
Social media jako narzędzie wspierające marketing 



Rozwój organiczny – podstawa sukcesu



Osiągnięcia
❑ Przekroczony pułap 400 polubień,

❑ Ponad 30% wzrost polubień metodą organiczną przez niespełna pół 

roku prowadzenie działań na Facebook.com,

❑ Średni zasięg postów – ponad 200 osób,

❑ Dziennikarze w gronie osób śledzących fan page PZSSan (np. Dariusz 

Matyja z Polskiego Radia),

❑ Średnio kilkadziesiąt przekierowań na stronę www PZSSan z każdego

posta.



Facebook wspiera stronę www



Skuteczne zarządzanie FB to praca grupowa

Sukces przedsięwzięcia wymaga zaangażowania wielu osób z PZSSan

oraz środowiska saneczkowego:

❑ Agencja Projekt Komunikacja jako koordynator projektu,

❑ Zarząd PZSSan,

❑ Zawodnicy,

❑ Trenerzy i koordynatorzy,

❑ Entuzjaści sportów saneczkowych.



Co warto publikować?

❑ Informacje dotyczące działalności statutowej związku (np. doroczna konferencja 

trenerów, posiedzenia zarządu itd.),

❑ Informacje o sporcie saneczkowym w kraju (również „przedruki” z innych 

mediów) – np. planowana budowa torów,

❑ Newsy ze świata sportu saneczkowego,

❑ Wyniki zawodów organizowanych pod egidą PZSSan i okręgowych związków,

❑ Współpraca PZSSan z innym organizacjami,

❑ Ciekawostki i historia sportu saneczkowego w Polsce i na świecie,

❑ Krótkie materiały video (fragmenty przejazdów, wypowiedzi zawodników –

nagrywane chociażby telefonem komórkowym).

Celem działań jest zbudowania szerokiej społeczności osób związanych 

zawodowo lub hobbistycznie ze sportami saneczkowymi.



Facebook jako źródło pierwszej informacji

❑ Informacje powinny być publikowane nie później niż kilka godzin po 

zakończeniu opisanego wydarzenia,

❑ Warto, aby były ilustrowane, co zwiększa ich atrakcyjność (wystarczy jedno 

zdjęcie),

❑ Powinny kierować do strony www PZSSan po więcej informacji (wsparcie 

budowania oglądalności serwisu),

❑ Muszą być sprawdzone, jeśli mamy utrzymać wiarygodność profilu;

❑ W tym celu potrzebne jest wsparcie regionów w dostarczaniu informacji o 

charakterze lokalnym!



Dlaczego warto działać w Social Mediach?

❑ Większe zasięgi social media zwiększają szanse na pozyskanie 

sponsorów,

❑ Szersze grono odbiorców fan page’a to większa grupa docelowa dla 

produktów lub usług potencjalnego sponsora,

❑ Potencjał marketingowy związku określa się m.in. poprzez oglądalność 

strony www oraz zasięgi jej kanałów social media,

❑ Rozbudowane, spełniające rynkowe standardy narzędzia komunikacji 

zwiększają wiarygodność związku jako partnera biznesowego,

❑ W ten sposób buduje się rozgłos polskich saneczek w przestrzeni 

publicznej!



Social media to element szerszej układanki
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Warto czerpać od najlepszych



… bo to się może opłacić



Dziękuję za uwagę!


