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Musisz TO MIEĆ zanim zaczniesz 
 Cel i strategia - bo o tym mowa... a mówiąc prościej CO i JAK? Bez tego 
Twoje działania będą niezorganizowane i chaotyczne. Często z braku pomysłu 
na posty będziesz wrzucać byle co, ponieważ "dawno się nic nie pojawiło na 
fanpage". Wrzucanie byle czego skutkuje tym, że Twój fanpage jest byle jaki, 
a więc użytkownik, który na niego trafi widzi, że ma do czynienia z "byle jaką" 
firmą, która robi "byle jakie" rzeczy w "byle jaki" sposób.  

 Cel i strategia prowadzenia fanpage nie musi być obszerna, możesz 
zmieścić ją w kilku zdaniach. Chodzi o to aby przy tworzeniu treści na fanpage 
mieć z tyłu głowy informacje o tym co chcesz osiągnąć i za pomocą jakich 
środków chcesz to zrobić.  

CEL i STRATEGIA 

 Zanim przejdziemy dalej, zadaj sobie kilka pytań odnośnie Twojego 
fanpage, odpowiedzi na poniższe pytania potraktuj jako cel i strategię, której 
będziesz się trzymać w trakcie prowadzenia fanpage: 

1. Dlaczego ktoś miałby polubić mój fanpage? 
2. Co oferujemy naszym fanom?  
3. Do czego przyda się im nasz fanpage? 
4. Dlaczego nasi fani mieliby regularnie odwiedzać nasz fanpage?  

 Zapisz odpowiedzi na te pytania i wracaj do nich zawsze kiedy będziesz 
chciał podjąć jakieś działanie na Facebooku.  

Zrozumieć algorytm Facebooka 
 Facebook od kilku lat regularnie ucina zasięgi fanpage'om. Kiedyś 
wystarczyło wrzucać wiele postów aby mieć ogromne zasięgi i dużo polubień. 
Obecnie ten sposób już nie działa, a o zasięgach naszych postów decyduje 
algorytm Facebooka, który skupiony jest na... użytkowniku!  

To zachowania użytkowników decydują o zasięgu naszych postów. 
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Algorytm 

CZ = R + O + T + C 

Całkowity Zasięg 
Regularna interakcja z marką 
Ogólny odbiór posta  
Typ posta 
Czas od ostatniej interakcji z fanpage 
 

 Zdaję sobie sprawę, że powyższy wzór wygląda trochę magicznie, 
dlatego poniżej rozpisałem jak to działa.  

Regularna interakcja z marką, czyli to jak 
często użytkownik wchodzi w interakcje z 
naszą marką, czy często komentuje? Lubi 
nasze posty? Czy udostępnia treści? Może 
klika w przyciski przy postach lub w samą 
treść postów (np. może klikać w "Zobacz 
więcej" w tekście postów).  

 Im częściej odbiorca reaguje na nasze 
treści tym oczywiście lepiej. Ma to wpływ nie 
tylko na to jak często ten konkretny odbiorca 
będzie widział nasze posty, ale też wpływa na 
to czy inni użytkownicy zobaczą ten post, czyli 
na ogólny odbiór posta. 

Ogólny odbiór posta. Zamieszczamy post, a Facebook wyświetla go tylko 
pewnej części naszych fanów. Post trafia do grupy 5-20% naszych fanów, 
i wtedy Facebook sprawdza ich reakcje. Jeśli odbiorcy chętnie reagują na post 
to algorytm Facebooka uznaje ten post za "wartościowy" (ponieważ wzbudza 
reakcje u ludzi) i wyświetla go kolejnym odbiorcom, którzy znowu reagują, 
a więc post znowu jest wyświetlany kolejnym odbiorcom itd.   
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Typ posta. Facebook niemal cały czas wprowadza nowości, niedawno były to: 
Video, Facebook Live lub post w wymiarze na telefony (czyli. 640x960 px). 
Aby zachęcić użytkowników do korzystania z tych nowości Facebook zwiększa 
zasięgi tym postom, które z nowości korzystają.  

Czas od ostatniej interakcji z fanpage. Im krótszy tym większa szansa 
na wyświetlenie temu odbiorcy naszego posta.  

 Widzisz więc jak ważny jest odbiorca w budowaniu ogromnych zasięgów 
na Twoim fanpage!  

NIGDY nie kupuj fanów 

 Dlaczego? Po przeczytaniu 
powyższych informacji o algorytmie, 
odpowiedź powinna sama Ci się 
nasunąć. Kupieni fani nie będą 
reagowali na Twoje posty, więc Twoje 
zasięgi będą słabe.  

 

 

Poznaj swojego użytkownika 
 Aby dobrze się komunikować z odbiorcami, 
musisz ich lepiej poznać. Do tego przyda Ci się 
stworzenie Avatara klienta.  

 Avatar to proste zestawienie, które sprawi, 
że spojrzysz na swoje działania oczami 
odbiorcy/klienta, więc będziesz lepiej wiedział, co 
mu się podoba, a co nie. Na jakie treści zareaguje 
lepiej, a co raczej nie będzie go interesować. 
Avatar powinien być maksymalnie dokładny, tak 
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jakbyś opisywał kogoś znajomego. Wiesz w jakim jest wieku, czym się zajmuje, 
jakie ma cele, co go wkurza, a co lubi, na jakie rzeczy zwraca uwagę itd.  

Avatar powinien poruszać takie tematy jak: 

 Demografia (wiek, płeć) 
 Życie prywatne/rodzina (zainteresowania, czy ma rodzinę?) 
 Życie zawodowe (gdzie pracuje? czy pracuje w korporacji? czy prowadzi 

swoją firmę) 
 Cele i przeszkody w realizacji celów, problemy klienta  
 Preferencje zakupowe (w jaki sposób klient podejmuje decyzje 

o zakupie?) 
 Zainteresowania 

 Jeśli Twój fanpage obserwują różni ludzie, możesz podzielić ich na różne 
grupy i przygotować wiele Avatarów - każdy dla osobnej grupy. (np. grupa 
mikro przedsiębiorców; studenci, których interesuje reklama; influencerzy itd.) 

Jeśli masz problem z przygotowaniem Avatara, możesz skorzystać z naszego 
ebooka - kliknij tu: stawiamnabiznes.artyscireklamy.pl/produkt/avatar-klienta, 
a podczas zakupu wpisz kod: soh-avatar, a cena obniży się do 9 zł. 

 

Ok, a teraz przykłady 
 Na kolejnych stronach zobaczysz screeny różnych postów zarówno 
z naszego fanpage jak też i z fanpage naszych klientów. Każdy przykład jest 
dość szczegółowo omówiony. Liczę, że wykorzystasz te wiedzę w prowadzeniu 
swojego fanpage! :) 

 

  

http://stawiamnabiznes.artyscireklamy.pl/produkt/avatar-klienta/
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Zacznij kręcić video 
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Video - przykład 1 

 

Podczas bonusowej sesji zdjęciowej dla jednego z naszych klientów 
spontanicznie wpadliśmy na pomysł nakręcenia krótkiego video, które 
pokazałoby jak trafić do sklepu klienta. Video było nakręcone telefonem (bez 
przygotowania), co widać w jego jakości. Natomiast video wygenerowało około 
4 krotnie lepszy zasięg, niż pozostałe 
posty. 

Warto wspomnieć też, że taki zasięg 
został wygenerowany też dzięki 
temu, był to pierwszy filmik na tym 
fanpage, dlatego Facebook nagrodził 
nas dużym zasięgiem organicznym.  

Widząc bardzo dobry wynik 
organiczny, przeznaczyliśmy na 
promowanie filmu dodatkowy 
budżet. 

Wniosek 

Należy testować zarówno nowe formy postów (video) oraz wszelkie nowości 
na Facebooku. Docenia to zarówno algorytm, jak i sami odbiorcy. 
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Video - przykład 2 

 

 

Ten post to również nasze 
pierwsze video, w tym 
wypadku zasięg organiczny 
także był kilkukrotnie wyższy 
niż średni zasięg zwykłych 
innych postów. 

(post z dnia 24.07.2017, ma ponad 
1200 osób zasięgu ponieważ był 
kilkukrotnie udostępniony na dużych 
grupach biznesowych)  
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Video - przykład 3 

 

 

Kolejny przykład. Film 
o tematyce cen i tego czy 
warto zamieszczać ceny na 
stronie internetowej, czy 
lepiej tego nie robić? 

Post poza tym, że jest 
w takim formacie, który 
Facebook promuje, to temat 
skierowany jest 
bezpośrednio do 
przedsiębiorców (ten temat 
wałkujemy niemal z każdym 
klientem, który robi u nas 
stronę internetową).  

Jak widać, post ponownie ma prawie 3x lepszy zasięg od pozostałych postów. 
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Warto się pochwalić wynikami 
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Wyniki - przykład 1 
 

Ludzie lubią sukcesy, 
dlatego pokazywanie 
i chwalenie się wynikami 
także działa. 

Post wywołał sporo 
reakcji, dlatego Facebook 
uznał, że treść jest 
atrakcyjna i wyświetlił 
post kolejnym osobom. 

Docelowo post wywołał 
około 5x lepszy zasięg niż 
inne posty publikowane w 
tym okresie. 

 

 

 

 

(post z dnia 26.06.2017 
oraz z dnia 23.06.2017 
były dodatkowo 
promowane - stąd mają 
większe, niż zazwyczaj 
zasięgi)  
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Wyniki - przykład 2 
 

Kolejny przykład postu, 
w którym chwalimy się. 
Tym razem pokazujemy 
bardzo dobry wynik jednej 
z prowadzonych reklam. 

Specjalnie powiększyliśmy 
wynik, aby był lepiej 
widoczny, a sam post ma 
też trochę humorystyczne 
zabarwienie co również 
zadziałało na nasza 
korzyść.  

Poza tym ten post daje nam jeszcze jedną ważną korzyść - stawia nas w roli 
ekspertów, którzy wiedzą jak generować bardzo dobre wyniki reklam.  

Warto wykorzystywać 
sukcesy do promocji 
swojej marki.  

Dlaczego?  

To proste - uświadamiasz 
klienta, że znasz się na 
swojej pracy! Pokazujesz, 
że wiesz co robić, 
pokazujesz że klient może 
Ci zaufać, a chyba nie 

muszę tłumaczyć jak bardzo ważne jest zaufanie klienta do Twojej osoby? 
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Udostępniaj posty 
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Udostępnianie - przykład 1 
 

To chyba najprostszy 
sposób na szybkie 
podbijanie zasięgów, 
mam na myśli 
udostępnianie postów na 
grupach tematycznych.  

Najważniejsze jest aby 
trafić do odpowiedniej 
grupy - takiej, która może 
być zainteresowana 
udostępnioną treścią. 

Udostępniać posty na grupach, które nie należą do naszego fanpage możemy 
tylko z prywatnego konta.  

 

UWAGA!  

Nie należy też zbyt często 
korzystać z tej metody ponieważ 
Facebook w konsekwencji może 
zmniejszyć zasięgi całego 
fanpage. Nie należy też wiele 
razy udostępniać tego samego 
posta w tym samym dniu, 
odwrotne działanie może 
skutkować karą w postaci 
blokady funkcji udostępniania 
postów dla naszego prywatnego 
konta.  
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Testuj nowe typy postów 
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Nowe typy postów - przykład 1 

 

Naszą grupą docelową są w szczególności przedsiębiorcy, dlatego kiedyś 
postanowiliśmy zrobić serię postów edukacyjnych dotyczącą różnych 
aspektów marketingu i reklamy. Założyliśmy, że forma będzie banalnie prosta: 
jednokolorowe tło, obramowanie i napis. Na tle tego, że wszędzie, każdy 
publikuje fotki i bardziej skomplikowane grafiki, te posty się wyróżniały.  

Jak widać te posty całkiem dobrze się sprawdziły, poza tymi, które widać 
powyżej zamieściliśmy jeszcze kilka tego typu postów, przez jakiś czas 
generowały zasięgi w zakresie 300-600 osób, więc w kontekście pozostałych 
te posty się na pewno wybijały.  
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Nowe typy postów - przykład 1 
 

To co prawda nie do końca jest "nowy 
typ posta", ale na pewno testuje pewną 
rzecz - długość posta. 

Przyjęło się, że krótkie opisy do postów 
są lepsze, bo są prostsze w odbiorze. 
To dość logiczne myślenie, ale nie 
zawsze się sprawdza. 

Warto czasami przetestować dłuższy 
post ponieważ w ten sposób można 
przekazać więcej treści, a dodatkowo 
przycisk "Zobacz więcej" sprawia, że 
ludzie musza kliknąć aby zobaczyć 
więcej tekstu... a jak odbiorcy klikają to 
Facebook zlicza te reakcje i na 
podstawie tego kwalifikuje nasz post 
do takich, które budzą zainteresowanie 
użytkowników, co skutkuje 
podniesieniem zasięgu posta. 
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Poznaj dobrze swoich odbiorców 
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Poznaj odbiorców - przykład 
 

W tych przypadkach 
zadziałało po prostu dobre 
poznanie grupy odbiorców. 

Poprzez długotrwałe 
testowanie różnych 
rodzajów treści i form 
postów można zauważyć 
na jakie posty odbiorcy 
reagują najlepiej, czyli co 
im się najbardziej podoba. 

W wypadku tego fanpage 
była to tematyka fajnego 
manicure.  

Ponadto płatne 
promowanie postów, które 
wzbudzają duże 
zainteresowanie jest też 
stosunkowo tanie.  
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Korzystaj z wydarzeń 
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Wydarzenia - przykład 1 
Wiedząc, że Facebook stawia na 
promowanie grup i wydarzeń, sami 
postanowiliśmy zareklamować się za 
pomocą wydarzenia.  

Warto promować się przez wydarzenia 
ponieważ: 

 jak ktoś zareaguje na wydarzenie 
(dołączy lub będzie zainteresowany) 
to wszyscy znajomi tej osoby widzą, 
że ten użytkownik interesuje się 
naszym wydarzeniem 

 za każdym razem gdy zamieszczamy 
post na wydarzeniu, to wszyscy uczestnicy otrzymują powiadomienie 
o tym, że na wydarzeniu pojawił się nowy post. 

Wydarzenie promowaliśmy poprzez zaproszenie naszych znajomych 
do udziału, część z nich zareagowała więc ich znajomi zobaczyli nasze 
wydarzenie i część z tych ludzi zareagowała, więc znajomi tych osób też dostali 
powiadomienie... i tak w kółko. Już widzisz jak to działa? ;) 

Przez krótką chwilę wydarzenie było też płatnie promowane, ale wydaliśmy ok. 
50 zł i zaprzestaliśmy promocji. 

 

  



str. 22 
 

Wydarzenia - przykład 2 
 

A to wydarzenie to bardzo dobry 
przykład tego w jaki sposób można 
przełożyć działania na wydarzeniu 
na sprzedaż. 

Co tydzień na wydarzeniu 
udostępniamy kod rabatowy 
na wybrane produkty. Kod jest 
na tyle duży, że wzbudza 
zainteresowanie u odbiorców. 

W tworzeniu takich wydarzeń 
ważne są dwie rzeczy: 

 chwytliwa i ciekawa nazwa 
 "magnes", który sprawi, że 

odbiorcy będą chcieli 
dołączyć do wydarzenia, 
w tym wypadku "magnesem" 
jest -20% rabatu 
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Co jeszcze warto robić? 
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Odpowiednia oprawa wizualna postów 
 Przeciętny użytkownik po uruchomieniu Facebooka po prostu scrolluje 
newsfeed. Większość postów nie zwróci jego uwagi, nie zatrzyma się nad nimi, 
tylko leci dalej... pewnie to kojarzysz? Każdy z nas tak robi. 

 Oprawa graficzna, paleta kolorów, czcionka, a nawet sposób komunikacji 
(czyli to w jaki sposób rozmawiamy z odbiorcami) to są elementy, którymi 
możesz zatrzymać użytkownika przy swoim poście.  

 Wprowadzenie pewnych "szablonów" do postów i używanie spójnych 
kolorów w grafikach na fanpage sprawi, że odbiorcy podczas scrollowania 
tablicy chętniej zwrócą uwagę na Twój post. Dzieje się tak ponieważ będą już 
kojarzyli pewne szablony i kolory, które 
stosujesz. 

 Zobacz jak robi to mBank. Kolory 
i czcionka nawiązują do logotypu. 
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 Zobacz też, jak my korzystamy 
z szablonu postów.  

 Co jakiś czas na naszym 
fanpage'u publikujemy porady, które 
zamieszczamy w specjalnie 
przygotowanym szablonie. Całość 
jest spójne dzięki temu, że zawsze 
używamy podobnej grafiki (zmieniają 
się tylko kolory), tego samego 
wymiaru postu i tej samej czcionki. 
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Opinie 
 Referencje, recenzje, opinie, listy polecające jakkolwiek to nazwiemy, 
zawsze mamy na myśli zasadę, która nazywa się "społeczny dowód 
słuszności". W skrócie brzmi ona tak "skoro ktoś kupił i wyraża swoje 
zadowolenie, to znaczy, że jak JA KUPIĘ to prawdopodobnie też będę 
zadowolony".  

Przy wykorzystaniu opinii możemy pozytywnie wpłynąć na klienta na dwa 
sposoby:  

1. ilością referencji - ilość powinna być 
naprawdę spora. Jeśli jakaś firma 
posiada np. kilkadziesiąt 
pozytywnych recenzji oznacza, że 
naprawdę zna się na rzeczy, ma za 
sobą wiele zleceń i trzyma wysoką 
jakość obsługi klienta. 

2. jakością referencji - czyli tym czy wypowiedzi klientów są rozbudowane? 
Dobrze jeśli klienci podczas pisania recenzji szczegółowo opiszą całą 
współpracę, a najlepiej jakby ich opinia odpowiadała jednocześnie na 
kilka pytań: 

 jaki klient miał problem? 
 jak wyglądała współpraca/proces realizacji/obsługa? 
 jaki efekt klient uzyskał po współpracy? 
 jeśli firma wykazała się czymś nadzwyczajnym to co to było?  

Zobacz, jak według powyższego wzoru mogłaby wyglądać recenzja zwykłego 
sklepu z butami: 

"Od trzech tygodni szukałem ciepłych, skórzanych butów, ale niestety zawsze 
były albo brzydkie albo za małe albo nie na moją kieszeń. Zrezygnowany 
trafiłem do firmy X. Od wejścia przywitała mnie uśmiechnięta obsługa a po 
chwili pomogła znaleźć mi idealne obuwie. Niestety nie było rozmiaru butów, 
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które mi się spodobały, ale pani z obsługi zaproponowała, że zamówi 
u dostawcy i w ciągu kilku dni będę mógł przyjść i je kupić. Dzień później 
otrzymałem telefon z informacją, że moje buty są już dostępne, poszedłem i 
kupiłem! Dawno nie miałem do czynienia z tak fajną obsługą, buty są naprawdę 
ekstra! Dzięki! :)"  

 

 Tak naprawdę, każda 
dłuższa wypowiedź o Twojej 
firmie jest na ogromny plus, 
dlatego chcę Ci pokazać 
jedną z naszych opinii. 
Recenzję zostawił Krzysiek 
Turzyński, fotograf ślubny 
i wnętrz.  

 

 

 

 I teraz najważniejsze! Co i jak zrobić aby klient zostawił nam opinię? 
Na pewno musisz wykonać swoją pracę na bardzo wysokim poziomie, albo 
chociaż w sposób, który sprawi, że klient poczuje się doceniony. A następnie 
wystarczy poprosić klienta o zostawienie opinii na Twoim fanpage. 

 Jednak jak sobie radzić kiedy klient nie ma czasu albo chętnie napisałby 
opinię, ale nie wie co napisać? Wystarczy zadzwonić do niego, zadać mu 
pytania z poprzedniej strony, następnie napisać recenzje i wysłać do 
akceptacji/publikacji przez jego profil na Twoim fanpage. Ta metoda sprawdza 
się również jeśli potrzebujesz pisemnych referencji lub opinii do zamieszczenia 
na swojej stronie internetowej. 
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Zdjęcie w tle 
 Ile kojarzysz fanpage'y, które jako zdjęcie w tle używa zdjęcia miasta, 
krajobrazu, kotków, pierwszej lepszej grafiki z Google... czy czegokolwiek 
innego, co tak naprawdę nic nie znaczy. Ja takich fanpage'y widziałem 
naprawdę sporo. 

 Zdjęcie w tle to pierwsza grafika, jaką widzą Twoi odbiorcy po wejściu 
na Twój fanpage! Dlaczego masz tego nie wykorzystać? 

 Zastanów się nad tym - jaki cel chcesz uzyskać  wykorzystując zdjęcie 
w tle? Możliwości jest naprawdę wiele. Możesz zachęcić użytkownika do 
kontaktu z Tobą, do skorzystania z promocji, do pobrania ebooka, do 
dołączenia do wydarzenia lub grupy. Wszystko zależy od Twojego celu. Zobacz 
kilka przykładów: 

1. Artyści Reklamy 

Na rynku wyróżniamy się tym, że tworzymy strony internetowe, których celem 
jest pozyskanie klienta, dlatego zdjęcie w tle wygląda tak:  

 

2. Kancelaria Eljot 

Właścicielką kancelarii jest moja dobra znajoma (i klientka zarazem!). 
Przygotowałem dla niej zdjęcie w tle, które podkreśli główny trzon jej biznesu - 



str. 29 
 

pomoc osobom, które mają kredyt we frankach. Na zdjęciu pokazaliśmy 
przykładową kwotę, jaką klient może odzyskać z kredytu a także uśmiechniętą 
parę (dzięki temu, że patrzą na odbiorcę, to dodatkowo przyciągają uwagę). 

 

3. woolens.pl 

Zdjęcie w tle ma zachęcić odbiorców do udziału w wydarzeniu SzalŁowy, 
na którym co tydzień klienci otrzymują kod rabatowy na produkty tej marki.  

 

Dla przypomnienia podaje wymiary zdjęcia w tle: 828x315 pikseli (ten wymiar 
będzie miał przycięte boki na urządzeniach mobilnych) lub 828x465 px (bez 
przyciętych boków na urządzeniach mobilnych).  
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Oznaczaj usługi/produkty w postach 
 

 Zamieszczenie 
kategorii USŁUGI i SKLEP 
na swoim fanpage'u 
to powinien być obowiązek 
każdego administratora. 

 To najprostszy sposób 
na pokazanie odbiorcy co 
może od nas kupić, 
a przecież (w większości 
wypadków) chodzi nam o to 
aby generować sprzedaż. 

 Aby te sprzedaż generować, należy 
informować odbiorcę o tym, że może od nas 
kupić! Więc samo posiadanie uzupełnionych 
panelów USŁUGI i/lub SKLEP często nie 
wystarczy. Należy jeszcze oznaczać produkty 
na postach, które te produkty przedstawiają.  

 Można też pozwolić sobie aby co jakiś 
czas oznaczać produkty także na innych 
postach (tych, które nie przedstawiają tych 
produktów czy usług).  
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Używaj emoji 
 W codziennej komunikacji 
na Messengerze czy nawet 
w smsach lub mailach używamy 
ikonek emoji. Skoro używamy ich 
codziennie do kontaktu ze znajomymi 
to możemy ich używać także do 
kontaktu z naszymi odbiorcami! 

 Warto używać emoji ponieważ 
skracają one dystans między 
rozmówcami, ale też dodają 
dodatkowych emocji i wyrazu Twoim 
postom.  

 Co ciekawe reklamy, które 
zawierają ikonki emoji mają lepsze 
wyniki, niż reklamy bez tych emotek.  

Po lewej przedstawiam fajne 
wykorzystanie emoji w poście. 

 

Skąd brać ikonki emoji? 
https://pl.piliapp.com/facebook-
symbols/ 
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Zrób to zanim opublikujesz post 
 Algorytm Facebooka nieustannie się zmienia, co chwila zostają 
wprowadzone nowe formaty postów, nowe możliwości i cele reklamowe. 
Niemal w każdym miesiącu Facebook wypuszcza nowe funkcjonalności lub 
w jakiś sposób (chociażby wizualnie) modyfikuje swoją platformę. Czy w tym 
szaleństwie ciągłych zmian jest jakaś zasada lub metoda? Czy jest coś co 
zagwarantuje nam, że posty, które będziemy publikować nie będą trafiać 
w próżnie?  

 Facebook to przede wszystkim platforma społecznościowa. Wiem, 
że pewnie powtarzam to już któryś raz w tym ebooku, ale jest to niesamowicie 
ważne. Należy zrozumieć, że bez ludzi, bez tej ogromnej społeczności, którą 
tworzy ponad 2 000 000 000 (2 miliardy!!!) użytkowników nie byłoby 
Facebooka! Dlatego Facebook rozwija swoją platformę tak aby była jak 
najlepiej dopasowana do użytkownika. Algorytm wyłapuje treści, które 
prawdopodobnie użytkownik chce oglądać, dlatego cokolwiek robisz na 
Facebooku musisz wejść w buty swojego odbiorcy i zastanowić się czy to co 
opublikujesz go zainteresuje?  

 Aby ułatwić Ci to zadanie, na kolejnej stronie przygotowałem krótką listę 
kontrolną. Wciel się w swojego odbiorcę i patrząc na post, który chcesz 
opublikować odpowiedz sobie na poniższe pytania.  

  



str. 33 
 

Lista kontrolna 

Zanim zaczniesz odpowiadać na kolejne pytania, pamiętaj, że wchodzisz w rolę 
swojego odbiorcy, więc staraj się przybrać jego punkt widzenia. 

 

Czy podczas przewijania newsfeedu ten post zatrzyma moją uwagę? Czy 
post wzbudza moje zainteresowanie? 

TAK NIE 

Czy po przeczytaniu kilku słów lub obejrzeniu kilku pierwszych sekund 
filmu, chcę czytać/oglądać dalej? 

TAK NIE 

Czy cały post, jego oprawa graficzna jest spójna z oprawą graficzną 
mojej firmy? 

TAK NIE 

Czy tekst postu jest spójny z tym w jaki sposób zazwyczaj komunikuję 
się z odbiorcami i klientami? 

TAK NIE 

Czy po tym jak zapoznam się z postem, wiem jaką akcję powinienem 
wykonać? 

TAK NIE 

 

Jeśli w odpowiedziach na wszystkie pytania masz zaznaczoną odpowiedź TAK, 
możesz śmiało opublikować post! 

  



str. 34 
 

Dzięki! 

Na koniec, chciałbym Ci podziękować za zakupienie tego ebooka! 

Liczę że porady, które zostały zawarte w tym materiale pomogą Ci rozwinąć 
Twój fanpage! :)  

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia fanpage'a lub tworzenia 
reklamy na Facebooku, odezwij się - na kolejnej stronie znajdziesz maila do 
mojej firmy. Najczęściej odpisuję jeszcze tego samego dnia.  
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