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Lekcja 2 
Posty produktowe

Czym się charakteryzują:


• Brak sprzedaży

• Wzywają do inspiracji, nie do zakupu

• Ciepłe, lifestylowe otoczenie produktu w codziennym życiu - odwołanie do 

codzienności

• Pokazujemy co umiemy robić i jak umiemy robić

• Dajemy szansę klientowi zrozumieć w jaki sposób nasza usługa pomoże 

mu w codziennym życiu



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 1

O co chodzi?


• Nie ma żadnej informacji o 
sprzedaży


• 3 słowa informujące o 
produkcie


• Post ma na celu zaciekawić 
potencjalnego klienta jak 
działa produkt, żeby ten się 
zainteresował czy ta firma 
oferuje taką usługę.



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 2

O co chodzi?


• Informacja o zaletach 
zabiegu


• Informacja jak to może 
wpłynąć na Twoje życie


• Jeśli potencjalny odbiorca 
ma problem z suchą skórą i 
chciałby poprawić wygląd 
skóry - to jest rozwiązanie 
problemu



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 3

O co chodzi?


• Film nagrany 
własnoręcznie


• Przedstawia działanie 
produktu


• Znowu ma na celu 
zaciekawienie klienta



Lekcja 2 
Posty angażujące

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest zwiększanie zasięgu strony

• Zachęcają do dyskusji

• Zwiększają aktywność

• Cel jest jasny - dotrzeć do większej ilości odbiorców



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 1

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Post napisany z serca o 

własnych przeżyciach i 
przemyśleniach


• Jednak skupia się na tym, 
że nowe urządzenie 
zawitało w studio


• Zachęca do aktywności i 
komentarzy



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 2

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Wzbudza sympatię, że autorzy 

potrafią odskoczyć od swoich 
codziennych zadań, by wesprzeć 
sąsiadujący obiekt


• Zachęca do aktywności i komentarzy



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 3

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Jak widać za firmą stoją ludzie - 

ludzie ufają ludziom, a to sprawia, że 
ludzie od nich kupują.


• Kiedy pokazujemy swoją twarz widać, 
że jesteśmy transparentni



Lekcja 2 
Wypowiedź eksperta - przykład 3

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest pokazanie się odbiorcom i utwierdzenie ich w 
przekonaniu, że jesteśmy specjalistami w tym co robimy


• Wzbudzają zaufanie

• Edukują o zaletach naszych usług czy produktów



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 1

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Szerokie pole do popisu. Jeśli 

prowadzimy własną działalność, 
szczególnie usługową - musimy być 
ekspertami w tym co robimy


• Tutaj akurat autor przedstawia zakres 
prac wykonany na samochodzie, 
przedstawia efekty pracy „przed i po”, 
jest pewien tego, że jest dobry w tym 
co robi i dzięki temu ludzie mu zaufają



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 2

O co chodzi?


• To jest akurat mój autorski post, jednak 
publikuję jedynie materiał przygotowany 
przez mojego wspólnika, który jest 
ekspertem w dziedzinie tworzenia 
reklam


• Przedstawiamy wyniki i efekty naszej 
pracy i w jaki sposób zwiększyliśmy 
przychody w jednej firmie za pomocą 
reklamy


• Post ma na celu wzbudzenie zaufania i 
przedstawienie zalet współpracy z nami



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 3

O co chodzi?


• Kanał na YouTube również 
wiąże się z mediami 
społecznościowymi. Tam 
możemy publikować nasze 
wypowiedzi, a na Social 
Media jedynie je udostępniać

• Możliwości jest naprawdę 
mnóstwo i nie muszą to być 
filmy. Mogą to też być posty 
przedstawiające klientom 
rozwiązania z których sami 
korzystamy w naszej pracy.


• Dajmy odbiorcom możliwość 
zrobienia czegoś samemu, 
jednak z reguły może 
spróbują raz lub dwa sami, a 
w końcu zdecydują się 
skorzystać z Twoich usług.



Lekcja 2 
Social Proof - dowód społeczny

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest pokazanie, że inni korzystają z naszych usług i 
są z nich zadowoleni.


• Wzbudzają zaufanie.

• Dowód społeczny na to, że jesteśmy specjalistami w swoim fachu to 

chyba największa siła marketingowa



Lekcja 2 
Social Proof - przykład 1

O co chodzi?


• Jeżeli mamy zadowolonych 
klientów, zaprzyjaźnionych z 
nami, możemy ich poprosić 
o nagranie wideo, w którym 
polecają naszą markę.


• Tutaj akurat jedna z 
infulencere poleca salon 
kosmetyczny, z którego 
usług korzysta



Lekcja 2 
Social Proof - przykład 2

O co chodzi?


• Jeżeli nie mamy klientów, których 
możemy poprosić o nagranie wideo, 
możemy pochwalić się naszymi 
ocenami w Google czy na Facebooku


• Możemy od czasu do czasu tworzyć 
posty z podziękowaniami za 
wystawienie opinii, informować o tym, 
że liczba ocen wzrasta etc.



Lekcja 2 
How to use/ how to do

Czym się charakteryzują:


Tutaj znowu zahaczamy o posty eksperckie. Skoro o naszym fachu możemy mówić 
w nieskończoność, to trzeba to wykorzystać do angażowania społeczności. Dajmy 
coś za darmo naszym odbiorcom, zachęćmy ich, by spróbowali wykonać pracę 
samemu, przy okazji pokażmy się znowu jako osoby, które są na odpowiednim 
miejscu. Jeśli klienci sami sobie nie poradzą, a nawet jeśli sobie poradzą to kiedyś 
nie starczy im czasu na działanie samemu i wtedy skorzystają z naszych usług.


Możemy też na przykład oferować szkolenia z naszej specjalizacji, by zachęcić 
osoby do wzięcia udziału w szkoleniach, uchylmy rąbka szkolenia, by wiedzieli jaką 
wartość takie szkolenie może wnieść do ich życia.



Lekcja 2 
How to use/ how to do - przykład 1

O co chodzi?


• Mój autorski post na grupie. 
Faktycznie stworzyłem taki materiał i 
rozprowadziłem go za darmo. W ten 
sposób nawiązałem relację z wieloma 
potencjalnymi moimi klientami w 
zakresie tworzenia kampanii 
marketingowych.



Lekcja 2 
How to use/ how to do - przykład 2

O co chodzi?


• ZA DARMO! Może i banalne, ale na pewno zwiększyło rozpoznawalność 
tej Pani.



Lekcja 2 
How its made - jak to jest zrobione

Czym się charakteryzują:


Tutaj świetnie sprawdzają się dokumentacje z naszych prac. Cały proces 
wykonywania usługi, czy cały proces produkcji - ile było włożonego serca w 
wykonaną przez nas pracę.


Takie materiały są wciągające i podchodzą pod tak zwane „Satisfying video”. 
Ludzie chętnie oglądają proces jak coś powstaje.



Lekcja 2 
How its made - przykład 1

O co chodzi?


• Chłopaki przedstawiają jak 
przeprowadzili prace nad jednym z 
samochodów klienta



Lekcja 2 
How its made - przykład 1

O co chodzi?


• Tutaj z kolei autorka przedstawiła w jaki sposób można zrobić ciekawy 
makijaż na halloween. Wiele osób obejrzało materiał… Myślicie, że nie 
zwiększyła tym swoich zasięgów? Ja myślę, że mnóstwo osób 
zaobserwowało jej stronę.



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe

Dlaczego dopiero teraz?


Jeśli nasz FanPage wygląda jak jeden wielki baner reklamowy, klient czuje 
się atakowany treściami marketingowymi. Nikt nie chce czytać o tym, że 
mamy rewelacyjną ofertę i super niskie ceny i jesteśmy najlepsi w tym co 
robimy. Cała strategia powyższych postów miała na celu wzbudzić 
zainteresowanie klienta. Jasne, musimy publikować posty sprzedażowe 
informujące o ofercie, ale przeplatajmy to z innymi treściami. Niech ludzie 
nas kojarzą jako ciekawy profil, ciekawą markę, a nie tylko markę 
informującą o swojej fantastycznej ofercie.



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe - przykład 1

O co chodzi?


• Tu nie ma wielkiej filozofii, informacja o 
tym co możemy zaoferować klientowi. 
W lekcji 3 będzie materiał o tym w jaki 
sposób tworzyć posty sprzedażowe, 
jednak są to tylko moje subiektywne 
zalecenia, forma jest niemalże 
dowolna. 



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe - przykład 2

O co chodzi?


• Tu nie ma wielkiej filozofii, informacja o 
tym co możemy zaoferować klientowi. 
W lekcji 3 będzie materiał o tym w jaki 
sposób tworzyć posty sprzedażowe, 
jednak są to tylko moje subiektywne 
zalecenia, forma jest niemalże 
dowolna. 
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Lekcja 2 
Posty produktowe

Czym się charakteryzują:


• Brak sprzedaży

• Wzywają do inspiracji, nie do zakupu

• Ciepłe, lifestylowe otoczenie produktu w codziennym życiu - odwołanie do 

codzienności

• Pokazujemy co umiemy robić i jak umiemy robić

• Dajemy szansę klientowi zrozumieć w jaki sposób nasza usługa pomoże 

mu w codziennym życiu



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 1

O co chodzi?


• Nie ma żadnej informacji o 
sprzedaży


• 3 słowa informujące o 
produkcie


• Post ma na celu zaciekawić 
potencjalnego klienta jak 
działa produkt, żeby ten się 
zainteresował czy ta firma 
oferuje taką usługę.



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 2

O co chodzi?


• Informacja o zaletach 
zabiegu


• Informacja jak to może 
wpłynąć na Twoje życie


• Jeśli potencjalny odbiorca 
ma problem z suchą skórą i 
chciałby poprawić wygląd 
skóry - to jest rozwiązanie 
problemu



Lekcja 2 
Posty produktowe - przykład 3

O co chodzi?


• Film nagrany 
własnoręcznie


• Przedstawia działanie 
produktu


• Znowu ma na celu 
zaciekawienie klienta



Lekcja 2 
Posty angażujące

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest zwiększanie zasięgu strony

• Zachęcają do dyskusji

• Zwiększają aktywność

• Cel jest jasny - dotrzeć do większej ilości odbiorców



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 1

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Post napisany z serca o 

własnych przeżyciach i 
przemyśleniach


• Jednak skupia się na tym, 
że nowe urządzenie 
zawitało w studio


• Zachęca do aktywności i 
komentarzy



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 2

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Wzbudza sympatię, że autorzy 

potrafią odskoczyć od swoich 
codziennych zadań, by wesprzeć 
sąsiadujący obiekt


• Zachęca do aktywności i komentarzy



Lekcja 2 
Posty angażujące - przykład 3

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Jak widać za firmą stoją ludzie - 

ludzie ufają ludziom, a to sprawia, że 
ludzie od nich kupują.


• Kiedy pokazujemy swoją twarz widać, 
że jesteśmy transparentni



Lekcja 2 
Wypowiedź eksperta - przykład 3

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest pokazanie się odbiorcom i utwierdzenie ich w 
przekonaniu, że jesteśmy specjalistami w tym co robimy


• Wzbudzają zaufanie

• Edukują o zaletach naszych usług czy produktów



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 1

O co chodzi?


• Zero sprzedaży

• Szerokie pole do popisu. Jeśli 

prowadzimy własną działalność, 
szczególnie usługową - musimy być 
ekspertami w tym co robimy


• Tutaj akurat autor przedstawia zakres 
prac wykonany na samochodzie, 
przedstawia efekty pracy „przed i po”, 
jest pewien tego, że jest dobry w tym 
co robi i dzięki temu ludzie mu zaufają



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 2

O co chodzi?


• To jest akurat mój autorski post, jednak 
publikuję jedynie materiał przygotowany 
przez mojego wspólnika, który jest 
ekspertem w dziedzinie tworzenia 
reklam


• Przedstawiamy wyniki i efekty naszej 
pracy i w jaki sposób zwiększyliśmy 
przychody w jednej firmie za pomocą 
reklamy


• Post ma na celu wzbudzenie zaufania i 
przedstawienie zalet współpracy z nami



Lekcja 2 
Wypowiedź ekspert - przykład 3

O co chodzi?


• Kanał na YouTube również 
wiąże się z mediami 
społecznościowymi. Tam 
możemy publikować nasze 
wypowiedzi, a na Social 
Media jedynie je udostępniać

• Możliwości jest naprawdę 
mnóstwo i nie muszą to być 
filmy. Mogą to też być posty 
przedstawiające klientom 
rozwiązania z których sami 
korzystamy w naszej pracy.


• Dajmy odbiorcom możliwość 
zrobienia czegoś samemu, 
jednak z reguły może 
spróbują raz lub dwa sami, a 
w końcu zdecydują się 
skorzystać z Twoich usług.



Lekcja 2 
Social Proof - dowód społeczny

Czym się charakteryzują:


• Celem takich postów jest pokazanie, że inni korzystają z naszych usług i 
są z nich zadowoleni.


• Wzbudzają zaufanie.

• Dowód społeczny na to, że jesteśmy specjalistami w swoim fachu to 

chyba największa siła marketingowa



Lekcja 2 
Social Proof - przykład 1

O co chodzi?


• Jeżeli mamy zadowolonych 
klientów, zaprzyjaźnionych z 
nami, możemy ich poprosić 
o nagranie wideo, w którym 
polecają naszą markę.


• Tutaj akurat jedna z 
infulencere poleca salon 
kosmetyczny, z którego 
usług korzysta



Lekcja 2 
Social Proof - przykład 2

O co chodzi?


• Jeżeli nie mamy klientów, których 
możemy poprosić o nagranie wideo, 
możemy pochwalić się naszymi 
ocenami w Google czy na Facebooku


• Możemy od czasu do czasu tworzyć 
posty z podziękowaniami za 
wystawienie opinii, informować o tym, 
że liczba ocen wzrasta etc.



Lekcja 2 
How to use/ how to do

Czym się charakteryzują:


Tutaj znowu zahaczamy o posty eksperckie. Skoro o naszym fachu możemy mówić 
w nieskończoność, to trzeba to wykorzystać do angażowania społeczności. Dajmy 
coś za darmo naszym odbiorcom, zachęćmy ich, by spróbowali wykonać pracę 
samemu, przy okazji pokażmy się znowu jako osoby, które są na odpowiednim 
miejscu. Jeśli klienci sami sobie nie poradzą, a nawet jeśli sobie poradzą to kiedyś 
nie starczy im czasu na działanie samemu i wtedy skorzystają z naszych usług.


Możemy też na przykład oferować szkolenia z naszej specjalizacji, by zachęcić 
osoby do wzięcia udziału w szkoleniach, uchylmy rąbka szkolenia, by wiedzieli jaką 
wartość takie szkolenie może wnieść do ich życia.



Lekcja 2 
How to use/ how to do - przykład 1

O co chodzi?


• Mój autorski post na grupie. 
Faktycznie stworzyłem taki materiał i 
rozprowadziłem go za darmo. W ten 
sposób nawiązałem relację z wieloma 
potencjalnymi moimi klientami w 
zakresie tworzenia kampanii 
marketingowych.



Lekcja 2 
How to use/ how to do - przykład 2

O co chodzi?


• ZA DARMO! Może i banalne, ale na pewno zwiększyło rozpoznawalność 
tej Pani.



Lekcja 2 
How its made - jak to jest zrobione

Czym się charakteryzują:


Tutaj świetnie sprawdzają się dokumentacje z naszych prac. Cały proces 
wykonywania usługi, czy cały proces produkcji - ile było włożonego serca w 
wykonaną przez nas pracę.


Takie materiały są wciągające i podchodzą pod tak zwane „Satisfying video”. 
Ludzie chętnie oglądają proces jak coś powstaje.



Lekcja 2 
How its made - przykład 1

O co chodzi?


• Chłopaki przedstawiają jak 
przeprowadzili prace nad jednym z 
samochodów klienta



Lekcja 2 
How its made - przykład 1

O co chodzi?


• Tutaj z kolei autorka przedstawiła w jaki sposób można zrobić ciekawy 
makijaż na halloween. Wiele osób obejrzało materiał… Myślicie, że nie 
zwiększyła tym swoich zasięgów? Ja myślę, że mnóstwo osób 
zaobserwowało jej stronę.



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe

Dlaczego dopiero teraz?


Jeśli nasz FanPage wygląda jak jeden wielki baner reklamowy, klient czuje 
się atakowany treściami marketingowymi. Nikt nie chce czytać o tym, że 
mamy rewelacyjną ofertę i super niskie ceny i jesteśmy najlepsi w tym co 
robimy. Cała strategia powyższych postów miała na celu wzbudzić 
zainteresowanie klienta. Jasne, musimy publikować posty sprzedażowe 
informujące o ofercie, ale przeplatajmy to z innymi treściami. Niech ludzie 
nas kojarzą jako ciekawy profil, ciekawą markę, a nie tylko markę 
informującą o swojej fantastycznej ofercie.



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe - przykład 1

O co chodzi?


• Tu nie ma wielkiej filozofii, informacja o 
tym co możemy zaoferować klientowi. 
W lekcji 3 będzie materiał o tym w jaki 
sposób tworzyć posty sprzedażowe, 
jednak są to tylko moje subiektywne 
zalecenia, forma jest niemalże 
dowolna. 



Lekcja 2 
Posty sprzedażowe - przykład 2

O co chodzi?


• Tu nie ma wielkiej filozofii, informacja o 
tym co możemy zaoferować klientowi. 
W lekcji 3 będzie materiał o tym w jaki 
sposób tworzyć posty sprzedażowe, 
jednak są to tylko moje subiektywne 
zalecenia, forma jest niemalże 
dowolna. 


