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Od marketingu do content marketingu. 
Dwa spojrzenia na tworzenie przekazu
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Internet i technologie z nim związane istotnie wpłynęły na nasze życie oraz postrzeganie 

otoczenia. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zmieniły one współczesny świat, a wraz z nim 

takie obszary jak nauka, rozrywka czy biznes. Co oczywiste, ich wpływowi nie oparł się również 

marketing. Poszukując nowego sposobu dotarcia do odbiorców, zyskał oblicze content 

marketingu.

Tradycyjny marketing, a w niektórych obszarach również marketing online, koncentrują się        

na bombardowaniu odbiorcy zdywersyfikowanym przekazem, angażując do tego coraz większe 

siły. Amerykańskie badania pokazują, że konsument musi zetknąć się z tradycyjną reklamą     

od 7 do aż 20 razy, by zdecydować się na zakup produktu lub usługi.

Źródło: http://www.business2community.com/content-marketing/difference-content-marketing-

traditional-advertising-0860309#0KGKRBEvb92tZdK6.97

Współczesny odbiorca jest bardziej odporny na przekaz marketingowy, często ignoruje reklamy   

w telewizji lub w prasie. Dotyczy to również marketingu online i Internetu, gdzie od dawna mówi 

się o ślepocie banerowej (banner blindness). Nic dziwnego, że zaczęto szukać nowego, 

sprawniejszego sposobu dotarcia do potencjalnego klienta. Wpływ na to miała również sama 

polityka Google - przedsiębiorstwo mocno zaangażowało się w promowanie wartościowych 

treści, stawiając na ich straży takie zmiany w algorytmie jak Panda i Pingwin. Jednak 

najważniejsze zmiany wymusiła postawa konsumentów, a szczególnie ich rosnąca świadomość 

zakupowa. Zamiast zdawać się na nierzadko przerysowane przekazy reklamowe, zaczęli 

poszukiwać merytorycznych informacji na temat produktów. 

Odpowiedzią na kryzys stał się content marketing. Jego najbardziej znaną definicję stworzył 

Joe Pulizzi, guru marketingu treści i założyciel Content Marketing Institute (CMI):

Tradycyjny marketing mówi do konsumentów, jest przekazem jednokierunkowym. W różnych 

formach postępuje podobnie również marketing online (np. reklamy display). Tymczasem 

marketing treści koncentruje się na rozmowie z ludźmi, jest wymianą myśli i idei. Prowadzi 

komunikację dwukierunkową, potrafiąc szybko i efektywnie odpowiadać na potrzeby już nie tyle 

konsumentów, co partnerów konstruktywnego dialogu.

Content marketing to strategiczne podejście                   
w marketingu koncentrujące się na tworzeniu oraz 

rozpowszechnianiu wartościowych, istotnych i spójnych 
treści, których zadaniem jest przyciągnięcie oraz 
zaangażowanie określonej grupy odbiorców tak,    

by doprowadzić do korzystnego dla danej marki działania  
ze strony klienta. 

CZĘŚĆ 1    Od marketingu do content marketingu. Dwa spojrzenia na tworzenie przekazu
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CZĘŚĆ 1    Od marketingu do content marketingu. Dwa spojrzenia na tworzenie przekazu

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ

Działania opierające się na zasadach content marketingu mają swoją 

historię - oto kilka spektakularnych przykładów pochodzących z XIX i XX w. 

1895 - John Deere wydaje magazyn The Furrow: producent maszyn 

rolniczych dostarcza swoim czytelnikom praktycznej, użytecznej wiedzy 

na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego, edukuje w zakresie nowych 

technologii i sposobu ich zastosowania w rolnictwie;

1900 - Michelin rozwija The Michelin Guides: słynny dziś przewodnik 

z czerwoną okładką pomaga kierowcy znaleźć najlepsze miejsca, w których 

można zjeść i przenocować, a tym samym zachęca do podróżowania. 

Przekłada się to na zwiększone zapotrzebowanie na opony produkowane 

przez Michelin. Pierwsze wydanie przewodnika rozprowadzono za darmo 

w liczbie 35 tysięcy egzemplarzy;

1904 - Jell-O Recipe Book: producent galaretki Jell-O rozprowadza bezpłatne 

egzemplarze książki kucharskiej, co w ciągu dwóch lat przekłada się 

na milion dolarów zysków ze sprzedaży produktu;

1930 - Procter & Gamble Soap Opera: koncern zaczyna realizować własne 

słuchowiska radiowe, w których promuje swoje produkty. Jednym z nich jest 

mydło Oxydol - stąd wzięło się określenie „opera mydlana”;

1984 - Lego Brick Kicks Magazine: kolorowe pismo, które zawiera informacje   

i opowieści dotyczące klocków oraz wskazówki na temat budowania (dziś 

pismo ukazuje się pod nazwą Lego Club). 
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Przykłady te pokazują, że marketing związany z treścią może przybierać różne formy, chociaż 

content marketing, jaki dziś znamy, implementowany jest dopiero od kilku lat i bardzo 

dynamicznie się rozwija. Jak pokazują badania CMI, w 2016 roku marketing treści w kanale B2B 

wykorzystuje 88% amerykańskich marketerów, w B2C - 76%. 

Źródło: http://contentmarketinginstitute.com/2013/09/content-marketing-history-and-future/

Content marketing ma w sobie ogromny potencjał, ale trzeba wiedzieć, jak go wykorzystać. Nie 

ma tu jednego odbiorcy i jedynej właściwej ścieżki dialogu. W naszym poradniku postaramy się 

przedstawić pewne stałe etapy, które ułatwiają budowanie contentu angażującego grupę 

docelową.

CZĘŚĆ 1    Od marketingu do content marketingu. Dwa spojrzenia na tworzenie przekazu
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Zanim rozpoczniesz działania marketingowe mające za zadanie nawiązać relacje z klientami, 

konieczna będzie analiza ich potrzeb. Taka wiedza umożliwi nie tylko wybranie skutecznej 

strategii marketingowej, lecz także pozwoli dowiedzieć się, czego konsumenci oczekują   

od marki. W pierwszym etapie budowania angażującego contentu musisz skoncentrować się   

na kilku ważnych obszarach: 

 dogłębnym poznaniu cech produktu lub usługi stanowiących ich wyróżnik - trzeba 

dokładnie znać składaną klientowi propozycję, wiedzieć, jakie cechy charakteryzują dany 

produkt lub usługę oraz co odróżnia daną ofertę od konkurencyjnej, tj. wykreować unikalną 

ofertę sprzedaży (ang. unique selling proposition, USP). Należy poznać słabe i mocne strony 

produktu lub usługi. Trzeba wiedzieć, jaką wartość dostarcza nasza oferta, jaki problem 

rozwiązuje;

 zdefiniowaniu potrzeb klienta - trudno oferować produkt lub usługę klientowi, jeśli 

nie wiadomo, czy uzna je za przydatne. Należy koniecznie poznać oczekiwania konsumenta,   

do którego kierowana jest oferta. Niektóre firmy zatrudniają analityków potrzeb, których 

zadaniem jest nie tylko zbieranie informacji o preferencjach klientów, lecz także analiza 

danych;

 określeniu celów, które będzie można ująć w strategii i zrealizować w trakcie kampanii 

- w content marketingu marketerzy najczęściej koncentrują się na budowaniu świadomości 

marki, utrzymaniu lojalności klienta i jej wzmocnieniu, budowaniu pozycji marki jako 

eksperta, angażowaniu odbiorców czy generowaniu ruchu na stronie internetowej;

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

ETAP 1  Analiza potrzeb klienta

Content pomaga osiągnąć cele biznesowe, a nie cel 
związany z tworzeniem treści. To znaczy, że wartościowy 

content jest środkiem, a nie celem samym w sobie.

  ustaleniu pomiaru celów, czyli  (ang. key kluczowych wskaźnikach efektywności

performance indicators - wskaźniki, które powinny być brane pod uwagę przy mierzeniu , KPI) 

efektywności kampanii content marketingowej, zależą oczywiście od celów, jakie zostały 

postawione przed wdrożeniem strategii. 

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ

 Jay Baer, Convince & Convert 

https://www.facebook.com/sharer/sharer/php?u=http://media.scoop.pl/ebook1
https://twitter.com/home?status=http%3A//media.scoop.pl/ebook1
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//media.scoop.pl/ebook1&title=4%20kroki%20do%20zbudowania%20anga%C5%BCuj%C4%85cego%20contentu&summary=&source=


9

Przykłady kluczowych wskaźników efektywności: 

 generowanie ruchu na stronie - liczba odwiedzin w wybranym okresie, odsetek 

użytkowników powracających, zaangażowanie użytkowników na stronie;

 budowanie świadomości marki - rozprzestrzenianie się treści pomiędzy użytkownikami 

portali społecznościowych;

 generowanie leadów - liczba leadów generowana z konkretnej treści, współczynnik 

konwersji z landing page’a; 

 konwersja leadów w klientów - konwersja mierzona albo dla całej kampanii content 

marketingowej, albo dla poszczególnych treści; 

 czas spędzony na stronie - identyfikacja stopnia zaangażowania oraz utrzymania uwagi;

 udostępnienia treści (share’y) w mediach społecznościowych - wskaźnik zaangażowania  

i wyznacznik użyteczności contentu dla odbiorców.

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Jeśli twój content marketing jest kierowany 
do wszystkich, to znaczy, że nikt nie jest jego odbiorcą.

Należy określić, kim są odbiorcy, oraz sprecyzować tematy, którymi są zainteresowani. Skoro 

content marketing opiera się na dostarczaniu wartościowej wiedzy rozwiązującej konkretne 

problemy, musisz dowiedzieć się, jakimi tematami interesują się przedstawiciele grupy docelowej 

w danym momencie. Co, jeśli stworzyłeś interesujący content, ale jego temat nie jest w tej chwili 

nośny? Odpowiedź jest prosta: nikt go nie przeczyta. Aby dowiedzieć się, co interesuje odbiorcę, 

powinieneś:;

 doskonale orientować się, o czym mówisz - oznacza to, że oprócz dogłębnego 

zapoznania się z cechami produktu musisz zweryfikować, jaki przekaz prowadzi konkurencja  

i jakie działania podejmuje. Do tego konieczne będzie wykonanie rzetelnej analizy konkurencji 

oraz otoczenia biznesowego;

Joe Pulizzi, CMI

ETAP 2  Research

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ
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 ustalić pozycjonowanie produktu na rynku - należy sprawdzić funkcjonowanie produktu  

w świadomości konsumentów oraz dotychczasową kreację wizerunku produktu lub usługi 

mającą skłonić do podjęcia decyzji zakupowej. Oczywiście, po raz kolejny, nie można 

zapominać o konkurencji - warto przyjrzeć się, jak ona pozycjonuje swój produkt;

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Tylko poprzez ciągłe zaangażowanie odbiorców marka 
może osiągać długotrwały sukces.

Joe Pulizzi, CMI

 znać doskonale swoją grupę docelową - należy scharakteryzować zarówno obecnych, jak  

i potencjalnych klientów. Powinieneś zdefiniować grupę docelową, biorąc pod uwagę takie 

aspekty jak: płeć, wiek, wykształcenie, zawód, a nawet dochód. Oprócz tego istotne 

dla sprzedaży produktu mogą być również miejsce zamieszkania klienta, jego styl życia, 

częstotliwość korzystania z internetu itp. Do profilowania grupy docelowej możesz także 

wykorzystać tzw. mapę empatii. Podziel kartkę na 6 obszarów, do każdego z nich 

przygotowując pytania pomocnicze. Musisz tutaj wcielić się w swojego odbiorcę i sprawdzić:

   ● co użytkownik widzi? - elementy, z jakimi styka się na co dzień osoba w kontekście 

problemu;

   ● co użytkownik słyszy? - jak otoczenie wpływa na osobę (co mówią klienci, jakie trendy 

oddziałują na odbiorcę itp.);

  ●  co użytkownik myśli i czuje? - jakie myśli mogą pojawiać się w jego głowie, biorąc 

pod uwagę dwa poprzednie punkty (co jest dla niego ważne, jakie ma aspiracje, 

marzenia); 

   ●  co użytkownik mówi i robi? - jak przemyślenia determinują jego działanie (jaka jest 

jego postawa, czy sprawia jakieś pozory, jak zachowuje się względem innych). 

 Po uzyskaniu danych trzeba dokonać segmentacji odbiorców, czyli podzielić ich na jak 

najbardziej spójne wewnętrznie grupy. W ten sposób tworzy się persony, które są 

przedstawicielami grupy docelowej i pomagają w określeniu potrzeb klientów. Persony 

umożliwią stworzenie zdywersyfikowanych treści, z którymi dotrzesz do odbiorców 

przypisanych poszczególnym segmentom i znajdujących się na różnych etapach procesu 

zakupowego. 

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ
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CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

10  kroków  do  stworzenia  persony
W oparciu o „Engaging Personas and Narrative Scenarios” (2004) dr Lene Nielsen. Usprawnij proces 
pozyskiwania odbiorców od analizy do określenia potrzeb. Buduj zainteresowanie i zaangażowanie person.

2. Budowanie hipotezy

Pytania:
ź Jakie są różnice między odbiorcami?

Zastosowane metody:
Analiza materiału
Segmentacja odbiorców

Uzyskane dane:
Wstępny zarys grupy docelowej

Pytania:
ź Dane o personach:

Co lubią/ czego nie lubią
Inne potrzeby
Wartości

ź Dane o sytuacjach:
Praca
Warunki zatrudnienia

ź Dane o scenariuszach:
Strategie pracy i wyznaczone cele
Strategie informacji i wyznaczone cele

Zastosowane metody:
Zbieranie danych ilościowych

Uzyskane dane:
Wstępny zarys grupy docelowej

Pytania:
ź Czy wstępna segmentacja jest 

skuteczna?
ź Czy można rozważyć pozyskanie innych 

grup? 
ź Czy wszystkie są równie ważne?

Zastosowane metody:
Klasyfikacja odbiorców

Uzyskane dane:
Opis poszczególnych kategorii

Pytania:
ź Jakie są potrzeby danej persony?

Zastosowane metody:
Poszukiwanie sytuacji i potrzeb w zebranych 
danych

Uzyskane dane:
Katalog potrzeb i sytuacji

7. Uzasadnienie 
i potwierdzenie

Pytania:
ź Czy znasz kogoś podobnego?

Zastosowane metody:
Analiza danych persony przez osoby 
znające podobny typ odbiorcy

8. Zastosowanie 
zdobytej wiedzy

9. Tworzenie 
scenariuszy

10. Konsekwentny 
rozwój

1. Odnajdowanie odbiorców

Pytania:
ź Kim są odbiorcy?
ź Jak wielu ich jest?
ź W jaki sposób poruszają się po systemie? 
ź Jak reagują na marki?

Zastosowane metody:
Pozyskiwanie danych ilościowych

Uzyskane dane:
Raporty

4. Odnajdywanie zależności 
     i wzorców

5. Tworzenie persony

2. Weryfikacja

Pytania:
ź odnoszące się do fizyczności  (imię, 

wiek, zdjęcie)
ź  odnoszące się do psychiki  

(introwertyk/ ekstrawertyk)
ź odnoszące się do środowiska   (miejsce 

pracy)
ź cechy indywidualne
ź emocje i postawy związane z 

technologią
ź informacje, których szuka odbiorca

Zastosowane metody:
Klasyfikacja odbiorców

Uzyskane dane:
Opis poszczególnych kategorii

6. Zdefiniowanie sytuacji

Pytania:
ź Jak możemy pozyskać personę 

dla naszych celów?

Zastosowane metody:
Spotkania, e-maile, kampanie 
każdego rodzaju, eventy

Pytania:
ź Jak kontynuować relację z 

zaangażowanym klientem?

Zastosowane metody:
Tworzenie scenariusza/ narracji - 
wykorzystanie danych o odbiorcy do 
tworzenia spójnej historii

Uzyskane dane:
Scenariusze, case’y, określone 
potrzeby rynkowe

Pytania:
Jak persony reagują na nowe 
informacje?

Zastosowane metody:
Testy użyteczności, nowe dane

Uzyskane dane:
Osoba analizująca zachowania osób, 
które kontaktują się z 
użytkownikiem

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ
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Wyszukania słów kluczowych

Long tail keywords to typ frazy 
kluczowej zawierającej co najmniej 
3, a czasami nawet 5 słów
kluczowych.
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10000 najpopularniejszych słów kluczowych
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CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Gdy chce się prowadzić efektywny marketing     
w Internecie, należy traktować media społecznościowe   
i wyniki w wyszukiwarkach jako dwa aspekty tej samej 
całościowej strategii, która skupia się wokół atrakcyjnej 

treści.

Brian Clark, Marketing Land

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestie związane z content marketingiem i SEO, 

podkreślając, że zagadnienia te nie konkurują ze sobą. W rzeczywistości zarówno content 

marketing, jak i SEO, są zawodnikami tej samej drużyny rozgrywającymi wspólnie jedną strategię 

marketingową. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby treści stworzone na potrzeby 

pozycjonowania były jednocześnie wysokiej jakości. Optymalizacja dotyczy równocześnie 

publikacji przeznaczonych na zewnętrzne serwisy, jak i znajdujących się na stronie firmowej    

lub blogu, i przekłada się na wyższą pozycję w wyszukiwarkach.

W ostatnich latach nastąpiły zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o pozycjonowanie stron WWW. 

Kluczową rolę w tym procesie odegrały modyfikacje w algorytmach Google - jak Panda 

czy Pingwin. Dziś każdy specjalista, który zajmuje się white SEO, może potwierdzić, że skuteczne 

pozycjonowanie musi opierać się na wysokiej jakości treści i odpowiedniej optymalizacji. 

Nie można zapominać, że content tworzony jest przede wszystkim dla odbiorców, 

a nie dla wyszukiwarek. Wysoka jakość jest tym, co faworyzuje Google. Dodatkowo dzięki 

wartościowej treści łatwiej pozycjonować serwis na tzw. long tail - długie zapytania często 

używane przez internautów - co przekłada się na zwiększenie ruchu.

70%30%

Long tail keywords
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Zanim zaczniesz przygotowywać content, a następnie go dystrybuować, musisz ustalić plan 

kanałów komunikacji, które zostaną użyte na różnych etapach. Dlaczego jest on tak ważny? 

Błędy i zaniechania popełnione na etapie planowania mogą przesądzić o skuteczności całej 

kampanii. 

Plan komunikacji to bardzo dokładnie rozpisana „podróż” po różnych stanach umysłu persony. 

Musisz pamiętać, że przedstawiciel grupy docelowej potrzebuje odmiennych informacji   

na poszczególnych etapach zakupowych. Inny przekaz skierujesz do odbiorcy, który jest 

na samym początku procesu decyzyjnego (tutaj spróbujesz, na przykład, podważyć status quo 

lub pokażesz nowe perspektywy albo szanse na zmianę obecnego położenia persony), inny - 

do odbiorcy na końcu procesu zakupowego (skupisz się na merytorycznych i bardzo 

szczegółowych informacjach, które pomagają rozwiązać określony problem). Warto podkreślić, 

że przygotowanie szczegółowego planu komunikacji umożliwi ścisłe kontrolowanie 

poszczególnych etapów wdrażania strategii content marketingowej.

Zanim przygotujesz swój „drogowskaz” postępowania, zwróć uwagę na formy contentu, jakie 

możesz wykorzystać w kampanii. Do najpopularniejszych należą:

 publikacje w serwisach zewnętrznych - ich wykorzystanie w kampanii umożliwia przede 

wszystkim dotarcie do wielu grup docelowych interesujących się poruszaną tematyką, 

skorzystanie z dodatkowych promocji oferowanych przez wydawcę (promowanie treści   

na stronie głównej serwisu czy udostępnienie publikacji na fanpage’u), pozyskanie 

wartościowego ruchu na stronę, pozycjonowanie domeny oraz budowanie wizerunku w sieci;

 posty na blogach - dobry sposób na przekazywanie wiedzy i budowanie świadomości marki.   

Za pomocą blogów możesz nie tylko skutecznie informować, lecz także uczyć i rozwiązywać 

problemy odbiorców. Jest to medium, którego wykorzystanie nie generuje dużych kosztów. 

Musisz pamiętać jednak o regularnej aktualizacji bloga oraz dbać o interakcję z czytelnikami,  

na przykład odpowiadać na ich pytania czy wyjaśniać bardziej skomplikowane kwestie. 

Według CMI w content marketingu blogi wykorzystuje 77% amerykańskich marketerów. 

Blogerzy są ekspertami, pomagającymi angażować odbiorców i generować ruch na stronie.

Źródło: http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/b2c-content-marketing-research/

 

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

ETAP 3  Strategia komunikacji

Strategia content marketingowa polega na dostarczaniu 
właściwych treści właściwemu odbiorcy we właściwym 

czasie poprzez ich strategiczne planowanie, dostarczanie 
i zarządzanie nimi. 

Kevin P. Nichols, Content Strategy Alliance
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 wpisy w mediach społecznościowych - idealne do budowania interakcji z odbiorcami 

oraz ich zaangażowania. Media społecznościowe umożliwiają bezpośredni kontakt, a 

przy okazji może on być mniej formalny, a nawet spersonalizowany. Działania w tym kanale 

muszą być regularne, więc budowa dużej społeczności wokół marki może okazać się 

czasochłonna. Posty w social mediach wykorzystuje 90% marketerów;

 e-mail/newsletter - informacje poszerzone o wartościowy content są dostarczane 

regularnie do zainteresowanych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie 

wiadomości. Za pomocą e-mailingu możesz skutecznie dzielić się wiedzą. To łatwa forma 

komunikacji z klientem, dająca również możliwość budowania i podtrzymywania relacji. 

Trzeba jedynie pamiętać o częstym, regularnym kontakcie oraz przesyłaniu wyłącznie 

ciekawych i ważnych treści. Pewnymi problemami mogą być pozyskanie adresu mailowego  

lub blokowanie wiadomości przez systemy antyspamowe. Ta forma contentu jest używana 

przez 83% marketerów;

 case study - dobrze sprawdzi się przy budowaniu reputacji marki. Case study to dobre 

świadectwo biegłości biznesowej, które pokazuje, jak firma rozwiązuje problemy w praktyce  

i dzięki temu dodaje wiarygodności produktowi. Z tej formy contentu korzysta 38% 

marketerów;

 webinarium - za pomocą transmisji w internecie możesz nawiązać bezpośredni kontakt 

ze swoją grupą docelową, dając jej możliwość zadawania pytań. Dzięki temu szybko zbudujesz 

pozycję eksperta. Powinieneś jednak pamiętać, żeby organizować webinaria regularnie   

i zawsze być rzetelnie przygotowanym. Na webinarum decyduje się 40% marketerów;

 materiały wideo - mocno wzrasta popularność tego rodzaju contentu. Treści muszą 

pojawiać się regularnie, ponieważ konkurencja jest naprawdę duża. Na ten rodzaj contentu 

stawia 82% marketerów;

 infografika - przedstawienie wiedzy w wersji wizualnej. Grafika nie tylko przyciąga 

uwagę i ułatwia zrozumienie skomplikowanych zagadnień, ale też cechuje się dużym 

potencjałem viralowym. Z infografik korzysta 62% marketerów;

 e-book - książki w wersji elektronicznej są bardzo popularne wśród użytkowników 

internetu. Tę formę warto wzbogacać o dodatkowe materiały (grafiki, tabele czy linki). 

Content w formie e-booków przygotowuje 30% marketerów. 

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu
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Etapy planu komunikacji w odniesieniu do procesu decyzyjnego persony:

 zwrócenie uwagi - Niech odbiorcy zauważą problem, o którym chcesz mówić.

 zmiana lub modyfikacja paradygmatu - Pokaż nowy sposób patrzenia na problem   

lub odśwież dotychczasową komunikację - w zależności od potrzeb klienta. Pamiętaj jednak, 

że nie zawsze jest to konieczne.

 zaoferowanie rozwiązania problemu z góry - Podaj odbiorcom przydatne dla nich 

informacje.

 zbudowanie zaufania - Spraw, żeby odbiorcy polubili promowaną markę oraz traktowali 

ją jako eksperta w danej dziedzinie.

 sprzedaż - Przesuń środek ciężkości na konkretny produkt lub ofertę jako rozwiązanie 

problemu.

 zniwelowanie wątpliwości dotyczących produktu lub oferty.

 zrealizowanie transakcji

 maksymalizacja korzyści dla marki - powinieneś zadbać, żeby regularnie dostarczać 

wartościowy content.

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu
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Ruch organiczny
Zakładki społecznościowe

Fora internetowe

Video online

Komentarze

Blogi
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Wybranie jednej lub najlepiej wielu różnych form contentu to nie wszystko. Nie mniej ważne są 

kanały dystrybucji treści. Do wyboru masz trzy różne rozwiązania: 

 owned media - własne kanały komunikacji, nad którymi masz pełną kontrolę, takie jak 

strona internetowa, blog, fanpage itp.;

 paid media - kanały komunikacji, za które musisz płacić, takie jak serwisy zewnętrzne;

 earned media - tutaj odbiorcy generują treści na temat marki, produktów lub usług   

w postaci komentarzy lub opinii.

W ramach powyższych rozwiązań można wyróżnić najpopularniejsze kanały dystrybucji:

 fora internetowe - miejsca stworzone do wymiany poglądów. Należy pamiętać o unikaniu 

komunikacji w stylu przekazu reklamowego i zastąpić ją neutralną rozmową;

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Strategia content marketingowa jest tym 
dla copywritingu, czym architektura informacji jest 

dla projektowania. 

Rachel Lovingel, Razorfish

TWÓJ KLIENT
TWOJE 

DZIAŁANIE

UŚWIADOMIENIE 

ZAINTERESOWANIE 

NAMYSŁ 

ZAKUP 

WSPARCIE 
PO ZAKUPIE 

PONOWNY 
ZAKUP

 

Uświadomienie problemu;
zmiana status quo 

 Zainteresowanie znalezieniem 
rozwiązań, odkrywanie 
trendów, produktów i marek 

Wycena konkretnych produktów
 i usług, chęć budowy relacji 
ze sprzedającym

Potwierdzenie decyzji, racjonalizacja 
wyboru 

Oczekiwanie dobrego produktu
i świetnego serwisu. Klient może 
przekazywać pozytywne doświadczenia 
i reklamować produkt.  

Zainteresowanie dalszym korzystaniem
z produktów i usług 

Skupienie się na problemie.
Skorzystaj z social media, reklamy, 

sponsoringu, PR-u, webinariów. 

Pokaż, jak się z Tobą współpracuje. 
Wykorzystaj: dema, zestawienia 

danych,licencje, case studies, 
referencje, porównania z innymi ofertami. 

Kontynuuj edukowanie klienta, informuj 
o nowych produktach i możliwościach, 
twórz społeczności, zastosuj program 

lojalnościowy, przypominaj o sobie poprzez 
newslettery, e-maile i telefony.  Spraw, by klient 

poczuł się potrzebny i bezpieczny. 

Pozostańcie w kontakcie. Szukaj szans na rozwój
produktu i rozszerzaj ofertę. Korzystaj 

z newsletter,e-maili i telefonów. 
 

Potwierdzenie słuszności wyboru. Ułatwiaj 
kontakt. Zacznij fazę realizacji.  Twórz 

przewodniki użytkownika, nagrywaj 
webinaria, organizuj eventy. 

Skupienie się na rozwiązaniach. 
Edukuj, pomagaj określać kryteria 

zakupowe. Skorzystaj z white papers, 
e-booków, webinariów, video, recenzji. 
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 serwisy eksperckie - portale o określonej specjalizacji, które są medium pomagającym  

w budowie pozycji eksperta w danej dziedzinie poprzez dzielenie się wiedzą pożyteczną 

przy rozwiązywaniu problemów użytkowników. Jeśli chcesz publikować w serwisach 

eksperckich, powinieneś przygotować content na najwyższym poziomie merytorycznym, 

unikając oczywiście nachalnej reklamy; 

 wyszukiwarki internetowe - jeden z najważniejszych kanałów, za pomocą którego 

możesz prezentować swoje treści. Wyszukiwarki to podstawowe źródło informacji    

dla większości internautów; 

 social media - kanał, w którym szybko rozprzestrzenisz ciekawy content dzięki 

użytkownikom, którzy chętnie dzielą się wartościowymi treściami i polecają je swoim 

znajomym;

 sieci kontekstowo-behawioralne - kanał dający bardzo szeroki zasięg. Najpierw musisz 

dokonać precyzyjnego targetowania przekazu, a następnie odpowiednio zaplanować budżet  

i analizować wyniki;

 blogi - w 2015 roku w Polsce blogi czytało regularnie 8,5 miliona internautów, a 33%  

z nich kupiło produkt pod wpływem informacji umieszczonej w blogosferze.     

Źródło: http://www.psbv.pl/BlogPower_raport.pdf

     Blog pomaga skutecznie budować wizerunek eksperta i w niepowtarzalny sposób pokazać     
     świat marki. Podobnie jak pozostałe wymienione kanały, umieszczanie wysokiej jakości  
     treści w blogu wspomoże działania SEO;

 e-mailing - w 2015 roku 2,6 miliarda ludzi korzystało regularnie ze skrzynki pocztowej,  

a przewiduje się, że do roku 2019 liczba ta może wzrosnąć do 2,9 miliarda osób. Na świecie 

wysyłanych jest około 205 miliardów wiadomości dziennie. Warto wykorzystać ten kanał 

komunikacji do regularnego przesyłania e-mailingu, pamiętając o odpowiednim 

spersonalizowaniu przekazu. 

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu
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Wartościowe treści w kampanii content marketingowej należy wspomagać odpowiednią 

promocją. Można ją realizować na przykład za pomocą:

 NextClick,

 Google AdWords,

 działań SEO,

 postów sponsorowanych i reklam (Facebook, Twitter itd.),

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Zwróć uwagę, że content, nawet na tym samym etapie 
funnelu, powinien być dostarczany w różny sposób. 
Użytkownicy internetu lubią otrzymywać tę samą 

informację z różnych źródeł i podaną na różne sposoby, 
dostosowaną do danego medium.

OPŁACANE

POSIADANE ZARABIAJĄCE

  Druk - (np. prasa, magazyny) 

  Radio 

  TV 

  Reklamy w social media 

  Reklamy na urządzenia mobilne 

  Reklama natywna

  Druk 

  Strony internetowe 

  Podstrony 

  Blogi 

  Społeczności 

  Webinaria 

  E-learning 

  Eventy

  Facebook 

  Twitter 

  Vine 

  Youtube 

  SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE 

  Strony z recenzjami 

  (Yelp, Trip Advisor) 

  Strony z pytaniami i 

  odpowiedziami (Quora) 

APLIKACJE
I GRY 

 Video, transmisja na żywo 

  Wywiady 

  Videoprezentacje 

  Webinaria

  Podcasty 

TREŚCI 
AUDIOWIZUALNE: 

GRAFIKA
Ilustracje 

  Infografiki 

  Wykresy 

  Ramki 

  Pokazy slajdów 

  Zdjęcia, GIF-y 

Schemat kanałów i formatów content marketingowych 

Krótka forma 

  e-maile 

  artykuły 

  poradniki 

  quizy 

  rekomendacje 

  informacje prasowe 

Długa forma: 

  e-booki 

  white papers

  case studies

  katalogi 

  przewodniki 

Mikro-treści 

  posty na Facebooku 

  posty na Twitterze 

  komentarze na blogach 

TEKSTY
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Źródło: https://blog.shareaholic.com/content-marketing-trends-2013/

Masz pytania lub chcesz podzielić się opinią?     

Napisz na                                    - odpowiemy najszybciej, 

jak to możliwe! 

kontakt@scoop.pl

mailto:kontakt@scoop.pl
http://nextclick.pl
https://www.facebook.com/sharer/sharer/php?u=http://media.scoop.pl/ebook1
https://twitter.com/home?status=http%3A//media.scoop.pl/ebook1
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//media.scoop.pl/ebook1&title=4%20kroki%20do%20zbudowania%20anga%C5%BCuj%C4%85cego%20contentu&summary=&source=


19

1. Dostosuj język do kanałów komunikacji i grup docelowych.

W zależności od tego, gdzie umieszczasz swój content i do kogo go kierujesz, staraj się modyfikować 

używany w przekazie język. Inaczej nawiązuj kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie, a inaczej 

konstruuj wypowiedź dla hobbysty czy klienta poszukującego podstawowej wiedzy. Spójrz na trzy 

przykładowe warianty przekazu dotyczącego ławki:

      serwis ekspercki - odbiorca to specjalista z danej branży:

Ławka jest funkcjonalna dzięki odpowiednio wyprofilowanemu siedzisku 

oraz odchylonemu o dwadzieścia stopni względem niego oparciu, a zastosowane 

materiały, takie jak beton architektoniczny, gwarantują jej ponadprzeciętną 

trwałość.  

      social media - odbiorca to młoda kobieta:

Najnowsza propozycja: piękna i bardzo wytrzymała ławka, której design zachwyci 

każdego. Będzie doskonale prezentowała się w ogrodzie i przetrwa wiele 

sezonów.  

      forum - odbiorca to konkretny internauta, który zadał pytanie:

Janku, jeśli szukasz dobrej ławki do ogrodu, zwróć uwagę na kształt siedziska 

i oparcia - najlepiej sprawdzają się ławki z oparciami odchylonymi o 20 stopni, 

na nich siedzi się naprawdę wygodnie. Żeby nie wydawać ponownie pieniędzy 

w przyszłym roku, poszukaj czegoś trwałego, najlepiej z betonu 

architektonicznego.

2. Postaraj się, żeby treść komunikatu była:

 merytoryczna, 

 jakościowa,

 ekspercka. 

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

ETAP 4  Sposób komunikacji - praktyczne wskazówki

Upewnij się, że język jest naturalny i zrozumiały dla danej 
grupy docelowej. Stosuj wyrazy i sformułowania 

popularne w tej grupie. Jeśli kierujesz swój komunikat 
do szerokiego odbiorcy, unikaj branżowego żargonu.
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3. Używaj ważnych słów, które zwiększają zaangażowanie i sprawiają, że odbiorcy chcą dzielić 

się contentem:

 ustal formę nagłówków, które mogą angażować - powinny być krótkie, konkretne,   

ale przykuwające uwagę;

 staraj się używać zwięzłych komunikatów. Nie rozbudowuj akapitów, jeżeli nie jest to 

konieczne. Aż 79% internautów zamiast czytać, skanuje informacje. Angażują się tylko wtedy, 

gdy coś przykuje ich uwagę. Badania Chartbeat, firmy z Nowego Jorku zajmującej się 

analityką internetową, pokazują, że 55% internautów wchodzących na stronę WWW pozostaje 

tam tylko przez 15 sekund. Oznacza to, że masz niewiele czasu na zdobycie zainteresowania 

odbiorcy. 

4. Pokaż ludzką twarz swojego biznesu:

 zadbaj o przejrzystość contentu,

 zadbaj o wiarygodność komunikatu,

 bądź dla swoich odbiorców partnerem, miej dystans, dopasuj swój przekaz    

do wyznawanych wartości kulturowych.

5. Opowiadaj historie. Opieraj swoje opowieści na:

 wartościach marki - pokaż taką stronę marki, która odnosi się do potrzeb czytelników;

         historii marki - znajdź takie historie, które są wiarygodne w danym momencie;

 obecnych trendach - zastanów się, czy możesz pokazać swoją markę lub firmę w unikalny 

sposób;

 konsumentach - zastanów się, jak konsumenci używają produktu i jak wpływa na ich 

życie w ważnych dla nich chwilach.

CZĘŚĆ 2     Etapy budowania angażującego contentu

Ludzie rzadko czytają cały tekst na stronie internetowej. 
Zamiast tego wyławiają poszczególne słowa i zdania.

Jakob Nielsen, Nielsen Norman Group
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CZĘŚĆ 3     Tools and Cases

SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to podstawowa metoda przy 

ustalaniu strategii w marketingu lub tworzeniu biznesplanów całego przedsiębiorstwa. Jej dużą 

zaletą jest uniwersalność. 

Przygotowując analizę SWOT, odpowiedz na konkretne pytania, które dotyczą każdego    

z wymienionych powyżej obszarów. Oto kilka przykładów:

ETAP 1  Analiza obecnej sytuacji

TOOLS 

1. Metoda SWOT

S
mocne 
strony

Co wymaga poprawy 
w stosunku do 
konkurencji?

Czego brakuje 
Twojej firmie?

Czy jakieś zasoby 
są ograniczone?

Czy Twoja firma 
znajduje się w złym

 miejscu?

W czym jesteś dobry?

Co odróżnia Cię od 
konkurencji?

Czy dysponujesz 
dużymi możliwościami

analizy i rozwoju?

Jakimi zasobami 
dysponujesz?

Jakie aktywa posiadasz? 
(kapitał zakładowy, 

kredyt, kanały 
dystrybucji lub
 technologie)

W
słabe 
strony

Jakie szanse 
stwarza przed 

Tobą rynek?

Jakie mogą 
przynieść korzyści?

Czy odbiór Twojej
 firmy jest 

pozytywny?

Jakie możliwości 
dla Twojej firmy 

pojawiły się 
na rynku w 

ostatnim czasie?

Kto stanowi Twoją
potencjalną

konkurencję?

Jakie czynniki
powinieneś 

kontrolować, 
by zmniejszać ryzyko?

Czy jest coś, co 
zagraża Twoim 

dochodom?

Co zagraża Twoim
działaniom 

marketingowym?

O
Szanse

T
zagrożenia
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2. Kapelusze de Bono

Analizując aktualną sytuację, musisz wziąć pod uwagę fakty, zagrożenia, szanse oraz zwrócić 

uwagę na emocjonalne podejście do wyników analizy. Te aspekty doskonale łączą się w metodzie 

analizy Edwarda de Bono, maltańskiego psychologa i lekarza. De Bono przygotował w 1985 roku 

metodę sześciu kapeluszy będących symbolami różnych modeli myślenia, które zazwyczaj 

ujawniają się podczas prowadzenia dyskusji:

 kapelusz biały - obiektywizm: fakty, sprawdzone dane, wszystko to, co nie podlega 

dyskusji;

 kapelusz czerwony - emocje: możesz wygłaszać opinie, opierając się na własnych, 

subiektywnych odczuciach, u podstaw których leżą obiektywne przesłanki;

 kapelusz czarny - ostrożność: możesz krytycznie ocenić wszystkie dotychczasowe 

propozycje, wskazać wady i słabe punkty, ale pamiętaj, żeby krytyczne podejście logicznie 

uzasadnić;

 kapelusz żółty - optymizm: tutaj punktujesz mocne strony propozycji, ale muszą być 

podparte faktami, skupiasz się na przyszłych korzyściach;

 kapelusz zielony - szanse: tutaj możesz skupić się na prognozowaniu, nieszablonowym 

myśleniu - nie bój się śmiałych pomysłów;

 kapelusz niebieski - analiza: uporządkowanie i ocena wcześniej zaproponowanych 

pomysłów, czas na wnioski i poprawki. 

 

CZĘŚĆ 3     Tools and Cases
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CZĘŚĆ 3     Tools and Cases

Firma: duże przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej i chemii domowej.

Analiza SWOT:

Działania: 

content marketing skupiony głównie na mediach społecznościowych oraz na własnym blogu, 

gdzie treści (porady na temat makijażu, pielęgnacji skóry, zdrowego trybu życia) prezentowane 

są przez zapraszane autorytety, blogerów, dziennikarzy oraz ekspertów współpracujących 

z firmą. 

ETAP 1  Analiza obecnej sytuacji

CASE STUDY

PODZIEL SIĘ PUBLIKACJĄ

SILNE STRONY

Firma posiada sieć spółek zależnych, 

które razem mają silny potencjał 

marketingowy;dysponuje dużymi 

środkami finansowymi, a zatem może 

przeznaczyć spory budżet na działania

content marketingowe; duża 

dywersyfikacja produktów z różnych 

obszarów sprawia, że firma nie

jest uzależniona od jednego z nich; 

regularnie wprowadza na rynek 

nowe produkty;

Sukces uzależniony od wdrażania 

nowych produktów, które nie zawsze 

muszą zostać zaakceptowane przez 

konsumentów; tendencja spadkowa

na rynku sprzedaży kosmetyków;

Duże możliwości w sprzedaży

cross-sellingowej, wysokie 

zapotrzebowanie na kosmetyki 

naturalne, spora aktywność w kanale 

internetowym i mobilnym; wysokie 

zapotrzebowanie na porady związane 

ze zdrowym trybem życia i kosmetykami;

Duża konkurencja na rynku, zbytnie 

uzależnienie od wdrażania nowych 

produktów; łatwość skopiowania 

pomysłów marketingowych przez 

konkurencję.

SILNE STRONY SŁABE STRONY

SZANSE ZAGROŻENIA
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CZĘŚĆ 3     Tools and Cases

Przygotowanie skutecznej kampanii content marketingowej będzie wymagać wiedzy na temat 

odbiorcy, grupy docelowej, jej zainteresowań i problemów. Przeprowadzając research, 

powinieneś korzystać z wiarygodnych danych i autorytatywnych źródeł zależnych od branży, 

takich jak:

 instytuty i ośrodki badawcze, np. GUS, CBOS, TNS Polska, Polska Agencja  Rozwoju 

Przedsiębiorczości;

 publikacje instytutów naukowych i uczelni;

 raporty i opracowania firm analitycznych oraz agencji badawczych, np. Deloitte, Edison 

Investment Research, Ernst & Young;

 eksperckie serwisy internetowe;

 portale biznesowe skierowane do przedsiębiorców;

 raporty i poradniki instytucji zajmujących się content marketingiem, np. IAB Polska;

 narzędzia wspomagające badanie trendów w internecie i zachowań użytkowników 

sieci;

 narzędzia z zakresu analityki internetowej, np. Google Analitics, Clicky, TrendCounter. 

ETAP 2  Research

TOOLS
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Do dystrybucji treści możesz wykorzystywać usługi różnych wyspecjalizowanych firm i sieci, a także 

specjalne narzędzia takie jak:

NextClick - narzędzie, które tworzy profile behawioralne osób zainteresowanych 

określoną tematyką i na tej podstawie przekierowuje użytkownika na stronę Klienta, artykuły 

dopasowane tematycznie powstałe np. w ramach kampanii content marketingowej 

lub opublikowane na stronie Klienta.

JetMail - automatyzuje dystrybucję contentu za pomocą e-mailingu;

Buffer - umożliwia gromadzenie interesujących treści oraz ich udostępnianie.   

Co ważniejsze, możesz planować publikację contentu w różnych godzinach lub dniach 

i w różnych kanałach, np. mediach społecznościowych;

Sociomatik - ułatwia zarządzanie treściami, ich planowanie i publikację w mediach 

społecznościowych;

TweetDeck - służy do zarządzania contentem na Twitterze;

ETAP 3  Strategia

Poniższe narzędzia pomogą przyjemnie i efektywnie tworzyć treści:

 Readymag - niezwykle prosty i bardzo łatwy w obsłudze;

 Penzu - to rodzaj internetowego notatnika - odpowiedni do łatwego i szybkiego zapisania 

pomysłów, które potem można wykorzystać do tworzenia contentu;

 Portenet - dostępny tylko w języku angielskim, niezwykle przydatny do generowania 

ciekawych nagłówków - po wpisaniu słów kluczowych otrzymujesz gotowe podpowiedzi;

 PicMonkey - pomocny w obróbce zdjęć online;

 Canva - przydatna w przystosowaniu zdjęć do danej kampanii.

ETAP 4  Sposób komunikacji
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CZĘŚĆ 3     Tools and Cases

Firma: 

przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, specjalizujące się w wymianie okien,   

z siedzibą w Massachusetts, USA

Cel: 

zwiększenie ruchu na stronie internetowej

Keywords: 

Boston wymiana okien

Wnioski z Google Trends: 

CASE STUDY

Od 2004 roku, prawdopodobnie z powodu recesji 

i zastoju na rynku mieszkaniowym, odnotowano 

wyraźny spadek wyszukiwań powyższej frazy. 

Boston jest w czołówce zapytań z zakresu 

geotargetowania. Widać tu wyraźną sezonowość - 

zapytania zaczynają pojawiać się już w marcu, ich 

szczyt przypada na miesiące letnie, 

a zainteresowanie nimi spada w listopadzie 

i grudniu. Firma nasiliła kampanię content 

marketingową wczesną wiosną, przed pełnią 

sezonu.
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Współczesny konsument ma o wiele łatwiejszy dostęp do informacji niż jeszcze kilkanaście lat 

temu, a nasilający się trend mobilny sprawia, że wiedzę na temat produktów lub usług może 

zdobyć w kilka chwil, bez względu na to, gdzie się znajduje. By uchwycić uwagę kupującego 

i wzbudzić jego zainteresowanie, coraz częściej potrzebne są działania skuteczniejsze niż zwykła 

reklama, która często wzbudza niechęć i podejrzliwość odbiorców.

Content marketing to właśnie strategia pozwalająca angażować konsumentów nie tylko 

na początku cyklu zakupowego, ale również na każdym etapie realizacji, która pomaga budować 

relację z klientem i utrzymać jego lojalność.

ZAKOŃCZENIE
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■  http://www.business2community.com/content-marketing/difference-content-marketing-

traditional-advertising-0860309#u7uep8dutugrrgkv.97

■  http://contentmarketinginstitute.com/getting-started/

■  http://contentmarketinginstitute.com/research

■  http://contentmarketinginstitute.com/2013/09/content-marketing-history-and-future/

■  http://www.slideshare.net/CMI/a-field-guide-to-the-four-types-of-content-marketing-

metrics?ref=http://contentmarketinginstitute.com/2012/11/a-field-guide-to-the-4-types-of-

content-marketing-metrics-ebook/

■  http://contentmarketinginstitute.com/2014/06/content-for-everybody-nobody/

■  http://contentmarketinginstitute.com/audience/

■  http://contentstrategyalliance.com/the-beginnings/csa-charter/

■  http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/b2c-content-marketing-research/

■  http://boxesandarrows.com/content-strategy-the-philosophy-of-data/

■  http://www.psbv.pl/BlogPower_raport.pdf

■  http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-

2019-Executive-Summary.pdf

■  http://time.com/12933/what-you-think-you-know-about-the-web-is-wrong/

■  https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/

ŹRÓDŁA
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IDG Poland od wielu lat oferuje programy 

generowania leadów oparte o narzędzia 

content marketingu, takie jak webinary, 

white papery czy badania. 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy 

na stronę LeadFactory.pl, gdzie oprócz 

opisów gotowych rozwiązań, w zakładce 

Strefa Wiedzy znajdziecie szereg artykułów 

dotyczących marketingu treści oraz 

generowania popytu.

CZY MATERIAŁY  
WHITE PAPER  
WCIĄŻ LICZĄ SIĘ  
W MARKETINGU  
TREŚCI?
Z nadejściem Twittera i Instagrama świat 
content marketingu znalazł się w centrum 
ferworu transformacji. Miejsce dogłębnych 
analiz i artykułów zajęły skondensowane, 
dostarczane w pośpiechu i równie szybko 
pochłaniane przez czytelników, krótkie 
informacje w formie tweetów, zdjęć 
i materiałów wideo. Czy w erze sieci 
społecznościowych jest jeszcze miejsce dla 
tradycyjnych broszur white paper, raportów 
i innych profesjonalnych publikacji?

kupujących sektora B2B 
czyta dokumenty white 
paper przed podjęciem 
decyzji o zakupie

 Jeszcze dekadę temu przeciętny 
człowiek był w stanie skupić 
uwagę na jednym komunikacie 
przez 12 sekund. Dzisiaj jest to 
zaledwie 8 sekund, a marketerzy 
mają coraz mniej czasu na dotar-
cie do odbiorcy. „To nie 
przypadek, że najszybciej 
rozwijającymi się kanałami w 
mediach społecznościowych są 
te, które dostarczają odbiorcom 
krótkich i łatwych w odbiorze 
treści" - twierdzi Jeff Korhan, 
ekspert w dziedzinie nowych 
mediów i marketingu.

W zalewie informacji, szerokim 
strumieniem docierających do 
odbiorców przez serwisy spo-
łecznościowe i portale interneto-
we, naturalnym wydaje się posta-
wienie śmiałej tezy, że długie i 
szczegółowe materiały white 
paper nie mają racji bytu. Ile osób 
zechce przeczytać liczący kilka 
tysięcy słów dokument, kiedy te 
same odpowiedzi można uzyskać 
zerkając do tweeta, slajdu lub 
infografiki? Wbrew pozorom, 
wiele osób nadal to robi, a pogło-
ski o śmierci tradycyjnych bro-
szur informacyjnych wydają się 
być mocno przesadzone.

Broszury nadal w grze. 

Co więcej, rosną w siłę!

Z opublikowanego przez Eccolo 

Media badania „B2B Technology 

Content Survey Report" wynika, 

że jako źródło informacji o 

produkcie 52% ankietowanych 

wybierało broszury white paper 

na sześć miesięcy przed 

zakupem, znacznie częściej niż 

inne źródła informacji, takie jak 

webinary (34%), artykuły na 

blogach (30%), infografiki (25%) 

albo wydawnictwa elektroniczne 

(24%). Co te wyniki mówią nam 

w konkteście budowania 

strategii content mar-

ketingowej?

Zamiast stać się nieistotnymi, 

dokumenty white paper wciąż 

wiele znaczą w działaniach 

content marketingowych, a 

dobre treści są ważne jak nigdy 

dotąd.

Profesjonalnie przygotowane 
materiały white paper odgry-
wają bardzo ważną rolę w pro-
cesie zakupowym na sześć mie-
sięcy przed podjęciem decyzji. 
Kupowanie nie jest celem 
samym w sobie, a kupujący 
chcą podejmować właściwe 
decyzje. Banał? Nie o to chodzi. 
Decydenci na wczesnym etapie 
procesu zakupowego szukają 
wiarygodnych informacji i 
punktów odniesienia na temat 
dostępnych rozwiązań, 
produktów, czy usług. 
Dokumenty white paper, 
raporty i broszury informacy-
jne pomagają budować 
autorytet dostawcy. W tym 
ujęciu dostawca staje się 
częścią procesu decyzyjnego; 
podmiotem, który rozumie 
kontekst biznesowy danego 
rozwiązania, a zatem jest w 
stanie rozwiać obawy i odpo-
wiedzieć na wszystkie pytania 
decydenta.

Starannie przygotowane publi-
kacje white paper mają pomóc 
w budowaniu autorytetu 
dostawcy w danej dziedzinie, 
technologii lub grupie 
produktowej. Dokumenty te 
mają stanowić kompetentne, 
rzeczowe źrodło informacji, 
które pozwola decydentom 
ocenić jak proponowane 
rozwiązanie pomoże w 
rozwiązaniu konkretnych 
problemów oraz jakie 
wymierne korzyści może 
przynieść dla firmy.

Sporym nadużyciem byłoby 
nazwanie broszur white papers 
przestarzałymi. Nie ulega 
wątpliwości, że forma ta nadal 
odgrywa kluczową rolę w 
marketingu treści dla 
dostawców rozwiązań oraz 
stanowią istotne źródło 
informacji w procesie 
podejmowania decyzji przez 
menedżerów. Decydenci 
doskonale wiedzą, że 
wiarygodne i pomocne 
materiały informacyjne są nie 
tylko godne odnalezienia, ale 
warto się nimi dzielić ze 
współpracownikami i 
znajomymi w ramach sieci 
powiązań zawodowych.
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