
28 
pomysłów na 
tematy posty 
+ 49 przykładów wykorzystania 
tych tematów 



Zanim przejdziesz dalej 
W środku znajdziesz zarówno takie posty, które są typowo reklamowymi postami, ale 
także posty służące do codziennej komunikacji z fanami konkretnych profili. Przeważająca 
większość z nich ma także nasz krótki komentarz, który dodatkowo wyjaśni Ci dlaczego 
ten post znalazł się w naszym zestawieniu. 
 
Zobaczysz, że nawet fanpage tamponów można prowadzić w sposób ciekawy i sensowny 
sposób. Zaintrygowaliśmy Cię? 
 
Śmiało! Odkryj zbiór ciekawych postów i zainspiruj się do tworzenia nowych, lepszych 
treści na swoim fanpage’u! 



Ankieta 
Ankiety pozwalają w łatwy sposób 
wejść w interakcje Twoim odbiorcom. 
 
Dzięki temu możesz też poznać ich 
opinie na różne tematy. 



Case study 
Case study to posty które pomogą Ci 
zaprezentować sukcesy Twoich 
klientów. 
Dzięki tym postom zaprezentujesz 
pokażesz że klienci którzy korzystają z 
twoich produktów bądź usług mają 
realne korzyści. 



Ciekawe tematy 
Poruszaj ciekawe tematy nad którymi 
zastanawia się wiele osób z twojej 
branży bądź wiele osób 
zainteresowanych twojej branżą 



Ciekawe tematy 
Możesz też poruszać tematy które są 
bardziej ogólne i dotyczą nas 
wszystkich (ale oczywiście cały czas 
dotyczą tematyki twojego fanpage’a). 



Ciekawe tematy 
W prawie każdej branży można znaleźć 
interesujące i ciekawe tematy na posty. 



Ciekawe tematy 
Post ma zachęcić do przejścia na 
stronę www firmy. 
 
Naprawdę dobry opis linka (to ten tekst 
małą czcionką pod zdjęciem). Wzbudza 
ciekawość i zostawia element 
niedopowiedzenia, aż chce się kliknąć 
aby wejść na stronę. 



Cytaty 
Bez względu na to co myślimy o 
udostępnianiu różnego rodzaju cytatów 
to wciąż są to posty na które ludzie 
chętnie reagują. 



Cytaty 
A to kolejny przykład cytatu. 



Długie posty 
Długie posty przed kliknięciem 
wyglądają tak jak po lewej stronie. 
 
Dolna część tego postu jest ucięta  
(o czym przekonasz się na kolejnym 
slajdzie) więc możemy tam coś ukryć 
(np. kod promocyjny, odpowiedź na 
nurtujące pytanie itd.) 



Długie posty 
Po kliknięciu na 
taki post, odkrywa 
się dodatkowa 
treść. 



Emocje 
Twoje komunikaty mogą nawiązywać 
do odbiorców. 
 
 
Jak myślisz jak czuje się Angelika którą 
Krzysztof Turzyński wywołał w swoim 
poście? 



Emocje 
Kolejny przykład postu. 
 
Przy okazji jest bardzo szczery. 
Zadaniem takich treści jest budowanie 
autentyczności Twojego profilu. 
 
Klienci dzięki takim postom nabierają 
zaufania do Ciebie. 



FAQ 
Twoi odbiorcy mogą mieć różne 
pytania, nie tylko dotyczące Twojej 
oferty, ale także dotyczące Twojej 
osoby czy sposobu współpracy. 
Dlatego możesz wrzucać posty których 
celem jest odpowiadanie na pytania 
zadane w komentarzach. 



Firma od kuchni 
Warto pokazywać to jak wygląda 
codzienna praca Twojej firmy ponieważ 
to buduje zaufanie u Twoich odbiorców. 



Inspiracje 
Wszelakie posty które Inspirują które, 
pokazują pozytywne przykłady są 
postami na które odbiorcy chętnie 
reagują. 
 
Szczególnie jeśli te posty dotyczą 
Twojej osoby lub firmy. Ludzie lubią 
obserwować i kibicować innych. 



Karuzela (format posta) 
Zwróć uwagę na sposób podzielenia zdjęcia – 
kolejne kwadraty karuzeli zawierają kolejne „części” 
tego samego zdjęcia. 
Użytkownik intuicyjnie przesuwa w prawo, bo jest 
ciekawy co będzie dalej? 



Konkurs 
Organizowanie konkursu zbliża do 
Ciebie Twoich fanów. Konkursy 
sprawiają, że pojawiają się reakcje 
ponieważ ludzie chcą po prostu 
wygrać.  
 
Ważne aby konkurs miał w proste 
zadanie był zgodny z regulaminem 
Facebooka i prawem i dawał realne 
szansę wygrania. 



Kreatywne posty 
Tego typu kreatywny post może  
w ciekawy sposób przedstawić Twój 
produkt. 
 
Na zdjęciu po lewej gryzak Żyrafa 
Sophie, który jest przekształcony  
w chmurkę 



Kreatywne posty 
A w taki sposób złożyliśmy życzenia 
klientom profilu koszulka z pomysłem. 



Kreatywne posty 
Inny przykład kreatywnego posta. 
 
Post bardzo obrazowo pokazuje działa 
produkt i jakie klient będzie miał 
korzyści przez współpracę z tym 
fanpage’em. 



Linki do strony 
Możesz też kierować użytkowników na 
zewnętrzne witryny. 
Oczywiście ma to najwięcej sensu 
wtedy kiedy kierujesz użytkowników na 
stronę, która należy do Ciebie. 



Opinie 
Nic nie czynie Cię bardziej 
wiarygodnym w oczach klienta niż 
opinie innych klientów. 
 
Dlatego zamieszczanie nowych 
kolejnych opinii jest bardzo ważne dla 
Twojego biznesu. 



Porady 
Możesz także tworzyć posty 
poradnikowe. W ten sposób pokażesz 
jaką wiedzę posiadasz na temat tego 
czym się zajmujesz. 
 
Klienci wolą pracować z ludźmi którzy 
są ekspertami w swojej branży. 



Porady 
Możesz tak jak my pokazać jak drobne 
różnicę wpływają na ostateczny wynik. 
 
To właśnie drobne różnice i szczegóły 
sprawiają że wypadasz w oczach 
klienta jako ekspert. 



Porady 
Kolejny przykład. 



Porady 
Pokazuj klientom rozwiązania ich 
realnych problemów. 



Portfolio 
Możesz także prezentować swoje 
portfolio, swoje realizacja i dzieła. 
 
Cokolwiek wykonałeś, czym można się 
pochwalić - warto to pokazać. 



Produkt - edukacja 
Pokazuj dlaczego Twój produkt jest 
unikalny? Dlaczego twój produkt jest 
lepszy niż inne?  
Zrobisz to tylko poprzez odpowiednią 
edukację klienta. 



Produkt – kup teraz 
Wrzucaj też posty typowo produktowe 
których jasno i konkretnie zachęcasz 
do zakupu. 



Produkt – kup teraz 
Czasami najprostsza forma wezwania 
do akcji to najlepsza forma. 
 
Zwróć uwagę na świetnie wykorzystaną 
przestrzeń grafiki. Mam na myśli to, że 
obok modelki znajdują się 4 ikony 
informacyjne 



Produkt - korzyści 
Jeśli zamieszkasz post, którego celem 
jest sprzedaż to warto zaprezentować 
produkt w kontekście korzyści jakie 
klient odniesie przez jego zakup. 



Produkt - korzyści 
Jeśli dobrze poznasz swoich 
odbiorców, to nauczysz się szukać 
takich korzyści, które trafiają do nich. 
 
Tutaj korzyścią jest chęć wyróżnienia. 
Wzory są „młodzieżowe” i odbiorcami 
posta też są ludzie młodzi. 



Produkt - korzyści 
Kolejny przykład. 



Produkt - produkcja 
Zamieszczaj posty które pokazują w jaki 
sposób powstają Twoje produkty. 
 
Kojarzysz program „How it’s made” na 
Discovery lub polski „Galileo”? 
 
Pokazywanie zaplecza jest często dużo 
ciekawsze niż sam produkt. A poza tym 
edukujesz klientów i pokazujesz 
unikalne cechy Twojego produktu 



Produkt - w użyciu 
Prezentacja produktu który jest 
używany przez twoich klientów buduje 
społeczny dowód słuszności. 
 
Czyli po prostu buduje wiarygodność 
Twojej oferty w oczach nowych, 
potencjalnych klientów. 



Produkt - w użyciu 
Kolejny przykład. 



Produkt – okoliczności 
zakupowe 

Twórz swoim klientom okoliczności 
zakupowe. Pokazuj w jaki sposób i do 
czego może im posłużyć twój produkt. 



Produkt - promocje 
Jeśli polityka Twojej firmy zakłada 
prowadzenie różnych akcji 
promocyjnych możesz to także robić 
przez Facebooka. 



Produkt - promocje 
Dobrze zaprojektowana i czytelna 
grafika. 
 
Niespodziewana głowa konia z prawej 
strony posta sprawia, że na dłużej 
zapamiętamy post.  
(warto używać takich akcentów o ile 
jest to spójne z naszą komunikacją) 



Produkt - promocje 
Czerwone obramowanie obrazka 
sprawia, że grafika zwraca uwagę. 
Tekst na grafice jest wyraźny. 
 
Tekst wypunktowuje najważniejsze 
korzyści tego produktu, a ikony 
pomagają zachować czytelność. 



Produkt - serwis 
Jeśli prowadzisz posprzedażową 
obsługę klienta to pokaż jak ona działa  
i zapewnij klienta że on też ją otrzyma. 



Przemyślenia 
Możliwe że Twojej branży dotyczą 
różne niekorzystne przekonania. Jeśli 
zaprezentujesz swoje przemyślenia na 
ten temat masz szanse je zwalczyć. 
 
Na poście po lewej prezentujemy 
informacje obalające mit że Facebook 
jest tylko dla dzieci. 



Real-Time marketing 
Kojarzysz piosenkę Dawida Podsiadło? 
(Jeśli nie to teraz nadrób zaległości: 
https://youtu.be/uXMuWi0dUBc) 
 
Na pewno widzisz już analogie do 
popularnego kawałka Dawida. 
Wszystko uzupełnia prostownica, która 
sprawia, że rzeczywiście nie ma fal. 

https://youtu.be/uXMuWi0dUBc


Real-Time marketing 
W Tłusty Czwartek, gdy wszyscy 
zamieszczają zdjęcia pączków… Barn 
Burger robi to po swojemu! 
 
Barn Burger to jedna z lepszych (moim 
zdaniem) burgerowni w Warszawie. 



Quizy 
Staraj się nie tworzyć quizów ze 
„sztampowymi” hasłami, raczej 
wykorzystuje quizy do prezentacji cech 
lub korzyści Twojej oferty.  
 
W tym wypadku, po odgadnięciu hasła 
klient poznaję jedną z kluczowych cech 
naszego produktu. 



Quizy 
Czego apteka może życzyć swoim 
klientom z okazji Świąt? 



Quizy 
Przykład innego quizu. 
 
Im tematyka Twojego fanpage’a jest 
szersza tym bardziej ogólny może być 
quiz. Dzięki temu ma większą szansę 
zainteresować ludzi z rożnych grup 
odbiorców. 



Quizy 
Możesz także wykorzystać quizy do 
edukacji klientów w zakresie 
korzystania z Twoich produktów. 



Video 
Video to może nie do końca pomysł na 
post, ale na pewno jest to pomysł na 
format.  
 
Więc w tym formacie przedstawić 
posty innego rodzaju np. posty 
produktowe lub opinie klientów. 


