


Social media 
w służbie samorządu,
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P
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czyli jak efektywnie wykorzystać media społecznościowe
w konsultacjach społecznych i aktywizować odbiorców.
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Jestem
Paweł

Mówicie mi na Ty
Przerywajcie
Pytajcie 
Komentujcie 
Jestem do Waszej dyspozycji 
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Co Was czeka?

Przygotowanie
gruntu

Zarządzanie w komunikacji 
Kanały social media
Po co urzędom social media? 
Cele postów?
Jak działa mózg?
Cechy dobrego posta

Od słów 
do czynów

Działania obowiązkowe
Triki na zasięg i aktywność
Działania do bani
Remarketing

Wsparcie 
reklamowe

Tanie reklamy na FB
Podstawowe grupy docelowe



Przygotowanie
gruntu
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KPI

Key Performance Indicators, czyli wyznacie
sobie cele, by wykazać się przed szefostwem. 

STARTEGIA

Odpowiedź na najprostsze pytanie to pierwszy
krok w zarządzaniu. Co chcę osiągnać? 
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Zarządzanie 
w komunikacji



06

Kanały 
social 
media

FACEBOOK

Konwersja od pierwszego dnia, dobry
zasięg i dobry system targetowania
odbiorców.

INSTAGRAM

Bardzo dobry zasięg, brak konwersji w
pierwszej fazie, targetowanie reklam,
ale komunikacja zbyt często na
przypadkowego odbiorcę.

TWITTER

Dobry zasięg, konwersja od pierwszego
dnia, duża liczba komunikatów utrudnia
mertytoryczne działania. 
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Po co urzędom social media?

Zbieranie leadów

Wejścia na stronę www

Wpływ na wizerunek

Przekazywanie informacji
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Wyświetlenia
Lajki

Udostępnienia
Komentarze

Kliknięcia w link
Odtworzenia filmu

Kliknięcie w ankietę
Oznaczenia

Udział w wydarzeniach

ZASIĘG

Żeby post dotarł do jak największej
liczby odbiorców! 

KONWERSJA

Żeby jak największa liczba odbiorców
wykonała określony ruch w social
mediach!

Cele postów Działania na SM 



Jak 
działa 
mózg?

83%

Taki jest udział wzroku wzroku 
w podziale procentowym zmysłów
pod względem dostarczanych 
do mózgu informacji. 

PROSTOTA

Łatwiej przetworzyć, a więc zrozumieć
i zapamiętać, proste komunikaty. 
Im komunikat prostszy tym lepszy! 

DEFINICJA KOMUNIAKCJI

Komunikacja to proces mający na celu
spowodowanie u odbiorcy zmiany
świadomości zamierzonej przez nadawcę.

09



10

Cechy 
dobrego 
posta

KonkretEmocjePiękno
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Co o tym sądzicie?



Od słów 
do czynów
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PROFIL CZŁONKIEM
GRUP NA FB

Niektóre grupy pozwalają, by
ich członkami byłu profile. 
A to oznacza opcję publikacji
treści do targetowanych grup
odbiorców i pozyskiwanie ich
jako fanów! 

Działania obowiązkowe

UZUPEŁNIONE
INFORMACJE

Dodany i potwierdzony link
do strony na wszystkich
kanałach, powiązany
Instagram, właściwy adres
profilu. 

USTAWIONE ODPOWIEDZI
AUTOMATYCZNE

Czyli teksty z pytaniami 
i odpowiedziami, jakie pojawiają się
kiedy ktoś chce do nas napisać.  
To opcja pozyskania odbiorcy nawet
w środku nocy! 



Triki na
zasięg 
i aktywność
KATALOG POMYSŁÓW

14 CALL TO ACTION

Krótki tekst namawiający 
do konkretnego działania.

PRZYCISK 

Można go zrobić w managerze
reklam, bez tworzenia reklamy.

UDOSTĘPNIANIE 

Najlepiej we właściwych dla treści
posta grupach.

LINK W TREŚCI

Ale gdzieś na początku, 
a nie schowany na końcu tekstu.



Triki na
zasięg 
i aktywność
KATALOG POMYSŁÓW
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ZAPRASZANIE LAJKUJĄCYCH

Sprawdzajcie posty i zapraszajcie tych, którzy nie lubią jeszcze profilu.
Można to zrobić z poziomu profilu i najlepiej na komputerze. 

PROSTE KONKURSY

To najlepsza metoda na zasięg i kontakty do odbiorców.

KOMENTOWANIE KOMENTARZY

Bo dyskują pod postem bardzo zwiększa zasięg.

PISANIE WIADOMOŚCI DO KOMENTUJĄCYCH

Można to zrobić tylko do 7 dni od napisania komentarza. 
W ten sposób pozyskuemy kontakt do odbiorcy. 
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Co o tym sądzicie?
7 RODZAJÓW KLIKNIĘĆ

i to w jednym poście!
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ANKIETY

Nie dają zasięgu ani konwersji .

LINKI I ADRESY MAILOWE W GRAFIKACH

A kto to ma przepisać?

Działania do bani
HASHTAGI NA FB

Niepotrzebna dodatkowa treść w poście i wyświetlają
się tylko z treściami od znajomych klikającego.

UŻYWANIE WĄSKICH OKREŚLEŃ CZASU

Dziś, jutro i wczoraj to informacja na jeden dzień, a posty żyją dłużej!



SPAM TO GRZECH

Trzeba jednak dobrze planować
kontakt bezpośredni z
odbiorcami. Maksymalnie raz w
miesiącu!

KONTAKTY TO ZŁOTO

Bazy klientów to skarb. A mając dostęp
do skrzynki FB/IG macie piękną bazę do
wykorzystania. 
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Remarketing

PODZIAŁ BAZY 

W skrzynce FB/IG możecie dzielić
sobie kontakty tak jak bazę
mailową. 



Wsparcie 
reklamowe
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Tanie reklamy na FB
Alternatywa dla media relations

Możliwość szybkiego określenia kosztów na osobę

Możliwość dobrego targetowania

CEL: 
ZASIĘG / AKTWYNOŚĆ / KONWERSJA NA WWW

Mimo sporych opcji proponuję w managerze reklam wybierać 
z tych trzech możlwiości w zależności od celu działania. 

Wystarczy kilkadziesiąt złotych na post lub kilkaset na kampanię!
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Tanie reklamy na FB

Post stworzony pod konkretny cel

Dobrze określony cel

Dobrze dobrana grupa docelowa
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PŁEĆ

WIEK

LOKALIZACJA 

Podstawowe grupy docelowe na FB/IG

WYKSZTAŁCENIE

ZAINTERESOWANIA



Podsumowanie
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Co o tym sądzicie?

SZUKAMY BŁĘDÓW

A jest ich sporo!




