeżeli będziecie mieli
pytania lub chcecie, żebym stworzył
osobny wpis dotyczący tworzenia
kreacji reklamowej na Facebooku, to
piszcie w komentarzach).

Jeżeli masz poprawnie zainstalowany
kod Pixel, to możemy zaznaczyć w
sekcji “Monitorowanie konwersji” –
Pixel
Facebooka.
Dzięki
temu
będziemy zbierać dane na temat osób,
które odwiedziły naszą stronę za
pośrednictwem
Facebooka,
a
następnie te informacje wykorzystamy
do innych działań marketingowych np.
do remarketingu.
To tyle jeżeli chodzi o tworzenie kreacji,
jeżeli dodasz odpowiednie grafiki
(zgodne z regulaminem Facebooka) to
po zapisaniu w ciągu kilku godzin
Facebook zaakceptuje Twoją reklamę i
zacznie ją wyświetlać użytkownikom.
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Kreacje reklamowe na Facebooku

Ufff… dotarliśmy do końca. Bardzo
przepraszam za tak obszerny wpis, ale
nie dało się zmniejszyć jego objętości,
ponieważ
to
wiązałoby
się
z
pominięciem
wielu
istotnych
elementów – chociaż mam wrażenie,
że jeszcze o wielu istotnych rzeczach
nie wspomniałem lub też za bardzo
ograniczyłem się w ich opisaniu.
Dlatego, jeżeli masz jakieś pytania
dotyczące tworzenie reklamy na
Facebooku, to napisz do mnie na adres
e-mail: dominik@webmast.pl

Wybierasz format wpisu z dostępnych,
a następnie dodajesz grafikę i tekst.
Możesz dodatkowo do wpisu dodać
np. link prowadzący do strony.
W przypadku, gdy chcesz kierować
ruch z Facebooka na Twoją stronę
internetowa, to warto zainstalować na
swojej witrynie kod Pixel
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Jeżeli promujesz swoje treści na Facebooku to na pewno
zdarzyła Ci się sytuacja w której reklama została odrzucona przez
portal. Jak się ustrzec przed tym i co zrobić, gdy tak sytuacja się
pojawi? Na ten temat odpowie dzisiejszy wpis!
Powodów
dotyczących
nie
zaakceptowania
przez
Facebooku
Twojej reklamy może być wiele.
Najczęściej są związane z użytą grafiką
lub nie spełnianiem zasad dotyczących
publikowanych reklamy. Jakie to są
zasady?

Zasady dotyczące publikowanie
reklamy na Facebooku
Pozwolę sobie jednak na przetoczenie
kilku rzeczy na które nie będziemy
mogli
Sobie
pozwolić
przy
publikowaniu reklamy na Facebooku.

Reklama nie może wprowadzać
użytkownika
w
błąd
ani
przedstawiać treści szokujących,
sensacyjnych czy agresywnych;
Nie może nakłaniać do działania
nieuczciwego lub niezgodnego z
prawem;
Nie może dyskryminować ani
dotyczyć użytkownika personalnie,
tj. bezpośrednio odwoływać się do
jego rasy, orientacji seksualnej,
poglądów
politycznych,
religii,
niepełnosprawności, schorzeń itp.
Zabronione jest także zachęcanie
do
dzielenia
się
takimi
informacjami;
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CO ZROBIĆ GDY FACEBOOK ODRZUCIŁ
REKLAMĘ?

Częstym błędem jest brak spójności
reklamy z tym co użytkownik zobaczy
po kliknięciu w link przekierowujący na
stronę internetową. Według badań
70% reklam na Facebooku kieruje
użytkownika na strony zewnętrzne –
dlatego warto sprawdzić czy istnieje
spójności
między
komunikatem
reklamowym, a stroną.

Można
pomyśleć,
że
wystarczy
przestrzegać
wyżej
wymienionych
zasad i nie będziemy mieli czego się
obawiać
tworząc
reklamy
na
Facebooku. Niestety, bardzo często
algorytmy Facebooka potrafią zawieść
i reklama, która spełnia wszelkie normy
zostaje odrzucona. Co zrobić?

W takiej sytuacji Facebook uruchomi
naszą kampanię reklamową, ale będzie
ostrzegał o możliwości osiągnięcia
mniejszego zasięgu niż w przypadku
użycia grafiki z mniejszą zawartością
tekstu. Oznacza to, że albo musimy
zmniejszyć
liczbę
tekstu,
albo
zapłacimy więcej niż zazwyczaj za
reklamę.

W takim przypadku należy jeszcze raz
się zastanowić nad reklamą i przyjrzeć
pewnym rzeczą.

Przy kierowaniu ruchu na stronę
www, sprawdź czy reklama jest
spójna z jej treścią

Facebook przyznaje, że oprócz kreacji
reklamowej analizuje również treść i
grafikę umieszczoną na stronie, na
którą jest kierowany ruch z portalu.
Jeżeli
wystąpi
brak
powiązania
reklamy, ze stroną docelową to możesz
nie otrzymać akceptacji.

Zbyt duża liczba tekstu na grafice
Facebook w ostatnim czasie zmienił
troszkę swoją politykę dotyczącą
tekstu na grafice – dotychczas
dopuszczał 20% zwartości grafiki –
teraz możemy promować grafikę z
dużo większą ilością tekstu.

Ok, skoro wszystko jasne i mogę
publikować grafiki z tekstem, to czemu
moja
reklama
nie
została
zaakceptowana?
Najczęstszym
powodem jest to, że zbyt bardzo
przesadziłeś z ilością tekstu. Mamy
obecnie
cztery
poziomy
akceptowalności tekstu na grafice; ok,
niską, średnią i wysoką.
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Nie może promować narkotyków,
alkoholu, randek, hazardu, mlm’ów,
materiałów nielegalnych i środków
ogólnie zabronionych (np. materiały
pirotechniczne)
oraz
wyrobów
tytoniowych, ani urządzeń czy
programów szpiegowskich;
Musi być dostosowana do wieku (np.
reklamy
środków
antykoncepcyjnych
muszą
być
przeznaczone
dla
odbiorców
powyżej 18 roku życia);
Nie
może
przedstawiać
nienależących do Ciebie znaków
zastrzeżonych, szczególnie logotypu
czy przynależności do Facebooka;
Nie może zawierać grafik typu
“przed i po” lub przedstawiających
nagość – to największy problem
wszystkich salonów urody, które
chcą się promować na Facebooku.
Mam przyjemność współpracować z
kilkoma salonami i wiem jak wiele
trzeba
się
napracować,
żeby
reklama
przedstawiająca
efekt
zabiegu została zaakceptowana.

Reklama zostanie odrzucona, jeżeli
ilość tekstu na grafice zostanie
zakwalifikowana
jako
“Wysoka”.
Możesz to jednak sprawdzić przed
uruchomieniem
reklamy
i
oczekiwaniem na weryfikację.

Natomiast
niska
wartość
może
sygnalizować nieciekawą treść lub źle
odbieraną przez grupę odbiorców.
Taką
reklamę
Facebook
może
wstrzymać, ponieważ woli promować
treści, które użytkowników w jakiś
sposób interesuje.
Ponadto pamiętaj o tym, że kreacja
musi
być
wolna
od
błędów
ortograficznych lub wulgaryzmów – ale
to
jest
taka
podstawa
przy
reklamowaniu się czy to w internecie,
czy poza nim.

Zgłaszanie odwołania

Projektując grafiki, staraj się zamieścić
tekst w jednej linii lub jako blok. Dzięki
temu nie pozwolisz algorytmowi na
mylną interpretację. Facebook patrzy
bowiem na siatkę, którą nakłada na
kreację, stąd minimalne przesunięcie
może zdecydować o akceptacji bądź
odrzuceniu reklamy.

Niski współczynniki trafności
powodem wstrzymania reklamy

Jeżeli
mimo
szczegółowego
sprawdzenia stwierdzisz, że Twoja
reklama nie powinna zostać odrzucona
– a jak już wspominałem takie pomyłki
się zdarzają – należy złożyć wniosek o
ponowne rozpatrzenie reklamy w
którym wyjaśnij, że reklama nie
narusza standardów społeczności ani
zasad reklamy na Facebooku.
Czas rozpatrzenia takiego wniosku jest
różny, zazwyczaj warto uzbroić się w
cierpliwość. Za pewne tak duży portal
posiadający kilkadziesiąt milionów
użytkowników w Polsce nie tylko Twoją
reklamę
będzie
ponownie
rozpatrywał;)
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Na Facebook istnieje taki wskaźnik jak
“Współczynnik Trafności Reklamy”. Co
to jest? Jest to miara, która pokazuje
czy reklama przypadła do gustu danej
grupie odbiorców. Jest to bardzo
często pomijany wskaźnik przez
menadżerów
przy
optymalizacji
reklamy – a to błąd. Wysoka wartość
Współczynnika
Trafności
Reklamy
pozwala
nam
chociażby
na
zmniejszenie wydatków na reklamę.

?AKOOBECAF Z ĘRUTKAF ĆARBOP KAJ

JAK POBRAĆ FAKTURĘ Z FACEBOOKA?
Popularność Facebooka sprawia, że wiele firm zaczyna
inwestować w promowanie postów przeznaczając na ten cel
jakiś budżet reklamowy. Jednakże, każda szanująca się firma
chciałaby mieć możliwość wrzucenia takiej inwestycji w koszty, a
do tego będziemy potrzebować faktury. Dziś pokażę Ci jak krok
po kroku pobrać taką fakturę z Facebooka.
Aby móc pobierać faktury z Facebooka
musimy posiadać uzupełniony w
firmowe dane Menadżer Reklam – bez
tego
wystawione
faktury
będą
nieważne.
Jeżeli
nie
korzystałeś
dotychczas z Menadżera Reklam na
Facebooku to musisz go założyć, a
następnie uzupełnić w dane swojej
firmy na którą Facebook ma wystawiać
faktury.
Ok,
jeżeli
sprawę
związaną
z
posiadaniem Menadżera Reklam z
uzupełnionymi firmowymi danymi
mamy za sobą to możemy przejść
dalej. By pobierać faktury z Fb, musimy
zalogować się do menadżera, a
następnie w menu w lewym górnym

rogu i przejść do zakładki “Rozliczenia i
metody płatności”. Gdy tylko Facebook
wystawi pierwszą fakturę znajdziesz ją
w tej zakładce.
To tyle, jak widzisz nie jest to trudne.
Teraz już wiesz jak łatwo możesz
pobierać faktury z Facebooka, więc nie
pozostaje mi nic więcej jak życzyć
przyjemnego inwestowania i dużych
zwrotów!
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Pixel Facebooka to krótki kod udostępniony przez portal do
wklejenia na własnej stronie internetowej. Jest to świetny sposób
na poprawienie swoich działań marketingowych na Facebooku.
Dziś pokaże Ci, jak prawidłowo umieścić go na stronie oraz jakie
korzyści daje jego wdrożenie.

Korzyści z umieszczenie pixela
Facebooka na stronie

Jak zainstalować pixel Facebooka
na stronie internetowej?

Przy
pomocy
pixela
prawidłowo
zainstalowanego
na
stronie
internetowej będzie można uruchomić
remarketing, czyli kierować reklamę do
osób, które już odwiedziły Twoją stronę
www.

W
pierwszej
kolejności
musimy
stworzyć
kod
pixel
w
naszym
Mendżerze Reklamy (jeśli jeszcze go
nie posiadamy).

To nie wszystko! Dzięki pixelowi
będziesz mógł również sprawdzić
zainteresowania
swojej
grupy
odbiorców lub kierować reklamę do
osób podobnych do Twoich klientów.
Czyli jak sam widzisz – warto go
posiadać na stronie!

Z menu w lewym górnym rogu kliknij
zakładkę “Pixel”.
Następnie kliknij “Utwórz pixel”.
Wyświetli się nam okienko w którym
należy uzupełnić nazwę tworzonego
kodu pixel oraz podać adres strony
internetowej na której umieścisz kod
strona 32
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CO TO JEST PIXEL FACEBOOKA I JAK GO
ZAINSTALOWAĆ?

Wystarczy wkleić kod pixela w
odpowiednie miejsce w zainstalowanej
wtyczce WordPressa. Cały proces nie
jest jakoś zbytnio skomplikowany, więc
nie
powinieneś
mieć
większych
problemów
z
poprawną
implementacją.
Zaraz po utworzeniu wyświetlą nam się
dostępne możliwości umieszczenia
kodu na Twojej stronie internetowej.
Jedna z możliwości to ręczne wklejenie
kodu na stronie.
Jeżeli posiadasz podstawową wiedzę z
zakresu tworzenia lub edycji kodu
stron internetowych to wdrożenie
dodatkowych linijek w Twoim serwisie
nie powinno sprawić Ci problemu.
Wystarczy, że wkleisz kod między
znacznikami
<head></head>
w
witrynie.

Gdy kod zacznie działać, w zakładce
Pixel zobaczysz wykres podobny do
tego poniżej.
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dodatkowych kodów na stronie.
Istnieje również możliwość dodania
pixela Facebooka za pośrednictwem
jednej z takich wtyczek – Tracking
Code Manager.

Możesz również znaleźć osobę, która
wyręczy Cię w tym zadaniu. Facebook
oferuje też specjalną opcję dla osób,
które nie wiedzą, jak samodzielnie
edytować kod strony! Wystarczy, że po
utworzeniu piksela wybierzesz opcję
“Wyślij kod w wiadomości e-mail”.
Wprowadź tam adres osoby, która
miałaby zająć się umieszczeniem kodu.

Jak zainstalować pixel Facebooka
na stronie opartej o WordPress?
Posiadasz stronę internetową opartą o
WordPress? Będzie łatwiej! Istnieje
wiele wtyczek dla WordPressa, które
pomagają w umieszczeniu wielu
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Facebook daje ogromne możliwości reklamowania swojej firmy,
które nie tylko mogą wykorzystywać duże przedsiębiorstwa. Mała
lokalna firma chcąca pokazać swoją ofertę na okolicznym rynku
również ma taką możliwość. Dziś przyjrzymy się bardzo
precyzyjnemu docieraniu do odbiorców znajdujących się w
obrębie kilometra wokół wybranego miejsca!
Przy tworzeniu reklamy przy pomocy
menedżera reklam, Facebook daje
nam możliwość określenia w jakiej
lokalizacji ma wyświetlać się nasza
reklama. Często wybieramy kraj,
miasto, region (województwo), a w
przypadku większych miast – dzielnice.
Jednak mało osób zdaje Sobie z tego
sprawę, że Facebook umożliwia nam
tworzenie reklam na kilometr wokół
konkretnego budynku lub ulicy. Musisz
przyznać że jest to dosyć atrakcyjny
sposób reklamowania się dla małej
lokalnej firmy, nie sądzisz?

Jak stworzyć dobrą reklamę
lokalną na Facebooku?
Aby taka reklama na Facebooku miała
sens, musisz się odpowiednio do niej
przygotować.
Najważniejsze
jest
przygotowanie
kreacji graficznej oraz tekstu w taki
sposób, aby użytkownik do którego
dociera reklama, miał świadomość
tego że widzi ją dlatego że znajduje się
w odpowiednim miejscu.
W innym przypadku Twoja reklama
strona 34

?UKOOBECAF AN EINLAKOL ĘMRIF ĆAWOMALKER KAJ

JAK REKLAMOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ
LOKALNIE NA FACEBOOKU?

Ustawienie tego typu reklamy nie jest
wcale skomplikowane i w łatwy sposób
poradzisz Sobie z tym samemu. Gdy
wpisujemy dokładny adres w sekcji
“Lokalizacja”, Facebook zapewne nie
da Ci możliwości kierowania reklama w
taki sposób.

Jak widzisz nie jest to skomplikowana
rzecz, a na pewno przyda się większość
małych
lokalnych
warsztatów
samochodowych,
salonów
urody,
gabinetów lekarskich i innych firm,
które chcą docierać do odbiorców
znajdujących się w bardzo konkretnej
lokalizacji.

Taką
możliwość
uzyskamy,
gdy
zjedziemy pod mapkę i klikniemy
przycisk “Dodaj lokalizację zbiorcze”

Z rozwijanego menu wybierz “Adresy”,
a następnie zmień domyślny promień
na 1 km oraz wpisz wybraną lokalizację
– możesz wpisać kilka lokalizacji, jeżeli
tego potrzebujesz.
Po kliknięciu przycisku “Dopasuj
lokalizacje”
Facebook
wyświetli
informację czy udało się odnaleźć
wybrane miejsce. Jeżeli komunikat jest
pozytywny to wystarczy teraz tylko
potwierdzić dodanie do targetowania
i…. gotowe!
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Jak ustawić reklamę na
Facebooku na kilometr wokół
wybranego miejsca?
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JAK TANIO I SKUTECZNIE ZDOBYĆ
NOWYCH FANÓW NA FACEBOOKU?
W internecie jest trochę materiału na temat tego w jaki sposób
zdobywać nowych fanów w sposób bezpłatny – być może w
przyszłości przedstawię bliżej ten temat na naszym blogu. Dziś
jednak skupimy się na zdobywaniu nowych fanów w sposób
płatny. Zajmiemy się tym jak ustawić reklamę na Facebooku, aby
zdobyć nowych fanów tanio i skutecznie.
Pierwsze na myśl co nam przychodzi,
gdy myślimy o zdobyciu nowych fanów
na Facebookowym profilu to reklama
ukierunkowana
na
pozyskiwanie
nowych polubień na fanpage. Jest to
jedna z dosyć skutecznych form
pozyskiwania nowych osób i nie dziwi
fakt że bardzo często wybierana.
Jednak w rosnącej popularności
reklam na Facebook-u, tak forma
docierania do potencjalnych fanów jest
stosunkowo
droga.
Dlatego
przedstawię kilka pomysłów na to jak
zdobyć nowych fanów przy pomocy

płatnych reklam, ale nie wydać na to
wielkiego majątku.

Reklama remarketingowa
Remarketing to jedna z podstawowych
sposobów
na
docieranie
do
potencjalnych fanów, czy też nawet
klientów.
Kto
będzie
bardziej
zainteresowany
postami
publikowanymi na Twoim fanpage niż
osoby, które już wcześniej miały
kontakt z firmą?
Przy reklamie remarketingowej należy
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Co zrobić aby nie tracić w ten sposób
pieniędzy? Sposobów jest kilka. Możesz
ustawić
wyświetlanie
reklam
uzależnione od długości wizyty, a także
jej głębokości. Jednak jest na to też
jeszcze
inny
sposób,
chętnie
wykorzystywany w remarketingu na
Facebooku.
Przy tworzeniu grupy odbiorców, które
odwiedziły Twoją stronę, wskaż tych
odbiorców,
którzy
odwiedzili
ją
minimum 2-3 razy w ciągu ostatniego
miesiąca. Dzięki temu Twoja reklama
będzie docierać do osób potencjalnie
bardziej zainteresowanych Twoją firmą
i ofertą. Istnieje także większe
prawdopodobieństwo że taka osoba
zostawi polubienie na fanpage.

Zdobądź nowych fanów z pośród
znajomych obecnych fanów
Kolejną
warta
uwagi
formą
reklamownia się na Facebook-u, aby
pozyskać
nowych
fanów
jest
docieranie do znajomych naszych
obecnych
fanów.
Przy
pomocy
menedżera reklam w bardzo łatwy
sposób możemy skierować do nich
reklamę.
Tworząc reklamę wybierasz w sekcji
“Połączenia” opcję “Znajomi osób,
które lubią Twoją stronę”. Następnie
zaznaczasz swój fanpage i… tyle.
Dobrze jest przeanalizować to kim są
Twoi obecni fani. Analizy możesz
dokonać
przy
pomocy
statystyk
oferowanych przez Facebook-a, ale
istnieją też inne sposoby niekoniecznie
darmowe.
Przy takiej analizie warto skupić się na
demografii
i
lokalizacji
fanów.
Dlaczego? A to dlatego że jeżeli
zauważysz że największą grupą fanów
są osoby w wieku 30-35 lat mieszkający
w Łowiczu to będziesz mógł zawęzić
reklamę według tych kryteriów. Dzięki
temu reklama nie będzie wyświetlała
się znajomym z Warszawy w wieku 20
czy 40 lat.

Wykorzystaj grupy
niestandardowych odbiorców w
procesie pozyskiwania nowych
fanów
Aby ustawić w ten sposób reklamę
remarketingową,
będziesz
potrzebować
poprawnie
zainstalowanego na stronie piksela
Facebooka.

Przedstawię Ci dwie proste możliwość
na
wykorzystanie
grup
niestandardowych odbiorców, które
pomogą Ci zwiększyć liczbę fanów na
Facebooku.
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jednak uważać na to aby nie ustawić
jej zbyt szeroko. Docieranie do osób,
które odwiedziły naszą stronę tylko raz
i to na sekundę, a następnie nigdy
później się na niej ponownie nie
pojawiły to zdecydowanie strata
pieniędzy.

W menedżerze reklam w zakładce
“Odbiorcy” kliknij opcję “Stwórz grupę
niestandardowych
odbiorców”,
a
następnie grupę podobnych. Jako
źródło danych wybierz swój fanpage, a
suwak z procentami ustaw na 1%. W
ciągu godziny Facebook przeszuka
wśród użytkowników osoby podobne
do Twoich fanów i im wyświetlać
reklamę.

Innym sposobem na wykorzystanie
niestandardowych
grup
jest
wykorzystanie aktywności na Twojej
stronie.
Przy
tworzeniu
grup
odbiorców wybierz opcję “Aktywność”,
która znajduje się na samym dole.

ostatnich 30 dni były aktywne na
Twoim fanpage. Aktywność mogła
dotyczyć reakcji na post, kliknięcia
zdjęcia, wejścia na stronę, wysłania
wiadomość prywatnej itp.
W tak stworzonej grupie odbiorców
niestety znajdują się jeszcze osoby,
które są już fanami Twojego profilu. Co
z tym zrobić? Tworząc zestaw reklam
w dostępnej na samej górze sekcji
“Grupy niestandardowych odbiorców”
wybrać utworzoną przed chwilą grupę
“Aktywność na fanpage”. W sekcji
“Połączenia” wykluczyć osoby, które
polubiły
naszą
stronę.
Łatwizna,
prawda
Warto
łączyć
te
sposoby
i
eksperymentować,
tak
aby
jak
najefektywniej pozyskiwać nowych
fanów na swoim fanpage. Jest to tak
naprawdę kilka pomysłów i zdaję sobię
sprawę z tego że istnieje jeszcze
kilkadziesiąt innych (może bardziej
skutecznych),
jednak
te
wyżej
wymienione samemu testowałem i
mogę z czystym sumieniem polecić.
Jeżeli masz jakieś inne pomysły na
pozyskiwanie
fanów,
napisz
w
komentarzu, chętnie się zapoznam!
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Odbiorcy podobni do Twoich fanów –
czyli nic innego jak dotarcie do osób….
podobnych do osób, które już polubiły
fanpage.

W nowo otwartym panelu wybierz
stronę, nazwij nową grupę np.
Aktywność na fanpage” i ogranicz czas
do maksymalnie 30 dni – większa
liczba dni jest bezcelowa, z tego
względu
że
ludzie
już
dawno
zapomnieli o Twojej stronie.
Po
wykonaniu
tych
czynności
utworzysz grupę osób, które w ciągu

strona 38

Dominik Zych
CEO Webmast Digital

Jestem
pomysłodawcą
bloga
MałyMarketing.pl
kierowanego
do
osób
rozpoczynających
swoją
przygodę z marketingiem w internecie,
Przez 5 lat byłem właścicielem jednego
z największych portali muzycznych w
Polsce, który miesięcznie odwiedzało
średnio ok. 60-70 tyś użytkowników. W
tym czasie udało mi się zdobyć wiedzę
z zakresu marketingu internetowego i

Zdobądź więcej informacji z zakresu
marketingu na Facebooku

www.malymarketing.pl

Masz pytanie? Napisz do mnie!
dominik@webmast.pl

tworzenia stron www przy utrzymaniu
możliwie jak najniższych kosztów. Od 3
lat oferuje swoje usługi małym i
średnim firmom pomagając im w
zdobywaniu nowych klientów w
internecie.
Jestem również właścicielem agencji
Webmast Digital, która oferuje usługi z
zakresu obsługi Social Media, oraz
reklamy Google Ads i Facebook Ads.
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Autor ebooka

Zleć prowadzenie marketingu na
Facebooku profesjonalistom

www.webmast.pl
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