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Wstęp
Niniejsze zestawienie jest efektem prac Grupy Roboczej Social Media, działającej
w strukturach IAB Polska i zawiera ocenę wpływu COVID-19 na konsumpcje
mediów społecznościowych. Eksperci z niezależnych podmiotów podsumowali
najważniejsze zmiany, które widoczne są w wiodących kanałach social media
w Polsce oraz rekomendacje, w jaki sposób można te zmiany wykorzystać
w prowadzonym biznesie. Zachęcam do lektury oraz refleksji nad obecnym
modelem biznesowym. Być może to idealny moment, aby zastanowić się czy
nie rozpocząć aktywności w mediach społecznościowych, rozszerzyć działania
o dodatkowe medium lub zmienić sposób funkcjonowania firmy.
Barbara Drapała
Head of Social Media, Performics (Publicis Groupe)
Szefowa Grupy Roboczej Social Media IAB

Jak COVID-19 wpłynął
na konsumpcję mediów
społecznościowych?

Facebook

Paulina Kunicka, Lightscape
Facebook to obecnie największa platforma społecznościowa o globalnym zasięgu i największej
całkowitej liczbie aktywnych użytkowników. W obliczu pandemii i tymczasowej izolacji pozostaje
również jednym z tych serwisów społecznościowych, z których korzystamy najchętniej.
Na poziomie reklamowym, obserwuje się prognozowany spadek liczby prowadzonych kampanii.
Obok malejącego zapotrzebowania na reklamy, jednocześnie rośnie liczba organicznych treści na
Facebooku, w tym treści edukacyjnych. To niepowtarzalna okazja, by dotrzeć do odbiorców, którzy
są teraz bardziej uważni, a także mają więcej czasu i poświęcają go na poszukiwanie informacji.
Rekomendacja dla marketerów:
1. Wejdź w buty klientów - sprawdź, jak zmieniły się ich potrzeby i czego teraz szukają.
2. Nie pozwól, żeby zapomnieli o Twojej marce. Podtrzymuj relacje - klienci powinni czuć, że dostają konkretną wartość,
a firma wychodzi naprzeciw ich problemom.
3. Jeżeli masz taką możliwość, decyduj się na zwiększenie budżetu na płatny marketing podczas kryzysu. To niepowtarzalny
moment na zwiększenie udziału w rynku i dotarcie do klientów, dla których wcześniej byliśmy niezauważalni.
4. Postaw na komunikację poprzez wydarzenia, grupy, live’y czy stories. Dzięki temu uzyskasz spore zasięgi organiczne.
5. Bądź źródłem rzetelnej i sprawdzonej wiedzy i prowadź odpowiednią narrację. Zamiast budować zasięgi na chwilowej
sensacji i panice, dbaj o to, by klient był świadomy i dobrze poinformowany – spokój w tym okresie znacznie zwiększy
szansę na podjęcie decyzji zakupowej.
Źródła:
https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/przewodnik-po-social-media-w-polsce/
https://about.fb.com

Instagram

Julia Kałużyńska, Bluerank
Odkąd w obliczu pandemii ludzie zostali zamknięci w swoich domach, widać istotny wzrost
zaangażowania w mediach społecznościowych, w tym również na Instagramie. Podczas
przeprowadzonej ankiety w marcu 2020 r. wśród użytkowników mediów społecznościowych
w Stanach Zjednoczonych - 43,3% respondentów stwierdziło, że w okresie społecznej izolacji
częściej korzystają z Instagrama. Z perspektywy marki, to właśnie Instagram zapewnia mniej
formalną komunikację z grupą docelową, co w przypadku bieżącej sytuacji – zamknięcia placówek
stacjonarnych etc., sprawia, że jako kanał komunikacji zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu.
Aktualnie Instagram zachęca użytkowników do możliwie najbardziej bezpośredniego kontaktu
online, czyli Instagram Live (we Włoszech podczas pandemii liczba wyświetleń Instagram Live
podwoiła się), a także wprowadza szereg działań związanych z Covid-19, jak np. zintensyfikowane
prace moderacyjne w ramach walki z fake newsami czy w wybranych krajach udostępnia naklejki
do przekazywania darowizn.
Rekomendacja dla marketerów:

Źródło:
https://twitter.com/MattNavarra/status/1240693047714705408/photo/1

1. Jeśli na Instagramie jest Twoja grupa docelowa, aktywnie prowadź komunikację na tym kanale – Instagram w Polsce
dynamicznie się rozwija, a sytuacjaz koronawirusem jeszcze bardziej umocniła jego pozycję.
2. Postaw na Insta Stories i Instagram Live, w czasach zarazy jest to świetny sposób na budowanie relacji z potencjalnymi
klientami.
3. Śledź trendujące hashtagi, szczególnie te związane z Twoją branżą (Po raz kolejny w czasach #zostanwdomu
mogliśmy zobaczyć, jaką moc mają # - niektóre uruchamiają ogromne pokłady dobroci i efektywnie zachęcają do działań
odpowiedzialnych społecznie, jak np. w przypadku branży gastronomicznej - #gastropomaga #karmimybohaterów).

YouTube

Sebastian Puchała, Sempai
Youtube stał się jednym z popularniejszych miejsc w internecie podczas epidemii koronawirusa.
To tutaj ludzie tłumnie zaglądają po informacje dotyczące epidemii, ale i po content typowo
rozrywkowy. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, rozrywka przeniosła się do
internetu, dlatego ta platforma bardzo mocno zyskała na znaczeniu. Dla twórców był to okres
trudny. W związku z koniecznością ograniczenia osób w pracy przy Youtubie, większa część
obowiązków spadła na algorytmy, które często błędnie usuwały filmy twórców jako element
prewencji oraz polityki dotyczącej treści, które powinny być przede wszystkim bezpieczne
i zgodne ze standardami. Google zadbało o prawidłową weryfikację treści na temat koronawirusa.
W pierwszej kolejności wyłączyli monetyzację dla takich filmów i wprowadzali ją jedynie dla
zweryfikowanych twórców. Dodatkowo uruchomiono na stronie głównej zakładkę z aktualnymi
informacjami o COVID-19 dostarczonymi przez zweryfikowane źródła. Dla reklamodawców ten
czas oznacza większą publikę skupioną przed Youtubem. W zwiazku z tym, że okres wiosenny
sprzyja prezentacji nowych kolekcji, firmy mają teraz szansę mocniej zaznaczyć swoją obecność
w świadomości konsumenta.
Rekomendacja dla marketerów:

Źródło:
https://www.youtube.com/stayhome

To dobry moment, aby zaprezentować swoją firmę w tym kanale. Liczba użytkowników jest większa, więc szansa na
dostrzeżenie naszych treści również rośnie. Poszukaj jak Twoja firma mogłaby wpasować się w trendy COVID-19, może
sprawdzi się stworzenie poradnika dla Twoich klientów jak poradzić sobie podczas epidemii? Promowanie treści przez
Google Ads na Youtube to również dobry pomysł. To kolejny kanał dotarcia, a w czasach kiedy jest tu dużo użytkowników,
mamy szansę przekuć ten kanał w efektywne źródło pozyskiwania klientów.

LinkedIn

Kinga Kurszewska, Wirtualna Polska
LinkedIn podobnie jak inne platformy w związku z pandemią COVID-19 dostrzega wzrost
aktywności użytkowników. Odnotowuje 55% wzrostu zaangażowania w porównaniu z ubiegłym
rokiem, 60% wzrostu publikacji treści, 160% wzrostu liczby profesjonalistów dołączających do
grup edukacyjnych. Na przełomie stycznia i lutego znacząco zmieniły się trendy podejmowanych
dyskusji. Najczęściej poruszanym tematem jest koronawirus, perspektywy i porady dotyczące
pracy zdalnej, zarządzania kryzysowego, ciągłości biznesowej oraz nauki online. LinkedIn oferuje
bezpłatne publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych sektorom, których rola jest kluczowa w czasie
pandemii COVID-19 (szpitale, organizacje non-profit, niezbędne usługi). Platforma udostępniła
również darmowe kursy mające na celu pomoc w odnalezieniu się pracowników w nowej
rzeczywistości, podczas pracy zdalnej. LinkedIn ogromną wagę przywiązuje do prawdziwości
treści, które ukazują się na platformie. Prowadzi działania zwalczające dezinformację o COVID-19
(fake news), podkreśla rzetelne aktualizacje od ekspertów z WHO, UNICEF, ECDC.
Rekomendacja dla marketerów:
Źródła:
https://news.linkedin.com/2020/march/supporting-our-members-and-customers-duringcovid-19
https://blog.linkedin.com
https://www.linkedin.com/feed/news/coronavirus-official-updates-for-europe-4055761

LinkedIn jest zaufanym środowiskiem komunikacji z pracownikami oraz klientami. Obecnie bardzo ważna jest wiarygodność
oraz transparentność firmy. Niezmiennie powinniśmy korzystać z darmowych oraz płatnych rozwiązań, aby zachować
ciągłość działania. Stawiaj na przejrzystą komunikację. Pozostań z klientami w wirtualnym kontakcie, przejmij kontrolę nad
narracją dotyczącą Twojego biznesu oraz branży.

Twitter

Adam Kaliszewski, Solski Communications

Twitter dynamicznie dostosował się do nietypowej sytuacji. Z jednej strony służy jako wiarygodne
źródło informacji na temat pandemii (oficjalne, zweryfikowane konta instytucji rządowych
i ponadnarodowych) - na dane z Twittera powołują się choćby autorzy popularnego serwisu
Worldometers, przekazującego bieżące statystyki dotyczące koronawirusa. Sama platforma
intensywnie zwalcza też fake newsy na jego temat. Z drugiej - w momencie rozprzestrzeniania
się SARS-CoV2 na świecie, władze serwisu podjęły decyzję o ograniczeniu reklam nawiązujących
w jakikolwiek sposób do COVID-19. Po pewnym czasie restrykcje te zostały złagodzone, a Twitter
opublikował szczegółowe wytyczne[1] dotyczące tego, w jaki sposób należy przygotowywać treści
(reklamowe i organiczne) dotyczące epidemii.
Rekomendacja dla marketerów:
Korzystaj z Twittera tak jak dotąd. Jeśli chcesz komunikować informacje na temat koronawirusa - działaj w zgodzie
z oficjalnymi wytycznymi serwisu. Twitter pozostaje świetną platformą do pokazywania działań CSR lub do transparentnego
informowania o funkcjonowaniu Twojej firmy w czasie epidemii.
Źródła:
https://twitter.com/who
[1] https://marketing.twitter.com/na/en/insights/twitter-covid19-advertising-policy

Pinterest

Barbara Drapała, Performics (Publicis Groupe)
Zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w związku z pandemią COVID-19 spowodowało,
że szukamy porad i inspiracji, jak dbać o urodę i higienę osobistą bez wychodzenia z domu.
Wśród najpopularniejszych haseł poszukiwanych na Pinterest znalazły się m.in. frazy związane
ze strzyżeniem włosów w domu (+417%), domowymi przepisami na wosk do brwi (+321%) oraz
poradami, jak samodzielnie zrobić manicure (+159%)[1].
W Polsce Pinterest ma 2 944 450 użytkowników, z czego aż 67% stanowią kobiety [2]. Natomiast
badania pokazują, że 82% użytkowników korzystających z serwisu chociaż raz w tygodniu
zamówiło produkt pod wpływem inspirujących treści, zamieszczanych przez markę na Pinterest
[3]. W związku z tym jest to kanał, który nie tylko inspiruje, ale również może generować sprzedaż.
Rekomendacja dla marketerów:
Marki z kategorii Beauty oraz mikro przedsiębiorcy, prowadzący usługi fryzjerskie i kosmetyczne, powinni poważnie
rozważyć wykorzystanie Pinterest w działaniach zarówno organicznych, paid oraz social SEO. Dobrym rozwiązaniem będzie
tworzenie treści edukacyjnych, pokazujących sposoby na domowe SPA i tym samym budowanie relacji z potencjalnymi
klientami, a także kampanie performance, których celem będzie sprzedaż profesjonalnych kosmetyków i narzędzi do
wykorzystania podczas domowych zabiegów pielęgnacyjnych.
Źródła:
https://br.pinterest.com/mainabelli/
[1] Trending searches on Pinterest for April 2020, https://business.pinterest.com/en/blog/
trending-searches-for-april-2020
[2] Przewodnik po social media w Polsce, http://bit.ly/2s6AYaw
[3] GfK, US, Pinterest Path to Purchase Study among Weekly Pinners who use Pinterest in
the Category, Nov 2018, https://bit.ly/3eq7ojR

Snapchat

Katarzyna Adamkiewicz-Karmińska, GoldenSubmarine
Poziom zaangażowania na Snapchacie wzrósł, zwłaszcza pomiędzy bliskimi znajomymi. W marcu
snapy wysyłano sobie częściej niż w czasie Bożego Narodzenia czy w innych szczególnych jak
dotąd okresach. Użytkownicy korzystają z możliwości wykonywania video rozmów - o 50% wzrosła
częstotliwość korzystania z tej funkcji. Treści rozrywkowe są intensywniej konsumowane. Metryki
Snap Games są najwyższe od czasu wystartowania tej platformy. Czas spędzany na korzystaniu
z Lenses wzrósł o 25%. Snapchat Shows nie miało jak dotąd tak wysokiej oglądalności.
Jednocześnie wzrosło zaangażowanie związane z reklamami (w tym 36% więcej instalacji
promowanych aplikacji, 19% wyższy swipe-up rate).
Rekomendacja dla marketerów:

Źródła:
https://forbusiness.snapchat.com/blog/how-snapchatters-are-adapting-to-the-covid-19health-crisis
https://forbusiness.snapchat.com/blog/crafting-creative-messaging-during-a-global-crisis

Snapchat obrał obecnie właściwą strategię - realizuje ankiety i na bieżąco stara się zrozumieć, jak zmieniają się potrzeby
i zachowania użytkowników. To niezbędna wiedza, z której powinni korzystać marketerzy. Opieranie swoich działań na
insightach nabrało teraz jeszcze większego znaczenia. W tak niepewnych czasach musimy rozumieć, czego oczekują
konsumenci. Wzmożoną aktywność na platformie zdecydowanie można traktować jako szansę. To czas na wzmacnianie
relacji z użytkownikiem. Mamy obecnie więcej niż zazwyczaj okazji do tego, żeby dotrzeć na Snapchacie do potencjalnych
konsumentów i zaprezentować im użyteczną i empatyczną stronę marki. Dla części marketerów to może być najlepszy
czas, żeby rozpocząć działania reklamowe na tym kanale.

TikTok

Olga Szycht, Httpool Polska
Tiktok w 2019 roku mocno zamieszał w świecie polskich social mediów. To już nie tylko aplikacja
dla nastolatków, swoje profile ma w nim większość polskich celebrytów, artystów, sportowców,
a nawet polityków. Ponad połowa to użytkownicy w wieku 18+. Obecna sytuacja związana
z pandemią COVID-19 sprawiła, że liczba aktywnych miesięcznie Tiktokerów wzrosła w Polsce
do 2,8M. Średni dzienny czas spędzony w aplikacji wzrósł o 35% i wynosi 66 minut. Użytkownicy
wchodzą na Tiktoka średnio 12 razy dziennie. Do grona Tiktokerów w czasie kwarantanny
dołączył między innymi Robert Lewandowski i Andrzej Duda. TikTok stworzył specjalną zakładkę
CONVID-19, w której znajdują się treści edukacyjne, ale również rozrywkowe. Użytkownicy
podczas kwarantanny są jeszcze bardziej kreatywni, udostępniają filmy pokazujące w jaki sposób
radzą sobie w czasie izolacji. Niezwykle popularne stały się hashtagi #coronatime #quarantine
#pracazdomu oraz utwory muzyczne „it’s corona time” czy ”bored in the house”. W aplikacji został
uruchomiony cykl #TikTokNaŻywo, gdzie transmisje live prowadzą lekarze, aktorzy, makijażyści
etc.
Rekomendacja dla marketerów:
Ze względu na wzmożony ruch i aktywność oraz cały przekrój contentui odbiorców, na Tiktoku po prostu trzeba być. Warto
wykorzystać zaangażowanie użytkowników, które w obecnym czasie znacznie wzrosło i przekłada się bezpośrednio na
wyniki kampanii. Każdy sektor: beauty, fmcg, bankowy, usługowy, rozrywkowy znajdzie tu swój target. Każda marka może
pokazać się w sposób oryginalny i wpisać się w DNA platformy, tworząc swoje własne video i promować je w rozliczeniu
FF, CPM lub CPC.
Źródło:
https://www.tiktok.com/tag/coronatime

Brainly

Olga Szycht, Httpool Polska
Brainly to największa na świecie, wywodząca się z Krakowa, platforma edukacyjna online, która
pomaga uczniom i ich rodzicom w pracy nad zadaniami domowymi oraz w nauce w domu.
W trakcie ostatnich tygodni wzrost ruchu na portalach Brainly odwiedzanych przez użytkowników
z 35 krajów świata wahał się od 100% do 500% rok do roku, w zależności od kraju. W marcu portal
odwiedziło 200 milionów unikalnych użytkowników, uczniów, rodziców i nauczycieli. W samej
Polsce liczba ta wzrosła z 7 do 11 milionów. Nastąpił duży wzrost nie tylko ilości zadawanych przez
uczniów pytań, ale równomierny wzrost udzielanych przez ich rówieśników i ekspertów odpowiedzi.
Pandemia COVID-19 wprowadziła edukacje online na kolejny poziom, ponieważ nie jest ona już
tylko pomocna, ale wręcz obowiązkowa. Brainly to jedyna taka platforma, która wyszła naprzeciw
potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli w tym niełatwym czasie.
Rekomendacja dla marketerów:
Źródło:
https://brainly.in/

Jeżeli marka szuka dotarcia do pokolenia Z, to Brainly jest strzałem w dziesiątkę. Głównymi odbiorcami są użytkownicy
w wieku szkolnym 7-19 lat, ale również rodzice i nauczyciele. Brainly to obecnie jedno z niewielu mediów, które zapewnia
tzw. COVID-19 brand safety, co oznacza, że żadne treści na platformie nie nawiązują do koronawirusa.

Messenger

Adam Kręgielewski, LABCON (Group One)
Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 użytkownicy na całym świecie aktywniej korzystają
z Messengera. W wielu krajach, które najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, łączna
liczba wysyłanych wiadomości wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 50%. Dwukrotnie częściej
użytkownicy korzystają również z połączeń głosowych i połączeń wideo. Wraz z rozwojem
pandemii we Włoszech, o 1000% wzrósł łączny czas połączeń grupowych (rozmów z minimum
trzema uczestnikami), wykonywanych za pośrednictwem Messengera i innych komunikatorów
ekosystemu Facebooka.
Rekomendacja dla marketerów:
1. Wdrożenie działań wykorzystujących placementy i możliwości mediowe Messengera lub zwiększenie tego rodzaju
aktywności.
2. Wprowadzenie Messengera do stałych działań customer service (nie tylko w formie chatów, ale także połączeń głosowych
lub wideo).
3. Rozważenie wykorzystania wideochatów na Messengerze do wsparcia sprzedaży online (poprzez połączenie ze
sprzedawcą), w przypadku biznesów dotychczas prowadzących sprzedaż offline.

Źródło:
https://about.fb.com/news/2020/03/keeping-our-apps-stable-during-covid-19/

WhatsApp
Kamila Krajewska, OMD

Wykorzystanie aplikacji WhatsApp w czasie pandemii wzrosło o 40%. W początkowym okresie
aplikacja odnotowała zaangażowanie wyższe o 27%. Z biegiem czasu i rozwoju zagrożenia wartość
ta osiągnęła 41%. W tym samym czasie w krajach znajdujących się w późniejszej fazie pandemii
użytkowanie WhatsApp wzrosło o 51%, a w niektórych przypadkach nawet o 76% (Hiszpania).[1]
Rekomendacja dla marketerów:
1. Wykorzystanie aplikacji WhatsApp Business pozwala na wydajne zarządzanie komunikacją z klientami w formie szybkiego
chatu w aplikacji, która jest obecnie jednym z najbardziej popularnych miejsc prywatnych rozmów użytkowników.
2. Informowanie o ofercie oraz dostępności produktów i usług w postaci katalogu za pomocą aplikacji WhatsApp Business.

Źródła:
https://www.whatsapp.com/business/
[1] COVID-19 Barometer: Consumer attitudes, media habits and expectations, Kantar

Tinder

Alicja Kisiel, Up&More
Obecnie Tinder posiada 24 wersje językowe i ponad 10 milionów użytkowników aktywnych
codziennie. Ta liczba nieznacznie zmieniła się w dobie światowej pandemii. Z uwagi na sytuację
związaną z koronawirusem, a co za tym idzie ideą social distancing, medium takie jak Tinder
wydaje się idealnym rozwiązaniem do utrzymania i zawierania relacji między użytkownikami, bez
konieczności wychodzenia z domu. Twórcy aplikacji już w połowie marca aktywowali wszystkim
użytkownikom opcję zmiany lokalizacji, która do tej pory była dostępna tylko właścicieli płatnych
kont Tinder Plus i Tinder Gold.
Dzięki funkcji zmiany lokalizacji wszyscy użytkownicy aplikacji mogą szukać swojej pary wśród
osób, które mieszkają na dowolnym miejscu na świecie. Ta opcja ma pomóc w nawiązywaniu
kontaktu z osobami, które z powodu kwarantanny nie mogą opuszczać swoich domów.  Opcja
zmiany lokalizacji jest dostępna dla wszystkich użytkowników Tindera od 26 marca do 30 kwietnia
2020 roku.
Rekomendacja dla marketerów:
Biorąc pod uwagę fakt, że z Tindera korzystają ludzie, którzy są samotni oraz nie mają rodzin – można pokusić się
o wniosek, że ich czas spędzany w aplikacji w dobie panującego koronawirusa się zwiększy. Pamiętajmy, że z Tindera
korzysta głównie młodsza grupa użytkowników w przedziale wiekowym 18 – 24 lata. A co za tym idzie - warto realizować
reklamy skierowane do tej właśnie grupy, dla której ważnym aspektem jest zawsze grafika i korzyść jaką mogą zyskać po
zakupie produktu lub po skorzystaniu z usługi.
Źródła:
https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/przewodnik-po-social-media-w-polsce/
https://twitter.com/tinder

Podsumowanie

Podsumowanie
Rafał Sobierajski, Business Factory

Nie działaj impulsywnie – obserwuj cały media
landscape, kalkuluj, na bieżąco lokuj budżety między
mediami, a nawet formatami w ramach platformy,
stawki zmieniają się dynamicznie. W trudnym czasie
działaj jeszcze efektywniej niż dotychczas.

Korzystaj z nowych okoliczności – większość mediów
społecznościowych rejestruje znacznie większy ruch
i zaangażowanie użytkowników niż dotychczas, może
to dobra okazja na rozpoczęcie działań w nowych
kanałach? Tinder? Whatsapp? Snapchat’s not dead ;)
To dobry czas na testowanie.

Dostosuj działania do celów – jeśli stan epidemii sprawił,
że Twoje punkty stacjonarne są zamknięte, spróbuj
rozszerzyć spektrum działań online o szczególnie
wrażliwe obszary, np. client service przez Messenger
to duże ułatwienie w składaniu zamówień przez
użytkowników.

Działaj niestandardowo – być może jest kontekst,
w którym możesz „sprzedać” swój produkt lub usługę
w kanale, w którym do tej pory nie prowadziłeś działań,
albo w zupełnie nowej narracji, która w tych
okolicznościach bardziej przemówi do Twojej
grupy docelowej.

Podczas epidemii nie pisz o epidemii – a już na pewno nie
pisz „koronawirus”, „COVID-19”, „SARS-COV-19”.
To zostaw mediom, w komunikacji marki i w biznesie
straszenie nie działa, a te słowa mogą być blokowane
przez algorytmy serwisów społecznościowych.

Wykorzystaj sytuację do planowania działań
z wyprzedzeniem – na przykład niższe stawki za CPM
na Facebooku to dobry moment na rezerwację kampanii
Reach and Frequency w kolejnym miesiącu.

Obserwuj nas na LinkedIn.
Na bieżąco mówimy o tym,
co dzieje się w social media.

Autorzy

Autorzy
Katarzyna Adamkiewicz-Karmińska
Head of Social Media, GoldenSubmarine
Marketingiem, w pracy i po pracy, zajmuje się od blisko 6 lat. Na pokładzie GoldenSubmarine od 2016. Działania w mediach
społecznościowych realizowała między innymi dla takich marek, jak NIVEA, Citi Handlowy, Dziki Sad, Tatra, Monte. Autorka
strony na Facebooku Social Media Notes, która pomogła jej rozwinąć i wzmocnić kompetencje. Posiada certyfikat DIMAQ
Professional. Z wykształcenia plastyk. Miłośniczka Twin Peaks, Wesa Andersona, Louis de Funèsa, agenta 007, Hoppera,
Muminków, salsy kubańskiej, roweru oraz sera żółtego.

Barbara Drapała
Head of Social Media, Performics (Publicis Groupe)
Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu działań dla klientów lokalnych i globalnych. Od 2016 roku związana
z Performics. Obecnie nadzoruje prace zespołów w zakresie paid social i content marketingu dla ponad 100 klientów.
Absolwentka SGH, Université Paris-Dauphine oraz doktorantka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracowała dla takich marek jak T-Mobile, Komputronik, L’Oréal, Mercedes-Benz, Triumph. Po godzinach projektuje drewniane
akcesoria w rodzinnej pracowni stolarskiej.

Autorzy
Adam Kaliszewski
Head of Digital Practice, Solski Communications
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą komunikacyjną
związany od ponad 15 lat, zdobywał doświadczenie zarówno w agencjach PR, jak i po stronie klienta. Od 2012 roku pracuje
w agencji Solski Communications, gdzie stworzył i rozwija zespół Digital zajmujący się kompleksową komunikacją online
w synergii z działaniami PR. Współautor międzynarodowego badania Twiplomacy dotyczącego wykorzystania mediów
społecznościowych w dyplomacji. Strateg, praktyk i trener. Po godzinach miejski bloger i gitarzysta.

Julia Kałużyńska
Head of Social Media, Bluerank
Z branżą mediów społecznościowych związana już od ponad 9 lat - pamięta jeszcze czasy Blipa i wysokich zasięgów
organicznych na Facebooku. Od 2016 roku jest odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie działem Social Media Communication
w Bluerank. Fascynuje ją zmienność środowiska social mediów oraz jego szerokie spektrum możliwości dla marketerów.
Posiada certyfikat DIMAQ. Prywatnie, pasjonatka podróży, włoskich smaków i wciągających książek.

Autorzy
Alicja Kisiel
Senior Social Media Manager, Up&More
Certyfikowany Social Media Manager z 5-cio letnim doświadczeniem w branży social media. Absolwentka logistyki
i marketingu w mediach, Aktualnie za prowadzenie działań dla klientów odpowiedzialna jest w agencji Up&More, gdzie
zajmuje się tworzeniem strategii social media dla marek, tworzeniem postów oraz realizowaniu kampanii promocyjnych.
Łączy zamiłowanie do social mediów z pasją do sztuki.

Kamila Krajewska
Head of Social Media, OMD
Z grupą OMD związana jest od 2015 roku. Swoje doświadczenie zdobywała prowadząc wielokrotnie nagradzane kampanie
(Effie, Mixx Awards, Innovation Awards) m.in. dla takich klientów jak McDonald’s, NIVEA, Renault, Pandora, Mercedes-Benz.
Obecnie kieruje pracą zespołów paid social oraz community managementu dla marek lokalnych oraz globalnych.

Autorzy
Adam Kręgielewski
Strategy Planner, LABCON (Group One)
Strateg z silnym backgroundem social- i digital- mediowym. Z branżą reklamową związany od 2012 roku. Jako Social Media
Manager, a później strateg komunikacyjny, odpowiadał za planowanie i realizację działań w mediach społecznościowych
dla takich marek jak allegro, adidas, Huawei, Sephora, Ben&Jerry’s (Unilever), innogy, Hochland, Husqvarna, Suzuki czy
AccorHotels. Prowadził zajęcia w ramach Szkoły Marketingu Interaktywnego SKM SAR. Zwycięzca polskiej edycji konkursu
Young Creatives w 2019 roku (kategoria Media), laureat konkursu Young Planners Eurobest 2018. Absolwent Nowych
Mediów na Collegium Civitas.

Paulina Kunicka
Marketing Manager, Lightscape
Marketing manager w Agencji Lightscape, posiada kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji kompleksowych
kampanii komunikacyjnych, zarządzaniu wizerunkiem organizacji i osób, a także w zakresie planowania strategicznego
i realizacji działań w mediach społecznościowych dla klientów z związanych m.in. z branżą projektową, TSL, healthcare oraz
retail. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, w obszarze public relations i reklamy.

Autorzy
Kinga Kurszewska
Director of Linkedln Partnership & Sales, Wirtualna Polska
Związana z branżą mediową od 2016 roku. Pierwsze kroki w reklamie online stawiała w grupie Money.pl. Od kilku lat związana
z Grupą Wirtualna Polska. Specjalizuje się w kampaniach performance oraz działaniach na platformie LinkedIn. Od stycznia
2020 roku odpowiada za partnerstwo Wirtualnej Polski z platformą LinkedIn. Prywatnie miłośniczka podróży w wolnych
chwilach eksperymentuje w kuchni.

Sebastian Puchała
Senior Facebook Ads Specialist, Sempai
Starszy Specjalista Facebook Ads, który ma obsesję na punkcie danych i niestandardowych form dotarcia do klienta ;)
Certyfikowany specjalista w zakresie technicznych implementacji Facebooka w programie Marketing Partner for Technical
Services. W Sempai zarządza działem Facebook Ads, w tym odpowiada za: audyty, wyceny, tworzenie i wdrażanie kampanii
reklamowych na Facebooku oraz prowadzenie szkoleń wewnątrz firmy i dla klientów. Poza prowadzeniem działań stricte
performance’owymi, Sebastian jest zapalonym filmowcem i w tym fachu sprawdza się już od prawie dekady.

Autorzy
Rafał Sobierajski
Team Leader, Business Factory
Ponad 10 lat doświadczenia w komunikacji, z czego większość to komunikacja online. Tworzył i wdrażał strategie komunikacji
w mediach społecznościowych zarówno dla klientów własnych, jak i zespołów agencji, którymi dowodził. Aktualnie związany
z polskim oddziałem Business Factory, Facebook Marketing Partnera oraz Google Premier Partnera, gdzie jako team leader
dowodzi zespołem specjalistów w zakresie prowadzenia kampanii w ekosystemach Facebook oraz Google.

Olga Szycht
Account Manager, Httpool Polska
Od kilku lat związana z branżą social mediów - w swojej pracy ceni najbardziej wyzwania i innowacyjność.
Pracuje z największymi domami mediowymi realizując projekty dla takich klientów jak: PKO BP, McDonald’s, Pepsico, Nestle,
Wedel. Odpowiada za rozwój reklamowy Snapchata, Brainly i TikToka. Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych,
dlatego z niecierpliwością czeka na okazję wprowadzenia kolejnych nowości na polski rynek mediowy. Prywatnie sport freak.
Od ponad 5 lat trenuje crossfit.
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