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3 wstęp

wstęp 

Doszłam do wniosku, że mamy 
właśnie do czynienia z  drugą 

falą dyskusji dotyczącej zarabiania 
na blogach i współpracy z blogerami. 
Temat ten w ostatnim czasie podejmo-
wany jest wyjątkowo często nie tylko 
przez tradycyjne i branżowe media, 
ale przede wszystkim przez samych 
blogerów (wspominali o tym u siebie, 
m.in. Bartek Brzoskowski, Jacek Ga-
dzinowski, OpenBeta). 
Nie da się ukryć – przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest zwiększone zainteresowanie reklamodawców blo-
gosferą. W zasadzie nie ma tygodnia, w którym nie pojawiłaby się 
informacja o kolejnej kampanii z udziałem blogera. Wśród tych 
przeprowadzanych niedawno wystarczy wymienić takie akcje, jak 
Internet jest wszędzie (Orange), Jestem Nikonem (Nikon) czy stałą 
współpracę Zuch rysuje z Wacomem. Ale akcji reklamowych w blogo-
sferze jest znacznie więcej – prowadzone są – z lepszym lub gorszym 
skutkiem – na blogach technologicznych, modowych, kulinarnych, 
dziecięcych i tych o życiu. 

Z tego powodu postanowiłam wydać publikację prezentującą naj-
ciekawsze (co nie zawsze oznacza największe) akcje reklamowe 
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W zasadzie  
nie ma tygodnia, 
w którym nie 
pojawiłaby 
się informacja 
o kolejnej kampanii 
z udziałem blogera. 
Prowadzone są 
– z lepszym lub 
gorszym skutkiem 
– na blogach 
technologicznych, 
modowych, 
kulinarnych, 
dziecięcych 
i tych o życiu. 
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4 wstęp

w polskiej blogosferze. CaseBook, który macie właśnie przed oczami, 
ma stanowić inspirację dla firm, które jeszcze nie zdecydowały się na 
współpracę z blogerami, ale intensywnie o niej myślą. Ma pokazać, 
że na blogach dzieją się fajne projekty, a współpraca z blogerami tak 
naprawdę nie jest niczym strasznym. 
I wreszcie ma być swego rodzaju przewodnikiem – od czego taką 
współpracę zacząć (część 4: Jak powinna przebiegać współpraca na 
linii bloger-reklamodawca? 10 przykazań.), jakie formy współpracy 
są możliwe, które z nich są najbardziej skuteczne (część 2: Sponso-
ring, reklama, konkurs i co jeszcze? Różne formy współpracy z blo-
gerem.) i – najważniejsze (?) – kiedy płacić, jak i ile płacić (część 1: 

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kasie, ale baliście się zapytać.)

W  CaseBooku znalazło się ostatecznie dwanaście case’ów.  
Co szczególnie cenne – wszystkie uzupełnione są o komentarze sa-
mych blogerów (wypowiadają się m.in. Dorota Kamińska «Pozytywna 
Kuchnia», Matylda Kozakiewicz «Segritta», Maciej Budzich «Media-
fun», Grzegorz Marczak «Antyweb», Tomek Tomczyk «Kominek» 
i wielu innych) – oraz przedstawicieli firm, które realizowały poszcze-
gólne kampanie (tu m.in. Heureka, EuroRSCG, Q&A Consulting, 
Orange, Intel, Panasonic). W tym miejscu – korzystając z okazji – 
dziękuję wszystkim za poświęcony czas, wyczerpujące odpowiedzi 
i zeznania off-the-record :).

Do tej pory na polskim rynku takiej publikacji jeszcze nie było. Mam 
nadzieję, że będzie dla Was cennym źródłem informacji. Życzę miłej 
lektury :).

Natalia Hatalska, lipiec 2012

CaseBook ma 
stanowić inspirację 
dla firm, które 
jeszcze nie 
zdecydowały się 
na współpracę 
z blogerami, 
ale intensywnie 
o niej myślą. Ma 
pokazać, że na 
blogach dzieją 
się fajne projekty, 
a współpraca 
z blogerami tak 
naprawdę nie jest 
niczym strasznym. 
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5 Tytuł rozdziału

część 1:
 
Płacić czy nie płacić? 
Ile płacić?  
I za co płacić?  
Wszystko, co chcielibyście 

wiedzieć o KASIE,  

ale baliście się zapytać.

http://hatalska.com


6 Płacić czy nie płacić?

Gdybym miała na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem, 
odpowiedziałabym – zdecydowanie płacić. Ale problem 

jest bardziej złożony. W rzeczywistości nie chodzi bowiem o  to 
– CZY płacić (kwestią bezsporną jest fakt, że za wykonaną pracę 
należy się wynagrodzenie), ale CZYM płacić. Na rynku mniej 
lub bardziej oficjalnie wiadomo, że niektórzy blogerzy rozliczają 
się za kampanie wyłącznie gotówkowo, inni pół na pół (raz go-
tówka, raz barter), a inni głównie barterowo. Od czego to zależy?  
Od blogera. 
W kontekście współpracy z reklamodawcami, na swój prywatny 
użytek dzielę blogerów na dwie grupy: 

•	starą gwardię – najbardziej znani blogerzy, piszący  
od czterech-pięciu lat i  dłużej, ich blogi często określane 
są mianem blogów-marek, a oni sami blogobrytami czy cewebrytami. 
To grupa zdecydowanie profesjonalna, posiadająca doświad- 
czenie we współpracy z  reklamodawcami (to oni przecierali 
szlaki na linii bloger-reklamodawca, a  pierwsze kampanie re-
klamowe odbywały się właśnie z ich udziałem), bardzo dbająca 
o wizerunek swój i swojego bloga, inwestująca w jego rozwój. Pro-
wadzenie bloga to wciąż ich hobby, ale także (przede wszystkim?) 
praca. Znacząca większość z nich żyje wyłącznie z bloga. Wbrew 
powszechnej opinii w tej kategorii mieszczą się nie tylko blogi tech-
nologiczne i mediowe, ale także kulinarne, modowe czy o życiu. 

Na rynku mniej 
lub bardziej 
oficjalnie 
wiadomo, 
że niektórzy 
blogerzy 
rozliczają się 
za kampanie 
wyłącznie 
gotówkowo, 
inni pół na pół, 
a inni głównie 
barterowo. Od 
czego to zależy?  
Od blogera. 

http://hatalska.com


7 Płacić czy nie płacić?

•	 wschodzące gwiazdy – to rosnąca grupa młodych (także wiekiem 
:)) blogerów (blogujących od roku do trzech lat), głównie z szeroko 
pojętej kategorii lifestyle – obecnie coraz popularniejszej i dającej 
wreszcie przestrzeń na zaistnienie w niej marek z branży FMCG.

Gdybym miała uogólniać, choć uogólnień nie lubię, to można 
przyjąć, że blogerzy z  tzw. starej gwardii rozliczają się głów-
nie gotówkowo, a  barter dopuszczają sporadycznie (np. tylko 
wtedy, gdy współpraca reklamowa może im przynieść inne, wy-
mierne, korzyści – np. budować wizerunek, promować bloga etc.).  
To grupa, która doskonale zna swoją wartość – negocjuje stawki, 
podpisuje umowy, wystawia FV. Chętnie też współpracuje z dużymi, 
znanymi markami (współpraca przynosi korzyść wizerunkową obu 
stronom). 

Tomek Tomczyk, http://kominek.es:

Obowiązuje u mnie bardzo prosta zasada – jeśli reklamodawca ma 
wobec mnie jakiekolwiek wymagania, usługę dla niego traktuję jako 
pracę, za którą należy mi się wynagrodzenie. Wynagrodzenie przyjmuję 
w gotówce, także przy realizacji konkursów. Na moich blogach nie ma 
czegoś takiego jak bezpłatna współpraca w zamian za ciekawy mate-
riał. Nie współpracuję też, jeśli nie mogę współpracy udokumentować. 
Każdemu reklamodawcy wystawiam fakturę VAT. Unikam współpracy 
barterowej.

Grzegorz Marczak, http://antyweb.pl:

98% rozliczeń na blogu to gotówka, bardzo rzadko daję się namówić 
na barter w zamian za reklamę. 
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Blogerzy z tzw. 
starej gwardii 
rozliczają 
się głównie 
gotówkowo, 
a barter 
dopuszczają 
sporadycznie.
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8 Płacić czy nie płacić?

Maciek „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl: 

Najważniejszym dla mnie kryterium współpracy jest pomysł. Jeśli po-
mysł na kampanię z blogerem jest interesujący, pozwoli mi realizować 
swoje pasje, będzie atrakcyjny dla czytelników (i nie chodzi tylko o war-
tość nagród w konkursach, ale też merytoryczną ocenę) – to najczęściej 
decyduję się na współpracę. Zdecydowanie najlepszą formułę współ-
pracy można wypracować, kiedy jestem zapraszany do kampanii jeszcze 
w trakcie jej planowania – wtedy też najczęściej wprowadzamy wiele 
zmian, które dopasowują kampanię do profilu mojego bloga, oczekiwań 
czytelników. Co zrozumiałe, firmy czy agencje nie znają tak dobrze czy-
telników, jak i kierunku, jaki obiera sobie bloger, jak on sam – w wielu 
projektach konsultacja z blogerem jest wręcz niezbędna. Marka też 
ma znaczenie, chociaż nie jest najważniejsza, ale miło jest mi bloge-
rowi szczycić się współpracą z solidną, prestiżową marką, światowym 
koncernem czy firmą z długą historią na rynku. Jeżeli natomiast chodzi 
o rozliczenia, to przede wszystkim jest to faktura. Barter też wchodzi 
w grę, chociaż najczęściej jest pewnym procentem całego rozliczenia. 

Ale nawet najbardziej zadeklarowani blogerzy w kwestii rozliczeń 
gotówkowych dopuszczają współpracę za darmo. Zdecydowanie 
najczęściej w przypadku akcji społecznych i charytatywnych, ale 
także innych form współpracy. 

Grzegorz Marczak, http://antyweb.pl:

Akcji, które realizowaliśmy za darmo, było bardzo dużo, m.in. orkiestra 
świątecznej pomocy (namawiamy co roku do kupowania serduszek), 
czy inne akcje charytatywne, w których zbieramy pieniądze dla dzie-
ciaków. Bezpłatnie rozliczane były również promocje różnego rodzaju 
konferencji niekomercyjnych (barcampy, aule, konferencje branżowe) 
czy akcje społeczne (ACTA i podobne).
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9 Płacić czy nie płacić?

Maciej „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl: 

Zdarza mi się współpracować za darmo. Oczywiście są to różnego ro-
dzaju akcje charytatywne, albo takie, gdzie pojawia się interesujący 
pomysł, albo można pomóc w promocji jakiejś usługi, startującemu 
biznesowi (startup). Nie mam wtedy ustalonych kwot. Czasami zdarza 
się też, że reklamodawca, któremu odmawiam udziału w kampanii, 
bo np. jego produkt nie pasuje do profilu mojego bloga i tak trafia na 
blog – jako mediafun opisuję różnego rodzaju kampanie z blogerami, 
niestandardowe akcje. Mam wtedy dostęp do informacji, planów, wy-
ników akcji i buduję dobre relacje z klientem, co oczywiście może za-
procentować w przyszłości. Za tego typu materiał redakcyjny nie biorę 
oczywiście pieniędzy, ale zdaje sobie sprawę, że jest on równie cenny 
dla reklamodawcy – tak, jakbym brał udział w kampanii (wpis z bloga 
pojawia się często w podsumowaniach, zgłoszeniach do konkursów 
branżowych itp.). 

Tomek Tomczyk, http://kominek.es:

Akcje wyjazdowe, po których firma nie oczekuje ode mnie niczego, są 
bezpłatne, przy czym zawsze koszt podróży, hotelu i wyżywienia zawsze 
musi pokrywać strona zapraszająca. Jeśli firma oczekuje konkretnych 
treści, zdjęć, filmów, wywiadów, wtedy pobieram za to wynagrodzenie.
Byłbym w stanie wykonać za darmo test produktu, jeśli jego wartość 
to co najmniej kilka tysięcy złotych. Nie ma jednak możliwości, abym 
w ramach testu zrobił za darmo konkurs dla czytelników lub zamieścił 
baner reklamowy.

fo
t. 

A
lb

er
t Z

aw
ad

a
fo

t. 
O

la
 A

nz
el

http://hatalska.com


10 Płacić czy nie płacić?

W przypadku ustalania formy płatności ważne jest też to, czy dany 
bloger utrzymuje się wyłącznie z bloga, czy ma inne źródło dochodów. 
Jeśli bowiem pracuje zawodowo, może chcieć rozliczać się barterowo 
lub bezpłatnie, nawet jeśli należy do tzw. starej gwardii. Najbardziej 
wpływowi blogerzy, zwłaszcza ci, którzy są ekspertami w swoich 
dziedzinach, zarabiają często (i zdecydowanie więcej – vide wykres 1) 
na konsultacjach, wystąpieniach, prowadzeniu warsztatów. Z tego 
powodu mogą również prowadzić niektóre działania reklamowe na 
swoim blogu nieodpłatnie lub barterowo. 

wykres 1: 

Raport Technorati 
potwierdza, że najwyższe 
zarobki blogerzy osiągają 
na ekspertyzie, a nie na 
emitowaniu reklam. 
Źródło: 
State of the Blogosphere, 
Technorati, November 04, 2011 

Roczne przychody

http://hatalska.com


11 Płacić czy nie płacić?

Matylda Kozakiewicz, http://segritta.pl:

Jeśli lubimy się z jakąś marką lub agencją i oni mają mały budżet na 
coś, co moim zdaniem jest warte promocji, mogę to zrobić za symbo-
liczne pieniądze lub nawet za darmo. Przeważnie jednak koszt jednego 
wpisu/konkursu/testu to wydatek rzędu 1500 - 2000 zł. To zależy też 
od tego, ile pracy muszę włożyć w publikację. Czy chodzi o sam tekst, 
zdjęcia, wideo, wyjazd - i gdzie będzie to później wykorzystywane.  
Np. w przypadku kampanii telewizyjnych lub bilboardowych stawki są 
dużo większe, bo mój wizerunek i blog będą szerzej łączone z daną marką. 

Rafał, Blogo, Blogomotive, http://www.blogomotive.pl/:

Blogowanie traktuję czysto hobbystycznie i poza nim pracuję etatowo. 
Jeśli realizacja jakiegoś większego projektu wymaga np. wykorzystania 
urlopu lub rezygnacji z części mojego stałego wynagrodzenia – wówczas 
preferuję rozliczenia gotówkowe. Ale to nie jest regułą – jeśli klient ofe-
ruje mi w barterze bardzo przydatne lub po prostu fajne urządzenie/ 
usługę – nie widzę problemów, by tak się rozliczać. Ideą, która przy-
świeca mi w blogowaniu, jest brak napinki – czyli realizacja własnych 
pasji – a jeśli przy okazji uda się coś zarobić, to fajnie.
Wszelkie mniejsze akcje (np. relacja z targów, na które zostałem zapro-
szony, publikacja wywiadu z ciekawą osobą, itp.) bardzo często realizuję 
ot tak – za darmo. Jak już wspominałem – blogowanie traktuję hob-
bystycznie i jeśli pojawia się temat, który mnie naprawdę interesuje, 
jestem skłonny wiele zaoferować, by móc go zrealizować, nie oczekując 
nic w zamian. Praktyka jednak pokazuje, że w takich przypadkach, klient 
sam wychodzi z propozycją np. przekazania mi kilkunastu nagród dla 
czytelników i daje wolną rękę w sposobie ich rozdania (czy to konkurs, 
czy sam fakt przyjechania na organizowany przeze mnie mini spot).

Tomasz Topa, http://tomasz.topa.pl/: 

Jak rozliczam się z reklamodawcami? Wszystko zależy od założeń akcji 
– blog ciągle jest dla mnie dodatkiem do pracy, więc ciekawy barter 
może być dla mnie równie atrakcyjny jak gotówka. Jeśli jednak ustalamy 
ostatecznie konkretną kwotę, to bez problemu wystawiam fakturę.

http://hatalska.com
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Nieco inaczej rozliczają się blogerzy z grupy, którą określam jako 
wschodzące gwiazdy. Częściej decydują się na współpracę barterową, 
mają niższe stawki (kwestia czasu :)), nie zawsze prowadzą działalność 
gospodarczą i nie zawsze wystawiają faktury. Ale to nie oznacza, że 
nie mają świadomości swojej siły. Uczą się bardzo szybko i uzależniają 
stawki od rosnącej popularności. 

Andrzej Tucholski, http://jestkultura.pl:

Jeśli materiał jest naprawdę ciekawy, to może wystarczyć, w końcu to 
wartość sama w sobie. Lubię też, gdy akcja przewiduje atrakcje dla 
czytelników – chociażby w takiej najprostszej formie, jak nagrody na 
konkurs. Prywatnie zaś lubię barter (o ile współpraca dotyczy jakiegoś 
produktu) połączony z gotówką lub tylko gotówka, jeśli akcja tyczy się 
usługi lub idei. 

Eliza Wydrych, http://fashionelka.pl:

Rozliczam się głównie gotówkowo. Bardzo rzadko zgadzam się na współ-
pracę na zasadzie barteru. Zwiększam też stawki wraz ze wzrostem 
statystyk, więc co miesiąc są coraz wyższe. 

http://hatalska.com
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Dorota Smoleń,  

matka, blogerka, dziennikarka, redaktorka, autorka blogów  

http://od-rana-do-wieczora.blog.pl i http://czytam-dzieciom.

blogspot.com, współautorka www.dwiechochelki.pl, koordyna-

torka akcji charytatywnej Macierzyństwo bez lukru:

Piszę bloga dla przyjemności pisania i kontaktu 
z czytelnikami. Nie jestem zainteresowana 
współpracą z firmami, nie chcę być w bazie 
blogerów oczekujących propozycji reklamo-
wych – ostatnio często dostaję takie zaprosze-
nia z różnych agencji i szczerze mówiąc, nawet 
nie odpisuję. Blog to moje hobby, rozwija mnie 
stylistycznie, jest miłą pamiątką po latach, ale 
nie widzę potrzeby czerpać z niego korzyści 
materialnych. Reklamuję na swoim blogu firmy 
znajomych, robię to albo z własnej inicjatywy, 
albo kiedy o to proszą. To przyjacielska przy-
sługa i nie mam z tego żadnych profitów. 

Wyjątek stanowi TVN, z którym mam podpi-
saną umowę barterową: objęli patronatem 
Macierzyństwo bez lukru i moją książkę oraz 
zrobili reportaż, a w zamian ja napisałam notkę 
o różnych trendach w wychowaniu, w której 
wspomniałam o akcji Mądrzy Rodzice. Sklep 
namoimstole.pl funduje nam raz na pół roku 
nagrody na Chochelki, tak samo jak właściciel 
strony z linkami na wakacje, które zamiesz-
czam na od-rana. Dopuszczam możliwość na-
pisania notki sponsorowanej, ale moja stawka 
zniechęciła juz kilku reklamodawców :-).

Za realizowane na blogach kampanie należy się zapłata. To kwestia oczywista.  
Ile płacić, jak płacić i czym płacić zależy już od indywidualnego blogera. 
To, za co jeden bloger będzie oczekiwał wynagrodzenia gotówkowego, 
drugi może chcieć zrealizować w barterze lub bezpłatnie. Kwestie finan-
sowe należy więc ustalać z każdym blogerem indywidualnie. Nie jest też 

prawdą, że „frajerem” jest ten bloger, który nie bierze pieniędzy za kampanie – pod warun-
kiem, że to jego indywidualna decyzja. Upowszechnianie takiego przekonania może być też 
szkodliwe dla branży – w efekcie część blogerów, nie chcąc być określana mianem „frajerów”, 
będzie oczekiwała wynagrodzenia za rzeczy, za które wynagrodzenia nie powinna otrzymać  
(np. za wykorzystanie na blogu informacji prasowej). 

Wreszcie istnieje też grupa blogerów, która prowadzi bloga zupełnie 
z innych pobudek i nie jest zainteresowana współpracą materialną.

http://hatalska.com
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część 2:
 
Sponsoring,  
reklama, konkurs  
i co jeszcze?  
Różne formy współpracy  

z blogerem.

http://hatalska.com
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Z badania zrealizowanego na zlecenie http://hatalska.com przez 
Instytut Badań Pollster w dniach 11–13 lipca 2012 roku wynika, 

że prawie co piąty badany zgadza się ze stwierdzeniem, że blogi są 
coraz ważniejszym źródłem informacji. Z drugiej strony – co trzeci 
twierdzi, że w ciągu najbliższych 5 lat blogi stracą swoją wiarygodność 
ze względu na liczbę reklam, która się na nich znajduje (patrz wykres 
poniżej). Nie oznacza to jednak, że współpracy reklamowej należy 
zaprzestać – to naturalne, że konsumenci negatywnie reagują, gdy 
reklama pojawia się tam, gdzie wcześniej jej nie było – ale że należy 
prowadzić ją tak, aby nie miała tzw. skutków ubocznych w postaci 
spadku wiarygodności, negatywnych komentarzy etc.

wykres 2: 

Badanie zrealizowane na zle-
cenie hatalska.com przez In-
stytut Badań Pollster w dniach 
11–13 lipca 2012 roku. Badanie 
przeprowadzone metodą wy-
wiadów internetowych CAWI 
na próbie 543 internautów 
w wieku 15+. Struktura próby 
zgodna ze strukturą polskich 
internautów. Maksymalny 
błąd oszacowania 4,2%.  
Badanie zostało zrealizowane 
w ramach Omnibus Pollster, 
więcej informacji na 
www.omnibus.pollster.pl

Zaznacz wszystkie stwierdzenia, z którymi się zgadzasz
(możesz zaznaczyć dowolną liczbę stwierdzeń)

http://hatalska.com
http://hatalska.com
http://
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Jeżeli chodzi o współpracę reklamową z blogerami, to istnieją dwa 
mity. Pierwszy, że blogera można kupić (tzn. że zareklamuje wszystko 
za każdą cenę). I drugi – że współpraca z nim jest skrajnie niebez-
pieczna. Oba mity wynikają z braku znajomości blogerów i sposobu 
funkcjonowania blogosfery. Jeśli prześledzilibyśmy tzw. sytuacje kry-
zysowe w blogosferze – okaże się, że większość z nich nie była wyni-
kiem złej woli blogera, ale nieprzemyślanych działań reklamodawcy 
(10 przykazań, jak współpracować z blogerem w części 4). 

To, co należy podkreślić to to, że rodzaj współpracy reklamowej, 
podobnie jak sposób płatności, zależy od indywidualnego blogera. 
Oczywiście, można próbować systematyzować rodzaje współpracy 
– chociażby ze względu na tematykę bloga. I tak na blogach tech-
nologicznych najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są testy pro-
duktów, na blogach modowych – stylizacje i eventy, na blogach 
kulinarnych – product placement, a na blogach mam – konkursy. 
Ale taka systematyka jest sztuczna. W części kejsowej widać wyraźnie,  
że najlepiej sprawdzają się formy reklamowe indywidualnie dopaso-
wane do marki, bloga i jego czytelników. 

Oprócz krótkoterminowych akcji reklamowych i projektów niestan-
dardowych (przynoszą często także krótkoterminowe efekty, najczęś-
ciej w postaci szumu medialnego i publicity) coraz popularniejsze 
stają się akcje długoterminowe, o charakterze strategicznym, m.in.
•	bloger twarzą marki (m.in. Blogomotive i BMW, Segritta i Żywiec 

Zdrój, akcja Jestem Nikonem); 
•	marka patronem medialnym/ partnerem strategicznym bloga (m.in. 

Wacom partnerem Zucha, Panasonic partnerem Kominka, Adobe 
partnerem Tomka Topy i Futomaki).

Istnieją dwa 
mity. Pierwszy, 
że blogera 
można kupić. 
I drugi – że 
współpraca 
z nim jest 
skrajnie 
niebezpieczna. 
Oba mity 
wynikają z braku 
znajomości 
blogerów 
i sposobu 
funkcjonowania 
blogosfery.

http://hatalska.com
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Maciek „Mediafun” Budzich,  http://mediafun.pl:

Kampanie z blogerami świetnie pasują, kiedy wprowadzasz jakiś pro-
dukt lub usługę na rynek, jest to coś nowego, chcesz wywołać buzz na 
temat marki, zbudować wizerunek. Kampanie z blogerami świetnie też 
uzupełniają działania reklamowe w innych mediach, testy produktów 
dobrze funkcjonują w wyszukiwaniach Google, ale kiepsko sprzedają. 
Działania na blogach nie służą sprzedaży, nie da się ich zamienić w sklep 
czy odnośniki do sklepów – ludzie szukają tam informacji, opinii blo-
gera – o tym warto pamiętać.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że z prowa-
dzonych działań właściwie zawsze sprawdza się 
personalizacja i połechtanie ego blogera (nie ma 
co ukrywać – blogerzy są narcystycznymi osobo-
wościami :)). Tego typu akcji było już bardzo dużo, 
a wciąż przybierają nowe formy i wciąż działają: m.in. 
CiTeam „Oderwij się lekko”, Mały Głód (patrz zdję-
cie), Kartki z podróży od Serca i Rozumu (w części 
kejsowej), i ze starszych – katalogi IKEA z blogerami 
na okładce czy akcja Amiki „Na czym gotują najlepsi”. 

Nie sprawdza się natomiast współpraca oparta na emitowaniu na blogach 
kampanii banerowej (wyjątkiem bywają blogi wysokozasięgowe, 
przy czym sami blogerzy podkreślają, że baner działa wówczas 
bardziej jako wsparcie dla innej akcji angażującej czytelników).  
To o tyle ciekawe, że zrywa z rynkowym przekonaniem, że blogerowi 
zależy na tzw. łatwej kasie. Wręcz przeciwnie – blogerzy zdecydo-
wanie bardziej wolą akcje niestandardowe, angażujące ich samych 
i czytelników, wymagające od nich więcej pracy – mają bowiem 
świadomość, że takie akcje w ostatecznym rozrachunku są znacznie 
bardziej korzystne. Dla wszystkich stron. 
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http://hatalska.com
http://www.blog.mediafun.pl/tag/oderwij-sie-lekko/
http://decomarta.blogspot.com/2010/08/my-na-okadce-ikea-d.html
http://decomarta.blogspot.com/2010/08/my-na-okadce-ikea-d.html
http://redandpale.blox.pl/2009/11/Na-czym-gotuja-najlepsi.html


18 Różne formy współpracy z blogerem

Grzegorz Marczak, http://antyweb.pl:

Oczywiście najwygodniejszy z punktu widzenia transakcji jest klasyczny 
display, jednak tak naprawdę reklama najlepiej działa w połączeniu z ak-
cją angażującą czytelników. Jest to oczywiście bardziej pracochłonne, 
ale dzięki temu wyników takich działań jeszcze nigdy nie musiałem 
się wstydzić i każdy, z kim współpracowałem, był z wspólnych działań 
zadowolony.

Tomek Tomczyk, http://kominek.es:

Nie ma u mnie już reklamy wyłącznie banerowej. Takie propozycje od-
rzucam lub stawiam ceny zaporowe. Największą wartością blogerów są 
ich opinie i społeczność zgromadzona wokół bloga, dlatego koncentruję 
się na współpracy angażującej mnie w reklamę produktu. Są to testy, 
recenzje, relacje partnerskie, eventy, aczkolwiek zawsze mile widziane 
są także konkursy, które moi czytelnicy szczególnie lubią.
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część 3:
 
Konkret.  
Studia przypadków

http://hatalska.com
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Blogo i jego BMW
Klient: BMW Polska
Marka: BMW
Czas trwania akcji: 11/2011–07/2012
Agencja: akcja zrealizowana przez BMW Polska

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	 promowanie rozsądnego i prawidłowego schematu poszukiwania 

i zakupu auta używanego
•	zachęcenie właścicieli aut BMW do doskonalenia swoich umiejęt-

ności jako kierowcy
•	zachęcenie ich do brania udziału w amatorskich imprezach szko-

leniowo-sportowych na torach wyścigowych
•	sprawdzenie, czy używane BMW wykorzystywane na co dzień jako 

auto rodzinne, poradzi sobie z weekendowymi jazdami po torach 
wyścigowych

Schemat akcji: 

Bloger – korzystając z pomocy swoich czytelników, fanów BMW 
Polska z portalu Facebook oraz pracowników Autoryzowanych Sta-
cji Obsługi BMW – wyszukuje dla siebie używane auto marki BMW 
i promuje rozsądne i mądre podejście do zakupu auta używanego 
(m.in. wizyta przedzakupowa w ASO, zdobywanie wiedzy o poszu-
kiwanym modelu itp.). Następnie zakupiony samochód poddawany 
jest gruntownej modernizacji w ASO BMW celem doprowadzenia 
go do stanu pozwalającego na bezpieczne zabawy na torach wyścigo-
wych. Koszt samochodu, jego ubezpieczenia i ewentualnych napraw 
ponosi BMW Polska. 
Kolejnym i zasadniczym etapem akcji jest zachęcanie czytelników 
do wspólnych wyjazdów na tory wyścigowe, publikowanie tekstów 
dotyczących własnych doświadczeń, techniki jazdy oraz tego, jak 
rodzinne auto radzi sobie podczas amatorskich wyścigów.

Wykorzystane formy współpracy: 
Tylko niezależne, subiektywne i niepodlegające autoryzacji publikacje 
blogera.

Koszt: 
Ok. 40 000 zł. Wszelkie koszty związane z zakupem i serwisowaniem 
auta są w pełni transparentne i publikowane na blogu. 

Wykorzystane blogi: 
blogomotive.pl

Nigdzie żaden 
koncern nie zaufał 
blogerowi w takim 
stopniu, jak BMW 
Polska zaufało mi.
Koszty takiej 
współpracy  
dla BMW Polska 
są praktycznie 
niezauważalne. 
Ale szum i korzyści 
z niej płynące 
– absolutnie 
przerastają 
wszelkie możliwe 
typowe akcje 
marketingowe. 
Rafał „Blogo”
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Rafał „Blogo”, http://www.blogomotive.pl/:

W lutym 2011 rozpo-
cząłem pierwszą współ-
pracę z BMW Polska 
– polegała ona na tym, 
że były mi udostępniane 

do testów wszelkie auta tej marki oraz od pra-
cowników BMW Polska otrzymywałem misje 
do wykonania. M.in. zostałem wysłany wraz 
z rodziną do Monachium, by tam wdrapać się 
na dach BMW Museum (w rzeczywistości cho-
dziło o to, by lepiej poznać świat marki BMW 
– jej historię i filozofię). Brałem udział w tur-
nieju golfa i polo. Wiozłem do ślubu Młodą 
Parę oraz pracowałem jako kierowca podczas 
Festiwalu Beethovenowskiego. Przez 5 mie-
sięcy współpracy miałem możliwość przetesto-
wać wszystkie auta marki BMW i, co ważne, 
miałem pełną dowolność w ich opisywaniu.
Akcja skończyła się w czerwcu 2011 i, jak 
wspólnie uznaliśmy, naprawdę odniosła suk-
ces. Świadomość marki i fajność poszczegól-
nych aut zdecydowanie wzrosła – nie tylko 
wśród czytelników mojego bloga, ale także 
wśród fanów BMW Polska na Facebooku. 
Nota bene – ich przyrost porównywalny był 

do tego, który został wywołany zdecydowanie 
droższą kampanią reklamową.
Co ciekawe, dalszej współpracy domagali się 
czytelnicy. Tak więc w listopadzie 2011 zapadła 
decyzja o jej wznowieniu – jednak w zupeł-
nie innej formie. BMW Polska przekazało 
mi fundusze na zakup używanego auta oraz 
obiecało otoczyć go niezbędną obsługą ser-
wisową. Wraz z moimi czytelnikami i fanami 
BMW Polska na Facebooku przez trzy mie-
siące poszukiwałem auta – w końcu udało się 
znaleźć zadbany egzemplarz, który kupiłem 
i oddałem do krakowskiego ASO BMW celem 
wykonania niezbędnych po zakupie czynności 
serwisowych.
Teraz, od trzech miesięcy, jeżdżę tym autem i re-
alizuję cel współpracy – przekonuję czytelników 
do tego, by doskonalili swoje umiejętności, bio-
rąc udział w amatorskich szkoleniach i jazdach 
na torach wyścigowych. Sprawdzam, czy auto 
rodzinne nadaje się do weekendowych wypa-
dów na tory. I staram się przekonać (siebie i czy-
telników), że nawet 14-letnie BMW jest autem 
godnym zaufania i ma w sobie to coś, co czyni je 
nietuzinkowym – styl, dynamikę, zadziora i klasę.

Efekt: 
Akcja w toku, bardzo szeroko komentowana. Niemniej jednak – nie 
ma wyznaczonych celów, chodzi po prostu o aktywizację (w kierunku 
doskonalenia swoich umiejętności) użytkowników aut BMW.
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Przyznam się szczerze, że nie znalazłem nigdzie 
informacji o podobnej akcji – a przeszukałem 
pół światowej motoryzacyjnej blogosfery. 
Nigdzie żaden koncern nie zaufał blogerowi 
w takim stopniu, jak BMW Polska zaufało mi. 
Otrzymałem od nich fundusze na zakup auta, 
pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych 
oraz codzienną eksploatację w ramach realiza-
cji całej akcji. Mam do dyspozycji (bezgotów-

kowo) ASO BMW w przypadku jakiejkolwiek 
awarii. I mam niebywałe wsparcie od ludzi 
pracujących w BMW Polska. I zrozumienie.  
I zaufanie.
 Koszty takiej współpracy dla BMW Polska są 
praktycznie niezauważalne. Ale szum i korzyści 
z niej płynące – absolutnie przerastają wszelkie 
możliwe typowe akcje marketingowe.

Karolina Socha, dział marketingu BMW Group Polska:

Planując obecność marki 
BMW w mediach spo-
łecznościowych, od po-
czątku zależało nam, aby 
było to coś więcej niż 

tylko profil na Facebooku. Zależało nam na in-
nowacyjnym podejściu do tego tematu poprzez 
dostarczenie naszym klientom i wszystkim oso-
bom zainteresowanym marką niestandardo-
wych treści, które z jednej strony stanowiłyby 
interesującą lekturę „dla każdego”, nie tylko 
fana BMW czy motoryzacji, z drugiej repre-
zentowałyby wartości marki BMW. Blog był 
najlepszym pomysłem na zrealizowanie tych 
założeń, dając możliwość publikacji dużo ob-
szerniejszych treści niż profil na FB, jednocześ-
nie pozwalając na zaangażowanie czytelników 
i interakcję z nimi. Zdecydowaliśmy się za-
prosić do współpracy popularnego blogera, 
który przedstawiłby bliżej BMW społeczno-
ści swoich czytelników. Chodziło też o to, aby 
pokazać BMW okiem kierowcy, użytkownika 

samochodu, zaprezentować to, czym marka 
BMW jest z perspektywy niezależnego obser-
watora. Dzięki temu jego subiektywne opisy 
doświadczeń z marką miały dać czytelnikom 
wiarygodne źródło informacji o wielu aspek-
tach związanych z użytkowaniem samochodów 
BMW i świecie marki BMW.
Decyzja o wyborze blogomotive.pl i zapro-
szeniu Rafała do współpracy nie była trudna. 
Znaleźliśmy  blogera, który sam tworzy swoje 
wpisy i nie opiera się tylko na informacjach 
prasowych, jest niezależny, interesuje się mo-
toryzacją, ma pasję i chęć do działania. Rafał 
spełnia wszystkie te kryteria, a jego entuzjazm 
i zaangażowanie w akcje przerosły nasze ocze-
kiwania. 
Rezultaty akcji możemy głównie zmierzyć na 
podstawie licznych i entuzjastycznych komen-
tarzy czytelników oraz zaangażowania i ak-
tywności z ich strony. Dzięki tej akcji Rafałowi 
udało się na swoim blogu stworzyć społecz-
ność miłośników BMW, złożonych zarówno 
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Zdecydowanie najlepsza, wieloaspektowa i najbardziej kompleksowa 
akcja reklamowa przeprowadzona we współpracy z blogerem. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje precyzyjne dopasowanie blogera do marki i marki  
do blogera (co nie zawsze idzie w parze), zaangażowanie czytelników 
i długoterminowe podejście. 

z posiadaczy samochodów BMW, jak i osób, 
które zetknęły się bliżej z marką BMW dopiero 
przy lekturze relacji Rafała. Wielu czytelników 
przyznaje, że na podstawie opisów publiko-
wanych na blogomotive.pl zmienili zdanie na 
temat marki i ją polubili, co oczywiście jest 
dla nas największym sukcesem – pozyskaliśmy 
nowych fanów BMW. Co więcej, kilka osób 
podzieliło się z nami informacją, że dzięki tej 

akcji zdecydowało się na zakup samochodu 
BMW. Znaleźliśmy też naśladowców – inne 
firmy motoryzacyjne zaczęły prowadzić po-
dobne działania i zaznaczać swoją obecność 
na blogach. Wynika z tego, że nasze wysiłki 
zostały zauważone i odniosły sukces.
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Blogowy korespodent
Klient: Żywiec Zdrój
Marka: Żywiec Zdrój (niebieska niegazowana)
Czas trwania akcji: styczeń–grudzień 2011
Agencja: Heureka

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	strategiczna współpraca redakcyjna marki z jednym blogerem
•	budowanie stałej obecności marki na opiniotwórczym blogu

Schemat akcji:
Strategiczna, roczna współpraca redakcyjna Żywiec Zdrój z blogerką 
Segritta.pl. Co miesiąc blogerka umieszczała jedną, dwie notki, zwią-
zane z marką, produktem – od tematów edukacyjnych o wodzie, przez 
konkursy dla czytelników, krzyżówki, po relację z wizyty w fabryce 
Żywiec Zdrój.

Wykorzystane formy współpracy: 
•	stała obecność na blogu (baner informujący o współpracy)
•	wpisy na blogu i Facebooku wprowadzające w świat marki, np. 

relacja z wizyty w fabryce Żywiec Zdrój, wspieranie akcji marke-
tingowych marki

•	konkursy dla czytelników pod patronatem marki

Efekt: 
Tematyka 14 artykułów na blogu wprowadziła czytelników w te-
matykę Żywiec Zdrój zgodnie z całościowym planem komunikacji. 
Marka Żywiec Zdrój stała się jednym z tematów dyskusji i aktywności 
w społeczności czytelników. Czytelnicy sami promowali artykuły 
blogerki, m.in. klikając „lubię to” i dzieląc się nimi ze znajomymi na 
Facebooku.

Matylda Kozakiewicz, http://segritta.pl:

Gdy dostałam propozycję kampanii od Żywiec Zdrój, obawiałam się 
właściwie tylko jednego – że w razie niewypału, nie będę mogła uciec 
od zobowiązania. To był mój pierwszy raz i nie wiedziałam, czego się 
spodziewać. Dlatego też w umowie zawarliśmy punkt, że mogę się z akcji 
wycofać. O nic innego bać się nie miałam prawa, bo warunki współpracy 

Wykorzystane blogi: 
segritta.pl

B
lo

g
o

w
y 

ko
re

sp
o

n
d

en
t

http://hatalska.com
http://segritta.pl/


27 Studia przypadków

były bardzo jasne, a sam produkt był mi znany i – czego Żywiec Zdrój 
nie wiedział – była to woda, którą kupowałam już wcześniej. Czytel-
nicy bardzo pozytywnie przyjęli nowego sponsora i fajnie angażowali 
się w konkursy. Do dziś dostaję maile, w których ktoś czuje potrzebę 
zaznaczyć, że pije akurat tę wodę źródlaną – wiedząc, że przez rok by-
łam ambasadorką marki. Można więc powiedzieć, że wciąż nią jestem. 
Długofalowa współpraca z klientem to jest to, co segryski lubią naj-
bardziej. Daje to zarówno blogerowi, jak i zgromadzonej wokół niego 
społeczności CZAS. Czas na przyzwyczajenie się do produktu, przetesto-
wanie go, zżycie się z marką. Nie trzeba robić zamieszania wokół jakiejś 
jednej, chwilowej akcji – a na to wielu internautów jest uczulonych i nie 
lubią się czuć atakowani kampanią. 
Myślę, że wielu reklamodawców nie ma jeszcze zaufania do blogerów 
i postrzega ich jako nieprofesjonalnych i zmiennych – stąd ostrożność 
przy zawieraniu długich kontraktów. Niesłusznie. Dobry, profesjonalny 
bloger, który zgromadził już dużą społeczność musi być przecież syste-
matyczny i traktuje prowadzenie bloga jak normalną pracę. Jeśli klient 
to uszanuje i będzie wobec blogera uczciwy, nie ma się czego obawiać.

Współpraca długoterminowa na blogach wciąż jeszcze zdarza się rzadko. 
Marki raczej decydują się na tzw. jednorazowe strzały, które w krótkim 
okresie budują przede wszystkim publicity i szum medialny. Współpraca 
długoterminowa z perspektywy reklamodawcy może wydawać się mniej 
spektakularna i na pewno jest bardziej ryzykowna. To trochę jak współ-

praca z celebrytami – nigdy nie wiadomo, co dana gwiazda zrobi i powie i czy nie wpłynie to 
później na wizerunek marki. Z drugiej strony jednak ten typ współpracy może marce (i blogerowi) 
przynieść zdecydowanie więcej korzyści. To, co wymaga więcej czasu i więcej zaangażowania 
z założenia przynosi lepsze efekty.
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Dizajn wzbogaca  
każde wnętrze
Klient: IKEA
Marka: IKEA (nowa kolekcja IKEA PS)
Czas trwania akcji: marzec–kwiecień 2012
Agencja: Heureka

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	zbudowanie świadomości nowej, designerskiej kolekcji IKEA PS 

2012 
•	wygenerowanie rekomendacji kolekcji 
•	zaangażowanie konsumentów w dyskusję o nowej kolekcji

Schemat akcji:
Meble z najnowszej kolekcji IKEA PS 2012 przekazaliśmy popular-
nym blogerom z kategorii wnętrza/moda/kuchnia. Blogerzy jako 
pierwsi w Polsce zaaranżowali swoje wnętrza meblami z najnowszej 
kolekcji IKEA PS – na długo przed premierą kolekcji w sklepach. 
Zdjęcia aranżacji promowały kolekcję nie tylko na blogach, ale rów-
nież na wystawie dedykowanej IKEA PS.
1. Aranżacje na blogach
28 blogerów z kategorii design/kuchnia/moda otrzymało jeden z czte-
rech mebli z nowej kolekcji IKEA PS 2012. Każdy bloger stworzył trzy 
aranżacje wnętrz z wykorzystaniem otrzymanego mebla. Następnie 
zamieścił na blogu wpis, w którym przedstawiał stworzone przez 
siebie aranżacje na 3 zdjęciach. Notki na blogu, oprócz aranżacji, 
zawierały także interpretację hasła kolekcji – Dizajn wzbogaca każde 
wnętrze.
2. Konkurs dla czytelników blogów
Czytelnicy komentowali stworzone przez blogerów stylizacje i wy-
bierali, ich zdaniem, najlepsze. Każdy bloger nagrodził bonem do 
IKEA czytelnika, który najciekawiej uargumentował wybór jednej 
z aranżacji stworzonej przez blogera.
3. Wystawa multimedialna
Spośród wybranych przez czytelników aranżacji, 13 z nich IKEA 
pokazała na przedpremierowej wystawie promującej kolekcję w Cafe 
Śródmiejska w Warszawie. Na wystawę zostali zaproszeni blogerzy. 
Wystawa zapowiadała wejście kolekcji IKEA PS 2012 na rynek. Re-
lacje z wystawy pojawiły się na blogach.

Wykorzystane blogi: 
wymarzonydomani.blogspot.com

mylittlewhitehome.blogspot.com

rustykalnydom.blogspot.com

zpotrzebywnetrza.blogspot.com

prettypleasure.blogspot.com

paulasweethome.blogspot.com

agatiszka.blogspot.com 

www.venilakostis.com

allabouteve1.blogspot.com

podszewka.blogspot.com

domekbabyjagi.blogspot.com

table-table.blogspot.com 

www.bagladyshop.pl

zuzolinska.blogspot.com

mojdom-mojaostoja.blogspot.com

abouthomeabout.blogspot.com

dwadomy.blogspot.com

mojaprzystan-ila.blogspot.com

intensywniekreatywna.blogspot.com

kuchniaagaty.blogspot.com

czaryzdrewna.blogspot.com

home-fragrance-unknown. 

blogspot.com

everycakeyoubake.blogspot.com

what-anna-wears.blogspot.com

www.musthavefashion.pl

mojemiejscenaziemi.blogspot.com

ugotujmy.blogspot.com

marionachic.blogspot.com
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Wykorzystane formy współpracy: 
Wpisy na blogach, banery we wpisach informujące o kampanii, wpisy 
blogerów na Facebooku, zdjęcia, relacje z wystawy multimedialnej 
w Cafe Śródmiejska, zawierającej zdjęcia aranżacji blogerów.

Efekt: 
•	28 blogerów zaangażowanych w kampanię.
•	46 publikacji na blogach dedykowanych kolekcji.
•	74 zdjęcia aranżacji stworzonych przez blogerów.
•	1 524 komentarzy czytelników na temat kolekcji pod notkami na 

blogach. 
•	Potencjał zasięgowy kampanii w samej blogosferze to ponad 220 

000 użytkowników.

Kamil Dmowski, Head of Digital Interactive Marketing, Heureka:

Nasza strategia opierała się na współpracy z blogerami design, moda, 
projektowanie wnętrz. IKEA jest marką popularną i powszechną, stąd 
liczna grupa zaproszonych do współpracy osób. W ramach współpracy 
blogerzy mieli osobiste doświadczenie z nową kolekcją na własnej skó-
rze i mogli podzielić się wrażeniem ze swoimi czytelnikami. Blogi nie 
są konkurencyjne jako kanał zasięgowy. Są konkurencyjne jako kanał 
z treściami dobrej jakości, kanał skupiający liderów opinii w danym te-
macie. W wielu przypadkach mają pokaźną oglądalność – to wartość 
dodana. Ta kampania była udana, bo nową kolekcję skomentowali 
znawcy tematu niejako na oczach wielu swoich czytelników. 
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Przy współpracy na linii bloger-reklamodawca wielokrotnie podkreśla się 
fakt, że ten pierwszy dzięki współpracy może uzyskać atrakcyjny kontent. 
Akcja dla Ikei jest tego najlepszym dowodem. Nie chodzi już nawet o same 
wpisy, zdjęcia, aranżacje na blogach, ale o coś, co w wyniku akcji wyszło 
poza blogosferę – wystawę multimedialną. 

Joanna Bryk, http://mylittlewhitehome.blogspot.com/:

Wzięłam udział w akcji Ikei promującej nową serię IKEA PS, ponieważ 
uznałam, że jest to fajne przedsięwzięcie, taki trochę eksperyment 
i zabawa, a korzyści są obopólne. Firma zyskuje promocję nowego pro-
duktu, ja jako blogerka – nowy mebel/gadżet oraz promocję mojego 
bloga i aktywny  udział i zaangażowanie czytelników, czytelnicy - na-
grodę w postaci bonu do Ikei. Udział w podobnych akcjach sprawia, że 
blog żyje i daje to autorowi bloga możliwość lepszego poznania swoich 
czytelników. To chyba był dla mnie najmocniejszy argument decydujący 
o wzięciu udziału w akcji.
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Dzień w Browarach 
Książęcych
Klient: Kompania Piwowarska
Marka: Tyskie Klasyczne 
Czas trwania akcji: maj 2012 – lipiec 2012 (akcja trwa) 
Agencja: Q&A Consulting

http://hatalska.com
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Wykorzystane blogi: 
Blogi piwne oraz 
lifestylowe, m.in.: 
kominek.es 

jestkultura.pl 

idosk8.com 

bimbelt.wordpress.com 

browarnik.blogspot.com

mackiewicz.olsztyn.plD
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Cel akcji: 
•	zakomunikowanie wprowadzenia piwa Tyskie Klasyczne na rynek
•	budowanie świadomości marki
•	wywołanie efektu WOM wokół marki w mediach społecznościowych

Schemat akcji: 
Idea akcji „Dzień w Tyskich Browarach Książęcych” opiera się na 
wykorzystaniu niestandardowych kanałów komunikacji poprzez 
nawiązanie współpracy z wybranymi blogerami piwnymi oraz li-
festylowymi. Indywidualne spotkania oraz warsztaty degustacyjne 
prowadzone przez piwnych kiperów z firmy Piwoznawcy.pl pozwoliły 
uczestnikom na zgłębienie tajników piwa Tyskie Klasyczne. Spot-
kania odbyły się w Tychach, gdzie warsztaty zostały połączone ze 
zwiedzaniem Tyskich Browarów Książęcych z przewodnikiem lub 
w Warszawie – w zależności od preferencji blogera. Wszystkie osoby 
zaproszone do współpracy przy projekcie otrzymały limitowaną edy-
cję piwa Tyskie Klasyczne w specjalnym opakowaniu – drewnianej 
skrzynce.  

Wykorzystane formy współpracy:
Działania PR (w tym media relations).

Koszt: 
Brak danych.

Efekt: 
Mierzony liczbą i jakością recenzji na blogach, ich wydźwiękiem 
i zaangażowaniem internautów. 

http://hatalska.com
http://kominek.es
http://jestkultura.pl
http://idosk8.com
http://bimbelt.wordpress.com
http://browarnik.blogspot.com
http://www.mackiewicz.olsztyn.pl/blog
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Tomasz Kanton, kierownik ds. PR marek, Kompania Piwowarska: 

Tyskie Klasyczne, powstało przede wszystkim – choć nie tylko – z myślą 
o młodszym pokoleniu, ludziach dwudziesto-, trzydziestoletnich, któ-
rzy coraz częściej poszukują produktów autentycznych, inspirowanych 
tradycją. Zaprosiliśmy więc wybranych blogerów do browaru w Ty-
chach, gdzie powstaje Tyskie Klasyczne. Spotkania były indywidualnie 
dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych gości, tak aby mogli oni 
doświadczyć i poznać browar, a także zapoznać się z tajnikami powsta-
wania oraz smaku Klasycznego. 

Przemysław Wojak, Managing Partner Q&AConsulting:

Komunikacja działań PR została oparta na wartościach marki Tyskie 
Klasyczne oraz przekazaniu 400-letniej tradycji piwowarskiej Tyskich 
Browarów Książęcych. Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów 
degustacyjnych połączonych ze zwiedzaniem Tyskich Browarów Książę-
cych wśród najpopularniejszych blogerów lifestylowych i zajmujących 
się tematyką piwną dało efekt w postaci pozytywnych, emocjonalnych, 
bliskich idei marki, angażujących czytelników wpisów.   

 

Andrzej Tucholski, http://jestkultura.pl:

Specyfika bloga pozwala mi na pisanie nie tylko o ściśle-kulturowych 
produktach, bo kultura to też sposób patrzenia na sprawy. Dlatego fajnie 
wypaliła moja niedawna wycieczka do Książęcych Browarów w Tychach. 
Rzadko kiedy ma się okazję połażenia po prawdziwym browarze, zo-
baczenia rozlewni i dowiedzenia się krok po kroku, jak powstaje dobre 
piwo oraz jakie jest jego miejsce w kulturze naszego kraju. Efektem 
ciekawej wizyty (zysk dla mnie) stała się ciekawa notka (zysk dla czy-
telników) będąca przyczynkiem do różnych dyskusji i rozmów dookoła 
marki (zysk dla Tyskiego). Potrójne zwycięstwo.
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Marcin Stefaniak, Piwolog, http://bimbelt.wordpress.com:

Piszę o piwie, piwowarstwie domowym i kulturze piwnej. Staram się 
omijać szerokim łukiem akcje "korporacyjne", szczególnie gdy są słabe. 
Co jednak zrobić, jeśli człowiek jest łasy na nowości? Podjąłem się 
recenzji nowego Tyskiego, bo: jest nowe, z założenia miało być do-
stępne tylko regionalnie, z założenia ma być produktem premium.  
Co sądzę o takiej współpracy? Myślę, że dla browarów to konieczność. 
I to szczególnie dla browarów regionalnych oraz dystrybutorów piw 
zagranicznych. Dlaczego? Bo ludzie szukający dobrego piwa nie znajdą 
jego reklamy w mediach tradycyjnych, ani też w dużych portalach.  
Za to mogą poczytać sporo recenzji na blogach podobnych do mojego. 
Pomijam już aspekt kosztów, które są chyba relatywnie niskie w odnie-
sieniu do reklamy tradycyjnej.
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W przypadku działań stricte PR-owych bloger najczęściej otrzymuje infor-
mację prasową, informację prasową i produkt albo informację prasową 
i gadżet. Tu akcja o tyle fajna, że blogerzy otrzymali też „rzecz niemate-
rialną” – możliwość zwiedzania browarów stanowiła dla nich atrakcyjny 
kontent.

http://hatalska.com
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Ideas for Life
Klient: Panasonic Polska
Marka: Panasonic
Czas trwania akcji: 29.08.2011 – trwa
Agencja: akcja zrealizowana przez Panasonic Polska 
przy wsparciu agencji Hill&Knowlton Strategies

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	zwiększenie obecności marki w mediach społecznościowych

Schemat akcji: 
Panasonic jest technologicznym partnerem Kominka, dostarczając 
mu dowolny sprzęt na dowolny czas użytkowania. W ramach współ-
pracy Kominek bierze udział w krajowych i zagranicznych eventach 
organizowanych przez firmę, a także otrzymuje stałe wynagrodzenie, 
niezależne od wykonywanej pracy.

Wykorzystane formy współpracy: 
Testy produktów, testy produktów wykonywane przez czytelników, 
banery reklamowe, relacje z eventów, konferencji prasowych, wyjaz-
dów zagranicznych, wywiady, wideo, nagrania głosowe. 

Koszt: 
Brak danych.

Efekt: 
Po stronie blogera – kilka wpisów o produktach znalazło się w pierw-
szej dziesiątce najpoczytniejszych i najczęściej komentowanych tekstów 
w historii blogów. (dot. Kominek ES i Kominek TV). 
Po stronie firmy – efekty współpracy będą analizowane na przełomie 
sierpnia i września. 

Tomek Tomczyk, http://kominek.es:

W ramach naszej współpracy otrzymuję od Panasonika stałe wynagro-
dzenie i sprzęt do testów oraz konkursów. Istotą tego patronatu nie jest 
tworzenie dziesiątek newsów na temat firmy, ale pokazywanie marki 
jako części mojego stylu życia. Nie piszę suchych recenzji, ale staram 
się pokazać ich sprzęt od praktycznej strony. W ramach umowy Panaso-
nic ma wyłączność na testy aparatów, kamer i telewizorów. Wszystkie 

Wykorzystane blogi: 
kominek.es

kominek.in

kominek.tv

Ponadto - fanpage 

Kominek IN, fan page 

Kominek ES i profil 

prywatny Kominka 

na FB. 
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pozostałe urządzenia konkurencyjnych firm mogę zarówno testować, 
jak i reklamować. 
Dla mnie ogromną wartością takiej współpracy jest swoboda, jaką 
daje mi firma. Nie mam przymusu pisania czegoś. Nie wszystko,  
co otrzymam, muszę recenzować, nie mam obowiązku autoryzowa-
nia tekstów. Firma nie wylicza mi, ile razy wspominam o Panasonic.  
Robię to spontanicznie, dzięki czemu nie tracę wiarygodności w oczach 
czytelników. W zasadzie od samego początku naszej współpracy rela-
cje pomiędzy mną a firmą były bardziej koleżeńskie niż partnerskie. 
 

 

 

Iwona Burzyńska, Panasonic PR Manager Poland&Baltics:

Gdy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z blogerem lajfstajlo-
wym, wybór Kominka jako partnera był bardziej niż oczywisty. Kominek 
był i jest najpopularniejszym polskim blogerem, który jako pierwszy 
w Polsce prowadził bloga poświęconego szeroko pojętemu stylowi życia. 
Panasonic ma rozległe portfolio produktów, które towa-rzyszą naszym 
użytkownikom w każdej dziedzinie ich życia, nawet nasz brand claim to 
pomysły na życie, pomysły dla życia (ang. Ideas for life), więc idealnie 
do siebie pasowaliśmy. W ciągu ostatnich kilku lat wraz ze wzrostem 
dostępu do sieci, rozwojem portali społecznościowych oraz blogosfery, 
komunikacja marki zyskała nowy wymiar i nowe możliwości. Zawsze 
staramy się być na bieżąco i w kontakcie z osobami potencjalnie zain-
teresowanymi naszą marką, wykorzystując do tego wszelkie możliwe 
kanały. Obecnie pierwszym źródłem informacji dla wielu konsumentów 
są właśnie blogi. Dzięki nim marka nabiera bardziej spersonalizowanego 
charakteru, a czytelnikom i konsumentom łatwiej się z nią identyfikować. 
Działania prowadzone we współpracy z blogerem pozwalają wyjść poza 
utarty schemat komunikacji z otoczeniem. Realizować projekty niestan-
dardowe i zaskakujące. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Kominek to 
bloger kreatywny, niepowtarzalny, z charakterem i bardzo profesjonalny.
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Maciej „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl:

Sponsor bloga to projekt, który udało nam się wprowadzić do polskiej 
blogosfery razem z firmą Agito kilka lat temu. Sponsor to właściwie złe 
określenie, bardziej odpowiednie jest słowo – mecenas – firma wspiera 
blogera przez określony czas, pozwalając mu realizować swoje pasje, 
w zamian za obrandowanie na bloga, nie ingerując w treść wpisu. Lubię 
to porównywać do Adama Małysza – bloger tak jak Małysz, ma się kon-
centrować na oddaniu dwóch dobrych skoków. Nie musi w locie wypijać 
puszki Red Bulla ani chwalić jego smaku, logo napoju jest cały czas na 
jego kasku i pojawia się we wszelkich działaniach blogera. Pomaga mu 
się rozwijać, trenować i oddawać coraz dalsze skoki. Na tym według mnie 
polega idealna współpraca bloger-sponsor.
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Internet jest wszędzie
Klient: Orange
Marka: Orange
Czas trwania akcji: 11–26.06.2012
Agencja: Heureka

Autorzy zdjęć z kolażu: Paweł Mazurkiewicz, Andrzej Marczuk, Tomasz Kołtys, Dorota Kamińska. Autor kolażu: Paweł Mazurkiewicz

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	poinformowanie szerokiego grona osób o nowych możliwościach 

mobilnego Internetu w Orange oraz o nowym produkcie w sprze-
daży (mobilny router Wi-Fi) zgodnie z hasłem: Internet mam wszę-
dzie, a teraz mogę się nim dzielić 

•	wzmacnianie świadomości wizerunku Orange jako operatora no-
woczesnego i dostarczającego zaawansowane technologicznie roz-
wiązania sprzętowe

Schemat akcji:
Ośmiu czołowych polskich blogerów zostało zaproszonych do kam-
panii Internet może być wszędzie promującej mobilny router Wi-Fi. 
Kluczowym założeniem kampanii było pokazanie odbiorcom osobi-
stego doświadczenia blogerów z Orange w codziennym życiu. Akcja 
prowadzona była równolegle na dwóch obszarach – bezpośrednio na 
ośmiu blogach oraz w specjalnej zakładce konkursowej na faceboo-
kowym profilu Orange Polska.
Wytypowani do akcji blogerzy dostali od Orange mobilny router, 
a ich zadaniem było pokazanie swoich naturalnych , codziennych 
aktywności (praca, piknik, zakupy), podczas których przydaje im 
się ten produkt. Na potrzeby akcji powstały na ich blogach autorskie 
notki oraz kontent wideo i foto (w ramach których opisywali swoje 
wrażenia związane routerem). Dodatkowo każdy z blogerów otrzy-
mał od nas 3 routery Wi-Fi, które mógł rozdać swoim czytelnikom 
w ramach autorskiego konkursu na blogu.
Równolegle obok akcji blogerskiej uruchomiony został na Facebo-
oku konkurs z multimedialnymi nagrodami, skierowany do fanów 
Orange Polska. W aplikacji co drugi dzień publikowane były zdjęcia 
blogerów zrobione podczas sesji zdjęciowej, na których ukryty był 
router. Użytkownicy angażowani byli w prostą grę, polegającą na 
znajdowaniu na zdjęciu miejsca, w którym schowany jest router. 
Dodatkowo użytkownicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie 
otwarte związane z danym blogerem. Nagrodami w konkursie było 
8 różnego typu multimedialnych urządzeń z Wi-Fi (co dodatkowo 

Wykorzystane blogi:
pozytywnakuchnia.pl

mediafun.pl

kominek.in

segritta.pl

ittechblog.pl

fashionelka.pl

blog.kurasinski.com

automotiveblog.pl 

+ 16 innych blogów 

w ograniczonym stopniu 

(patrz Schemat akcji)
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podkreślało wielozadaniowość routera). W pozostałe dni konkursu 
użytkownicy odpowiadali na proste pytania zamknięte nawiązujące 
do treści wpisu jednego z blogerów – zwycięzca wygrywał router.
Równolegle do głównej akcji router Wi-Fi został wysłany także do 16 
innych blogerów do indywidualnych testów, z prośbą o jego ocenę.

Wykorzystane formy współpracy: 
Umowa na konkretne działania, obejmująca sesję zdjęciową z pro-
duktem Orange, opis produktu na blogu, konkurs dla czytelników 
z produktem w tle (routery jako nagrody).

Koszt: 
Koszty uwzględniały: budowę aplikacji konkursowej na Facebooku , 
sesję zdjęciową, nagrody dla internautów (w tym nagrody w ramach 
konkursów na blogach poszczególnych blogerów oraz 8 zaawanso-
wanych urządzeń multimedialnych – nagrody w konkursie na Fa-
cebooku), wynagrodzenia blogerów, logistykę i media. 

Efekt: 
Efekt mierzony był na dwa sposoby:
1. Zasięg:
•	potencjał zasięgowy w blogosferze, wygenerowany dzięki współ-

pracy z 8 blogerami, to ponad 550 000 użytkowników
•	ponad 37 000 odsłon publikacji na 8 blogach z opisem użyteczności 

produktu (tylko na samych blogach w okresie trwania kampanii)
•	zasięg w mediach społecznościowych – ponad 332 000 użytkowni-

ków (potencjał dotarcia na Facebooku z treściami o kampanii , na 
profilach blogerów, ich czytelników i na profilu markowym)

•	zasięg na Youtube (ponad 5 200 obejrzeń filmików nakręconych 
przez blogerów)

2.Efekt jakościowy, czyli kontent wyprodukowany przy okazji akcji, m.in.:
•	materiały wideo nakręcone przez blogerów
•	notki napisane przez blogerów , w tym ich ocena produktu i jego 

użyteczności
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Kampania, która 
łamie schemat, 
że na blogach 
kulinarnych 
jest miejsce 
wyłącznie dla 
marek z kategorii 
spożywczej, 
a na blogach 
technologicznych 
– nowych 
technologii. 

http://hatalska.com
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•	wypowiedzi użytkowników, czytelników powstałe przy okazji akcji
•	rekomendacje produktowe
•	sentyment do marki mierzony w publikacjach i komentarzach

Tomasz Sulewski, koordynator aktywności w social media, Orange 

Polska:

Rekomendacja zaufanych osób odgrywa kluczową rolę w wyborze ofert 
telekomunikacyjnych , dlatego postawiliśmy przed kampanią zadanie 
pozyskania osobistych i wiarygodnych opinii osób, które mają duży au-
torytet w sieci (a więc naturalnym dla naszego produktu środowisku). 
Strategiczny wybór kampanii padł na blogerów, ponieważ to oni są 
najbardziej aktywnymi internetowo i najbardziej wpływowymi w spo-
łecznościach opinion makerami.
Jedna z kilku akcji pokazujących rosnącą ostatnio siłę blogów z szeroko 
pojętej kategorii lifestyle. Kampania, która łamie schemat, że na blogach 
kulinarnych jest miejsce wyłącznie dla marek z kategorii spożywczej, 
a na blogach technologicznych – nowych technologii. 

Artur Kurasiński, AK74, http://blog.kurasinski.com:

Udział w akcji Internet jest wszędzie był dla mnie istotny z kilku powo-
dów. Po pierwsze dzięki darmowej reklamie informacja o moim blogu 
AK74 dotarła do nowych czytelników (sprawdzone za pomocą kilku 
źródeł). Przy okazji swojej akcji Orange reklamował mojego bloga, ale 
i moją osobę – czy może być coś lepszego? To jest klasyczna sytuacja 
„win-win” szczególnie ważna dla osoby, która tak jak ja przykłada 
dużą wagę do sieci kontaktów. Po drugie, dzięki nagrodom dla moich 
czytelników „rękoma” Orange spowodowałem zwiększenie lojalno-
ści mojej grupy odbiorców („opłaca się czytać tego bloga, bo jego 
autor organizuje fajne konkursy”). Po trzecie jako bloger zyskałem 

In
te

rn
et

 je
st

 w
sz

ęd
zi

e

http://hatalska.com


44 Studia przypadków

Jedna z kilku akcji pokazujących rosnącą ostatnio siłę blogów z szeroko 
pojętej kategorii lifestyle. Kampania, która łamie schemat, że na blogach 
kulinarnych jest miejsce wyłącznie dla marek z kategorii spożywczej, 
a na blogach technologicznych – nowych technologii. 

na wiarygodności i dostałem dodatkowe argumenty w rozmowach 
z kolejnymi firmami w sprawie wspólnych akcji. Jest to o tyle istotne, 
że blogów technologicznych przybywa i potencjalni reklamodawcy 
będą szukali wartości dodanej poza porównywaniem zasięgów i od-
słon. Informacja o tym, że na moim blogu reklamowała się marka 
Orange, jest bardzo pomocna. 
Co do samej akcji – dostałem wolną rękę. Sam wymyśliłem scenariusz 
sesji zdjęciowej, sam ustaliłem warunki konkursu i wybrałem zwycięz-
ców. Klient powierzył mi tak naprawdę część swojego wizerunku – to 
naprawdę duża odpowiedzialność. Starałem się odpłacić, „dopalając” 
konkurs różnymi wrzutkami w mediach społecznościowych. Chyba 
się udało, patrząc po grupie osób, która wzięła udział w zabawie.
Mam komfort odmawiania i nie brania wszystkich propozycji. 
Akcja z Orange była dla mnie przykładem zrozumienia, jak działają 
blogerzy i ich społeczność oraz jak współpracować (w tym wypadku 
wielkie brawa dla agencji Heureka i Ilony Patro).

http://hatalska.com
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Kartki z podróży od Serca
i Rozumu
Klient: Telekomunikacja Polska
Marka: Orange (rebranding)
Czas trwania akcji: 11–16.04.2012
Agencja: akcja przygotowana przez Biuro prasowe Orange 
przy wsparciu agencji ArtGraph

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	przyjazna komunikacja rebrandingu TP na Orange w środowisku 

sieciowych opinion makerów
•	podkreślenie faktu, że Serce i Rozum „nie zginą” po zakończeniu 

rebrandingu
•	wsparcie ogólnej komunikacji rebrandingu Orange
•	prezentacja w jednym miejscu (Pamiętniku) różnego typu aktyw-

ności Serca i Rozumu związanych z rebrandingiem

Schemat akcji:
Do każdego z blogerów wytypowanych do akcji (ważni środowiskowo 
reprezentanci różnych obszarów polskiej blogosfery) wysłana została 
spersonalizowana kartka pocztowa od Serca i Rozumu z pozdro-
wieniami z przeprowadzki. Personalizacja polegała na całkowitym 
zindywidualizowaniu treści kartek – każdy z blogerów dostał kartkę 
napisaną specjalnie dla niego, w nawiązaniu do jego blogowej ak-
tywności. Do kartek dołączone były maskotki Serca i Rozumu oraz 
mała czekolada z pomarańczami, dyskretnie podkreślająca, że chodzi 
o Orange.

Wykorzystane formy współpracy:
Akcja nie miała charakteru współpracy formalnej. Wszystkie ewen-
tualne publikacje z założenia były efektem dobrej woli adresatów.

Koszt: 
produkcja kartek

Efekt: 
Mierzony: liczbą publikacji na temat akcji na blogach adresatów, 
liczbą publikacji na temat akcji w mediach społecznościowych oraz 
na YouTube, liczbą komentarzy czytelników przy publikacjach, za-
sięgiem w mediach społecznościowych (na profilach blogerów i na 
profilu markowym) oraz sentymentem do marki mierzonym w pub-
likacjach i komentarzach.

Wykorzystane blogi: 
mojewypieki.blox.pl 

pozytywnakuchnia.pl 

fashionelka.pl 

segritta.pl 

www.agatazamorska.com 

armaada.blogspot.com 

jestkultura.pl 

www.kominek.tv 

lekkostronniczy.tv 

hatalska.com 

blog.kurasinski.com 

mediafun.pl 

paweltkaczyk.midea.pl 

www.spidersweb.pl 

gadzinowski.pl 

like-a-geek.jogger.pl 

pijarukoksu.wordpress.com 

blog.oslawiony.pl 

www.socjomania.pl 

mediafeed.pl 

ittechblog.pl 

www.mackozer.pl 

kamilscheicht.com 

dailytech.pl 

tomasz.topa.pl 

antyweb.pl 

vbeta.pl 

komorkomania.pl 

automotiveblog.pl 

www.blogomotive.pl 

autokult.pl 

www.bartpogoda.net 

www.kubadabrowski.blogspot.com 

zuch.blox.pl
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pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Pawle!

Pozdrowienia z przeprowadzki! Przepraszamy, 
że tak późno, ale straszne tu mamy 
zamieszanie. Tyle rzeczy popakować, wszystkie 
zakamarki przejrzeć, żeby nie zostawić 
żadnych doświadczeń - sam wiesz jakie to 
wyzwanie... Gdybyśmy nie wytłumaczyli Dolores 
i Myszatej, że to taka gra, to chyba do tej 
pory byśmy nosili pudła!

Ale wszystko się udało i jesteśmy na bardzo 
dobrej drodze. Jak się już zadomowimy, to 
mamy nadzieję, że do nas wpadniesz?

Pozdrawiamy Cię więc i do zobaczenia!

Paweł Tkaczyk

http://paweltkaczyk.midea.pl/

pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Chłopaki!

Pozdrowienia z przeprowadzki! 
Co prawda mamy 

ręce pełne roboty, ale powiemy
 Wam szczerze, 

że codziennie o 18.00 udaje na
m się znaleźć 

kilka minut na obejrzenie kole
jnego odcinka 

Waszych wygłupów. Strasznie je
st nam miło, 

że postanowiliście się nas wzo
rować - Was 

też jest dwóch i nawet Karol n
osi okulary. 

Musicie jednak jeszcze trochę 
popracować nad 

stylizacją - skoro opuściła Wa
m pani Kasia, 

to może chcecie się zaprzyjaźn
ić z panią 

Laptopo? 

No nic - gdybyście chcieli kie
dyś pogadać 

o mniej lub bardziej kulturaln
ych sprawach 

to zapraszamy. Tymczasem pozdr
awiamy i mamy 

nadzieję...

Do rychłego! 

PS. Włodku, nie masz na czole 
zamka  

- to też warto uzupełnić...

Włodek Markowicz

Karol Paciorek

http://lekkostronniczy.tv

pamietnik.serce-rozum.pl

Cześć Arturze!

Słyszałeś, że się przeprowadzamy? No 
jasne, że słyszałeś, masz przecież komputer 
i telewizor. I telefon pewnie nawet. 
W mediach podobno jakiś szum się zrobił, ale 
szczerze... nie mamy na to czasu, tyle jest 
do zrobienia. 

A wiesz, że mimo tego rozgardiaszu oglądamy 
regularnie “Serię z AK74”? Po czołówce 
myśleliśmy co prawda, że to będzie serial 
o policjantach, ale już się wciągnęliśmy. 
Wszystkie oczy przychodzą do nas Cię 
pooglądać. A Dolores beczy, że jej jeszcze 
nie zaprosiłeś. No nic, jakoś trzeba to 
przetrwać - byle dotrzeć do celu!

Tymczasem pozdrawiamy i życzymy wszystkiego 
dobrego!

Artur Kurasiński

http://blog.kurasinski.com/
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pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Mackozerze!

Pozdrowienia z przeprowadzki! Co prawda 
moglibyśmy do Ciebie twittnąć, ale sam 
rozumiesz – wszystkie gadżety spakowane. I to 
tak głęboko, że ciężko się do nich dokopać, 
tyle tu mamy jednostek stratygraficznych... 
Ale jak tylko się zainstalujemy w nowym 
miejscu, to na pewno nadrobimy nowinkowe 
zaległości.

Taki restart to jest jednak fajna rzecz. ;-P

Narka!

PS. A tak przy okazji, bo ciągle tu o tym 
dyskutujemy i nie możemy dojść do ładu - nie 
sądzisz, że pomarańcze są smaczniejsze od 
jabłek?

Krystian „MacKozer” Kozerawski

http://www.mackozer.pl

pamietnik.serce-rozum.
pl

Hej Marcinie!

Pozdrowienia z przepro
wadzki! Chcieliśmy 

twittnąć, ale sam rozu
miesz – wszystkie 

gadżety spakowane. Wys
yłamy Ci więc kartkę 

- mamy nadzieję, że 20
% jej treści, 

przyciągnie minimum 80
% Twojej uwagi ;) 

Dzięki za wpis o produ
ktywności, bardzo 

nam pomógł przy organi
zowaniu przenosin. 

Co prawda musieliśmy t
łumaczyć Dolores, że 

“regenracja” to nie je
dyny element działania

, 

ale już się wszystko  
porządku.

Taki restart to jest j
ednak fajna rzecz. ;-P

Narka!

Marcin Kosedowski

http://like-a-geek.jogge
r.pl/

pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Jacku!

Słyszałeś już, że się przeprowadzamy? Na 
pewno słyszałeś, bo w mediach dużo o tym 
mówią. Nie mamy trochę czasu tego obserwować, 
tyle jest do zrobienia. Musimy przeciągnąć 
wszystkie nasze graty do Orange, a Dolores 
to nie deska, nie da się jej podpiąć do 
kite’a. Raz spróbowaliśmy, ale gdy zrobiła 
railey unhooked z obrotem o 360 stopni 
i  przełożeniem baru za plecami odmówiła 
dalszych prób.

Sam rozumiesz, że chcielibyśmy już tę 
naszą przeprowadzkę zakończyć. Tymczasem 
pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

Do zobaczenia!

Jacek Gadzinowski
http://gadzinowski.pl/
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pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Natalio!

Pozdrawiamy z przeprowadzki! Postanowiliśmy 
pokazać, że nie jesteśmy członkami Generacji 
Leni i postawiliśmy na zmianę :) Pani Laptopo 
co prawda trochę się opierała, mówiąc, że ona 
jest “L”, ale ostatecznie przeprowadza się 
razem z nami. Bez niej to przecież nie byłoby 
to samo!

Pozdrawiamy Cię słodko i pomarańczowo.
I mamy nadzieję...

Do rychłego!

Natalia Hatalska

http://hatalska.com

pamietnik.serce-rozum.pl

Hej Natalio!

Pozdrawiamy z przeprowadzki! Postanowiliśmy 
pokazać, że nie jesteśmy członkami Generacji 
Leni i postawiliśmy na zmianę :) Pani Laptopo 
co prawda trochę się opierała, mówiąc, że ona 
jest “L”, ale ostatecznie przeprowadza się 
razem z nami. Bez niej to przecież nie byłoby 
to samo!

Pozdrawiamy Cię słodko i pomarańczowo.
I mamy nadzieję...

Do rychłego!

Natalia Hatalska

http://hatalska.com

Tomasz Sulewski, koordynator aktywności w social media, Orange 

Polska:

Przeprowadzki w rzeczywistym życiu owocują czasem utratą kontaktu 
między osobami. Aby temu zapobiec postanowiliśmy wysłać do waż-
nych w sieci osób kartki od Serca i Rozumu, w których poinformują, 
że zmieniają miejsce zamieszkania. Ponieważ nikt nie lubi dostawać 
korespondencji „zestandaryzowanej”, ważnym wyzwaniem było dla nas 
zindywidualizowanie ich treści – tak, żeby każdy z adresatów poczuł, 
że piszemy specjalnie do niego, a także, że znamy i cenimy jego doro-
bek. Cieszę się, że akcja spotkała się z życzliwym przyjęciem i chyba 
w jakiejś mierze wyznaczyła nowy trend w komunikacji z blogerami.

Można przyjąć, że personalizowane wysyłki kierowane do blogerów dzia-
łają zawsze, stąd wykorzystywane są przez reklamodawców coraz częściej. 
Ale akcja zrealizowana przez Orange zasługuje na szczególną uwagę – per-
sonalizowane w niej były nie tylko imię i nazwisko blogera, ale CAŁA treść 
komunikatu, odwołująca się dokładnie do tego, o czym dany bloger pisze 

lub pisał (vide przykładowe kartki powyżej). To pokazuje, że Orange współpracę z blogerami 
traktuje bardzo serio – blogi zna nie tylko z nazwy, ale autentycznie je czyta. 
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Let Your Body Drive
Klient: PEUGEOT
Marka: PEUGEOT 208 
Czas trwania akcji: 7–22.05.2012
Agencja: EuroRSCG Digital
 

Fot.: Kominek/ Segritta/ Fashionelka
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Cel akcji: 
•	zwiększenie świadomości launchu nowego Peugeot 208 w blogo-

sferze i social media
•	przybliżenie konsumentom filozofii Let Your Body Drive
•	stworzenie ciekawego kontentu, który pozwoli im poznać nowego 

208 w angażującym, budzącym emocje kontekście

Schemat akcji: 
Kominek otrzymuje do testów nowy Peugeot 208. Jego zadanie to 
odwiedzenie salonów Peugeot 208 w trakcie Dni Otwartych oraz 
pokazanie, czym jest dla niego Let Your Body Drive. W pewnym 
momencie Kominek podejmuje jednak decyzję o zmianie planów 
– zabiera dwie kumpele-blogerki (Segrittę i Fashionelkę) i ruszają 
w drogę donikąd. To „nikąd” jest dość znaczące – ani agencja, ani 
klient nie wiedzieli, gdzie w danym dniu są blogerzy, ani w jakim kie-
runku zmierzają. Blogerzy też podejmowali te decyzje spontanicznie. 

Wykorzystane formy współpracy: 
Wpisy z relacją z wyprawy na blogach i profilach na Facebooku (pry-
watnych i stronach), wideo na YouTube, zdjęcia na Instagramie, 
banery na blogach Kominka.

Koszt: 
wynagrodzenie blogerów – gotówka (PLN)

Efekt: 
Informacja na temat akcji ukazała się w mediach motoryzacyjnych, 
marketingowych, ale także ogólnopolskich (wyborcza.pl, wyborcza.
biz, tokfm.pl). Wywołała spore reakcje osób, które nie cierpią Kominka 
lub go uwielbiają lub osób, które nie mają pojęcia, kim jest Kominek 
i nie rozumieją, dlaczego marka taka jak Peugeot robi z nim kampanię. 
Blogerzy opublikowali 31 postów na swoich blogach. Posty te zanoto-
wały 235 000 odsłon, ponad 900 komentarzy i ok. 3 000 udostępnień 
na Facebooku. 

Wykorzystane blogi: 

kominek.in

kominek.es

segritta.pl

fashionelka.pl

Dodatkowo także profile 

blogerów na Facebooku 

i kanał Kominka 

na YouTube.
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Akcja relacjonowana była także bezpośrednio na Facebooku (136 
statusów, które wygenerowały ok. 2 000 komentarzy). Filmy wideo 
opublikowane przez Kominka na YouTube miały w sumie 80 000 
obejrzeń. 
Zwracano też szczególną uwagę na to, kto i w jaki sposób reaguje na 
treści związane z akcją. Rejestrowana była aktywność tzw. influen-
cerów w reakcjach na treści blogerów, ale także na stronie Peugeot 
Polska na Facebooku. 

Paweł Stempniak, Social Media Manager, Euro RSCG Digital:

Jednym z najważniejszych założeń było, żeby akcja oddała jak najlepiej 
filozofię nowego 208 – Let Your Body Drive. Przygotowania do akcji 
trwały ponad miesiąc. I nie było to drobiazgowe przygotowanie har-
monogramu akcji i logistyki. Tutaj było dużo spontaniczności. Najwięcej 
czasu zabrały nam wspólne rozmowy na temat tego, jaki efekt chcemy 
wywołać u czytelników. Czym jest Let Your Body Drive i jak chcemy 
eksponować w akcji produkt. 

Kominek, Segritta, Fashionelka:

Akcja z Peugeot od samego początku układała się tak, jak życzylibyśmy 
sobie widzieć współpracę z każdą firmą. Wielokrotnie spotykaliśmy 
się z agencją Euro RSCG, aby poznać markę, omówić różne warianty 
kampanii na naszych blogach, nigdy niczego nam nie narzucono i wie-
lokrotnie dawano do zrozumienia, że ufają nam i mamy wolną rękę. 
Bylebyśmy tylko robili wszystko w granicach prawa i zdrowego rozsądku. 
Mimo że mieliśmy opracowane różne scenariusze akcji, już w jej trak-
cie firma o wszystkich naszych działaniach dowiadywała się po fakcie 
i nigdy danego dnia nie byliśmy w miejscu, w którym spodziewali się, 
że będziemy. Nie chodziło jednak o to, by wystawić ich do wiatru, ale 
uwiarygodnić całą akcję. Nie jest sztuką zapłacić blogerowi, przedstawić 
oczekiwania i wskazać, co i kiedy ma robić. Sztuką jest dobrać blogerów, 
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którym można zaufać. Wiedzieliśmy, jakie za-
lety auta należy reklamować, ale nigdy tego 
nie robiliśmy wprost, mówiąc to i to jest su-
per, a tamto jeszcze lepsze. Po co opowiadać 
o przestrzenności samochodu, skoro można 
to po prostu pokazać na kamerze z odpo-
wiednim obiektywem? Już w trakcie jazdy 
uzmysłowiliśmy sobie, że samo pokonanie 
trasy nie jest niczym atrakcyjnym dla czytel-
ników, dlatego od początku postawiliśmy na 
to, co cechuje nasze blogi: dobra zabawa, hu-
mor, absurdy. Nie bez znaczenia był fakt, że 
my prywatnie bardzo się lubimy i od dawna 

znamy. Nasze filmy na YouTube obejrzało już 
blisko 100 tys. ludzi i głowy nie damy, ale 
chyba w żadnym z nich nie ma ani słowa za-
chwalającego samochód, a jednak wszystkie 
w mniejszym lub większym stopniu są jego 
doskonałą reklamą. 
Patrząc na wszystko z perspektywy czasu, 
chyba niczego byśmy nie zmienili, być może 
dlatego, że wszystko poszło lepiej niż się spo-
dziewaliśmy, a nasi czytelnicy polubili całą 
naszą trójkę i do dziś pozytywnie reagują, 
gdy widzą nas już przy innych akcjach. 
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Maciej „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl:

Chyba najczęstszym błędem popełnianym przez agencje i klientów jest 
postrzeganie blogera jako autora jednej strony z konkretnymi statysty-
kami. A dzisiejszy bloger oprócz własnego bloga jest często aktywny na 
Facebooku, komunikuje się na Twitterze, G+, wrzuca filmy na YouTube, 
zdjęcia na Picassę, Flickr lub Pinterest, Instagram, nagrywa podcasty 
itd. – można dużo wymieniać. Jest kreatorem i dystrybutorem infor-
macji korzystającym z wielu narzędzi internetowych. Agencja licząca na 
wpis na blogu albo tylko na smutny banner na stronie tak naprawdę nie 
korzysta z potencjału blogera. A kiedy przedstawiam takie możliwości, 
to najczęściej nie wiedzą, jak zmierzyć taki zasięg z wielu mediów, jak 
przedstawić to klientowi – nie da się tego w prosty sposób przedstawić 
na jednym słupku w Excelu. Tych informacji nie da się uzyskać, zaglą-
dając tylko na bloga albo prosząc w mailu o „miesięczne UU bloga”. 
Poznanie blogera jest kluczową, acz bardziej pracochłonną czynnością 
– za to ogranicza też pewnego rodzaju masówkę. Zdecydowanie lepiej 
zaplanować porządną akcję z trzema, dobrze poznanymi blogerami niż 
wysłać darmowy kremik czy szminkę do 50 blogerów.
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To, co mnie najbardziej podoba się w tej akcji, to fakt, że oprócz blogów 
w kampanii wykorzystano także inne miejsca, w których blogerzy są ak-
tywni. Chodzi o to, że społeczności wokół blogerów skupione są nie tylko 
na blogach. Oczywiście, blog jest miejscem, gdzie jest najwięcej odbior-
ców, ale zasięg można zwiększać, planując działania również w innych 

kanałach – na Facebooku, YouTube, Instagramie etc. Taką strategię przyjął Peugeot i jak widać, 
było to opłacalne. 
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Prosta ochrona
Klient: Philips
Marka: Philips (prostownica ProCare Keratin)
Czas trwania akcji: 01.12.2010 – 31.01.2011
Agencja: Heureka

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	budowanie angażujących treści przy współpracy z liderami opinii

Schemat akcji:
1. Casting czytelniczek blogów szafiarskich
Na trzech wybranych blogach, zorganizowaliśmy casting dla czytelni-
czek. Uczestniczki wysyłały zdjęcie swojej sylwetki na wskazany adres 
mailowy. Zwyciężczynie towarzyszyły podczas eventu blogerkom. 
2. Event – Prosta ochrona
Event Prosta ochrona odbył się 11.12.10 w Warszawie, w studiu fotogra-
ficznym MAKATA. Uczestniczyli w nim fryzjer, modelka, wizażyści 
oraz blogerki wraz z czytelniczkami. Goście mieli zapewniony cate-
ring i opiekę organizatorów. Oficjalnemu powitaniu gości towarzy-
szyła lampka szampana oraz poczęstunek. Następnie przedstawiono 
agendę spotkania i prezentację Prostownicy Philips ProCare Keratin. 
Pokaz fryzjerski został poprowadzony przez stylistę fryzur Konrada 
Kłosa. Zaprezentował on możliwości, jakie daje prostownica Philips 
ProCare Keratin. Blogerki i czytelniczki, zostały podzielone na cztery 
zespoły. Główną część eventu stanowiły stylizacje włosów. Następnie 
blogerki dobierały ubrania oraz dodatki dla czytelniczek. Wsparcie 
podczas stylizacji zapewniała profesjonalna stylistka. Dopełnieniem 
stylizacji czytelniczek, był makijaż wykonany przez profesjonalne 
wizażystki. Finałem stylizacji była profesjonalna sesja zdjęciowa dla 
czytelniczek blogów. Event został zakończony pożegnaną fotografią 
wszystkich gości. Wręczono upominkowe packi, w skład których 
wchodziła m.in. suszarka Philips. 
3. Świąteczny konkurs z prostownicą Philips ProCare Keratin
W grudniu zaprosiliśmy czytelników wybranych blogów do konkursu, 
w którym do wygrania była prostownica ProCare Keratin. 
4. Konkurs na najlepszą stylizację eventową
Stylizacje wykonane przez blogerki podczas eventu wzięły udział 
w styczniowym głosowaniu.
Fotografie zostały umieszczone w specjalnej aplikacji – widgecie 
– która umożliwiała oddawanie głosów przez czytelników. Widget 

Wykorzystane blogi: 
charlize-mystery.blogspot.com

be-stylish-girl.blogspot.com

pannalemoniada.blogspot.com

ladyberona.blogspot.com

www.ladymakeup.pl

agatiszka.blogspot.com

eevvastyle.blogspot.com

kiwaczek2.blogspot.com

P
ro

st
a 

o
ch

ro
n

a

http://hatalska.com
http://charlize-mystery.blogspot.com
http://be-stylish-girl.blogspot.com
http://pannalemoniada.blogspot.com
http://ladyberona.blogspot.com
http://www.ladymakeup.pl
http://agatiszka.blogspot.com
http://eevvastyle.blogspot.com
http://kiwaczek2.blogspot.com
http://kiwaczek2.blogspot.com


57 Studia przypadków

został umieszczony na blogach. Głosowanie trwało tydzień. Styli-
zacje zebrały w sumie 1 905 głosów (nie było żadnych nagród dla 
głosujących).

Wykorzystane formy współpracy: 
Wpisy na blogach, banery we wpisach informujące o sponsorze na-
gród, informacje na portalach konkursowych.

Efekt: 
•	Liczba zaangażowanych blogów: 8.
•	Całkowity, estymowany zasięg blogów: 109 000+ UU.
•	Liczba publikacji na blogach dotyczących akcji: 30.
•	Liczba wszystkich komentarzy pod wpisami: 816.
•	Liczba zgłoszeń castingowych i konkursowych: 343.

Event był wielkim sukcesem i zebrał wiele pozytyw-
nych komentarzy od uczestniczek oraz od czytelniczek 
blogów. Drogą mailową nadsyłano wyrazy uznania za 
profesjonalnie poprowadzony i zorganizowany event. 
Blogerki prosiły o umożliwienie im wzajemnego kon-
taktu – zależało im na kontynuowaniu znajomości. 
Uzyskaliśmy 100% zadowolenia i satysfakcji. 

Prawidłowo przeprowadzona kampania na blogach zbudowana jest według  
tzw. zasady 3 WIN (prawa do nazwy – Maciek „Mediafun” Budzich :)). Cho-
dzi o to, żeby w trakcie kampanii zadowolone były trzy strony – firma, blo-
ger oraz czytelnik. Często zdarza się, że w trakcie kampanii ze współpracy 
korzysta bloger i firma (bloger ma przychody, firma reklamę), zapomina 

się natomiast o czytelniku. W tej kampanii inaczej – na pierwszym miejscu postawione zostały 
czytelniczki. To rozwiązanie OK, pod warunkiem, że przy okazji nie zapomina się o blogerze. 
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Ultrabook zainspirowany
przez Intela
Klient: Intel
Marka: Ultrabook
Czas trwania akcji: 4 kwartał 2011 – pierwszy kwarał 2012 roku
Agencja: akcja zrealizowana przez Intel Polska we współpracy 
z agencją Monday PR. 

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	budowanie wśród czytelników blogów jak i samych blogerów świa-

domości nowej kategorii komputerów przenośnych – Ultrabook
•	dotarcie do nowych grup potencjalnych klientów w taki sposób, aby 

pokazać zalety produktów w sposób interesujący dla czytelników 
danego bloga

•	przekonanie blogerów do Ultrabooków i zachęcenie ich do pełnienia 
roli swego rodzaju ambasadorów nowej kategorii produktów

Schemat akcji: 
Działania z blogerami miały pewne cechy wspólne (zapowiedź na 
blogu wspólnych działań Intela i blogera, Ultrabooki przekazane do 
testów, informacja o tym, co to jest Ultrabook), natomiast z każdym 
z blogerów opracowany został także plan działań indywidualnych, ści-
śle dopasowanych do charakteru danego bloga i potrzeb czytelników.

Antyweb.pl – na Antywebie skupiającym użytkowników bardziej za-
interesowanych technologiami, redakcja przeprowadziła dużo testów 
produktowych, ale nie syntetycznych, typowych dla specjalizowanej 
prasy IT, lecz „lżejszych” nastawionych na opis wrażeń z codziennego 
 użytkowania Ultrabooka. Takich testów w mediach brakuje i tu  
Antyweb świetnie wypełnił tę lukę. Fajnie sprawdziły się krótkie filmy 
wideo, umieszczane na YouTube. Z Antywebem planowane jest także 
przeprowadzenie wydarzenia „w realu”, zaproszenie czytelników na 
luźne spotkanie, gdzie będzie można pokazać im najciekawsze pro-
jekty, nad którymi pracuje Intel i porozmawiać w szerszym gronie 
o nowych technologiach. 

Pozytywnakuchnia.pl – na pierwszy rzut oka Intel i blog kuli-
narny nie mają ze sobą wiele wspólnego. W rzeczywistości Dorota 
połowę swojej pracy przeznacza na prezentowanie swoich zdolno-
ści kulinarnych. Ponieważ jednak jej blog to blog wideo z silnym 
akcentem na efektowną prezentację materiałów, równie dużo czasu 
spędza, pracując na komputerze przy edycji wideo, zdjęć, nagrywaniu 

Wykorzystane blogi: 
pozytywnakuchnia.pl

fashionelka.pl

antyweb.pl

jestkultura.pl
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ścieżek głosowych, itd. Tutaj potrzebuje dobrego komputera, który 
dodatkowo będzie można wykorzystać w każdych warunkach, nawet 
w plenerze. Te wymagania spełniał Ultrabook. Dorota przygotowała 
więc kilka bardzo ciekawych i unikalnych materiałów, m.in. test Ul-
trabooka okiem kobiety i pokazała czytelnikom na filmie, jak tworzy 
bloga „od kuchni” i ile technologii stoi za tym procesem.

Jestkultura.pl – blog Andrzeja Tucholskiego (wtedy jeszcze nie 
tak popularnego jak aktualnie) oprócz tego, że skupia bardzo fajne 
treści, jest tworzony w specyficznych warunkach. Jak sam pisze  
na swoim blogu „Z racji studiów i zwyczaju spędzania większości 
popołudni z przyjaciółmi nauczyłem się traktować zainteresowania 
w sposób wysoce mobilny – w tramwajach i autobusach zobaczysz mnie 
w słuchawkach, zaczytanego w jakiejś książce lub stercie Naprawdę 
Ważnych Papierów. Ewentualnie mogę też coś pisać. Jeśli założysz się 
z kimś o pięć złotych, że to właśnie powstaje szkic kolejnej notki – szanse 
na zwiększenie objętości swojego portfela masz wysokie.” Ultrabook to 
produkt, na jaki czekał. Korzysta z niego na co dzień.

Fashionelka.pl – wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, lecz 
aktualnie to kobiety, a  nie mężczyźni chętniej zaczynają korzy-
stać z nowoczesnych technologii. Często też mają decydujące zda-
nie podczas podejmowania decyzji zakupowych. To sprawia, że  
Ultrabook  ze względu na swoje cechy– lekkość (nawet 1 kg), efek-
towne wykonanie, szybki start, dobrze wpisuje się w potrzeby kobiet.  
Na blogach modowych większość zainteresowania czytelników stano-
wią stylizacje. To absolutny numer 1. Postanowiliśmy więc skoncen-
trować nasze działania wokół tego tematu. Eliza zaprezentowała m.in. 
swoją Ultra stylizację, zrobiliśmy też konkurs, w którym czytelniczki 
nadsyłały własne stylizację, a najlepiej ocenione przez społeczność 
zostały nagrodzone.

U
lt

ra
b

o
o

k 
za

in
p

ir
o

w
an

y 
p

rz
ez

 I
n

te
la

http://hatalska.com


61 Studia przypadków

Wykorzystane formy współpracy:
Artykuły, testy produktowe, infografiki, wideo, konkurs, banery re-
klamowe, spotkanie z czytelnikami.

Koszt: 
Brak danych

Efekt: 
•	Zainteresowanie samych blogerów Ultrabookami. Cel w postaci 

przekonania ich do nowej kategorii produktów został osiągnięty. 
Ultrabook to naprawdę sprzęt świetnie dopasowany do potrzeb blo-
gera, co sami wielokrotnie podkreślali i podkreślają w publikacjach. 

•	Dotarcie do zupełnie nowych dla Intela grup odbiorców – czytel-
ników bloga kulinarnego i modowego, kulturalnego. Po wpisaniu 
w YouTube hasła Ultrabook, filmy prezentujące Ultrabooki, nagrane 
przez Dorotę Kamińską prowadzącą blog pozytywnakuchnia.pl 
znajdują się w TOP5 i mają ponad 12 tys. obejrzeń, a ich oglądal-
ność stale rośnie.

•	Zyskanie widoczności kategorii Ultrabook w grupie czytelników 
najpopularniejszego bloga o tematyce IT w Polsce. Co dla nas 
istotne - aktywnych czytelników, będącymi niejednokrotnie lide-
rami opinii dla swojego otoczenia.

•	Pokazanie Ultrabooków kobietom, które aktualnie szybciej niż męż-
czyźni adaptują nowe technologie i często są decydującą stroną, 
podczas podejmowania decyzji zakupowych.

•	„Podwójne” dotarcie do czytelników, zarówno poprzez sam blog, 
jaki profile blogerów w serwisach społecznościowych (głównie Fa-
cebook i Google+).

•	Poprzez udaną i uczciwą współpracę z blogerami, zbudowanie pod-
stawy do dalszych działań w środowisku blogerów.

•	Zwrócenie uwagi innych blogerów/dziennikarzy na Ultrabooki. 
Zaobserwowaliśmy, że widząc działania prowadzone przez ich ko-
legów, sami zainteresowali się tym tematem i poprzez dodatkowe 
publikacje zwiększyli efektywność naszej akcji.

Niestety widać, 
że część blogów 
nadmiernie 
koncentruje się 
na promowaniu 
swojego wizerunku, 
treściach 
komercyjnych, 
niedostatecznie 
moim zdaniem, 
dopasowanych 
do oczekiwań 
czytelników. To, za 
co w przeszłości 
cenili ich czytelnicy 
– ciekawe treści, 
odchodzi na drugi 
plan. W dłuższym 
okresie może się to 
okazać dla blogera 
zgubne. 
Juliusz Kornaszewski, 

PR Manager CEE, Intel
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•	Pozyskanie ciekawego materiału na potrzeby działań Intela w spo-
łecznościach, w szczególności na profil Intel Polska na Facebooku.

•	Zebranie doświadczeń z blogerami, które można wykorzystać przy 
podobnych akcjach prowadzonych w innych krajach (np. szwedzki 
oddział Intela, bazując na polskich doświadczeniach, rozpoczyna 
współpracę z blogerami).

•	Zainteresowanie prasy branżowej zajmującej się tematyką nowych 
mediów/marketingiem, etc.

•	Oczywiście monitorowaliśmy liczby komentarzy pod publikacjami, 
liczby odwiedzin filmów, itd., ale nie było to w całej akcji najważ-
niejszym elementem oceny jej efektywności.

Juliusz Kornaszewski, PR Manager CEE, Intel:

Planując działania z Blo-
gerami, moim głównym 
celem było stworzenie 
modelu współpracy, 
który będzie ciekawy 

i efektywny zarówno dla Intela, jak i danego 
bloga. Uważam, że sens mają jedynie działania, 
w efekcie których czytelnik bloga otrzyma tre-
ści, które będą dla niego interesujące i z dru-
giej strony spełniające założenia kampanii. 
W tym celu z każdym z blogerów ustaliliśmy, 
jakie działania będą najskuteczniejsze. Posta-
nowiliśmy, że zawsze na początku akcji poinfor-
mujemy czytelników o wspólnych działaniach, 
tak aby uniknąć niepotrzebnej dyskusji w ko-
mentarzach toczącej się wokół rzetelności 
publikacji, itd. W drugim etapie zawsze prezen-

towaliśmy materiał wprowadzający – czytelną 
infografikę Co to jest Ultrabook? To gwaranto-
wało, że późniejsze materiały będą dla czytel-
ników zrozumiałe. Ustaliliśmy z blogerami, że 
mają wolną rękę odnośnie merytoryki i stylu 
tekstów. My się nie mieszaliśmy do ich pracy, 
ewentualnie mogliśmy przekazać swoje uwagi, 
które po wspólnej dyskusji mogły dodatkowo 
podnieść atrakcyjność publikacji. 
Temat współpracy z blogerami w żadnym stop-
niu nie jest dla mnie zamknięty. Pracuję ak-
tualnie z wybranymi blogami nad kolejnymi 
projektami, innymi niż dotychczasowe, które 
moim zdaniem będą równie ciekawe. Mam 
jednak obawy, czy aby sami blogerzy nie „prze-
grzeją” atmosfery, jaką wokół nich się kreuje. 
Niestety widać, że część blogów nadmiernie 
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koncentruje się na promowaniu swojego wi-
zerunku, treściach komercyjnych, niedosta-
tecznie moim zdaniem, dopasowanych do 
oczekiwań czytelników. To, za co w przeszłości 
cenili ich czytelnicy – ciekawe treści, odchodzi 
na drugi plan. W dłuższym okresie może się 
to okazać dla blogera zgubne, choć aktualnie 
może wydawać się im, że złapali Pana Boga za 
nogi. Uważam, że w przypadku współpracy In-
tela z blogerami, ci ostatni zyskali bardzo dużo. 
Po pierwsze prestiż, wynikający ze współpracy 
z jedną z największych marek na świecie, po 
drugie ciekawe treści i finalnie najzwyczajniej 
w świecie nowych czytelników, którzy dzięki 
promocji współpracy w takich kanałach, jak 
choćby Facebook (a Intel Polska ma na FB po-
nad 82 tys. fanów) natrafili na często nieznane 
im wcześniej blogi.

Grzegorz Marczak, Antyweb.pl:

Moim zdaniem akcja z In-
telem była jedną z wzor-
cowych, jeśli chodzi 
o współpracę pomiędzy 
blogiem a dużą marką. 

Już na początku ustaliliśmy pewne jasne i pro-
ste zasady, które później były też komuniko-
wane czytelnikom. Chodziło o fakt, że mimo iż 
jest to akcja komercyjna, w której testujemy 
supernowoczesny sprzęt, to jednak Intel nie 
ma wpływu ani na treść artykułów, ani też 
nie ma dostępu do podglądu recenzji przed 
publikacją. Przy pierwszym publikowanym te-

ście przekazaliśmy też czytelnikom informacje 
o tym, że rozpoczynamy komercyjną współ-
pracę – co w wchodzi w jej skład i na czym po-
lega. Takie postawienie sprawy spowodowało, 
że nikt nie dyskutował o naszej obiektywności, 
tylko o sprzęcie, który prezentowaliśmy.
Jakie były korzyści z takiej współpracy? Dla An-
tyweb, oprócz aspektów pieniężnych, była to 
przede wszystkim możliwość przetestowania 
naprawdę nowoczesnych i w tamtym czasie 
unikalnych na rynku komputerów oraz przed-
stawienia naszej opinii czytelnikom. Mieli-
śmy (i właściwie dzięki tej akcji mamy do tej 
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pory) dostęp do jeszcze nieobecnych na rynku 
komputerów, które dla naszych czytelników 
są bardzo ciekawą alternatywą dla laptopów 
i komputerów stacjonarnych. Dla technologicz-
nych geeków z Antyweb obcowanie z nową 
technologią to sama przyjemność. Jeśli do-
datkowo możemy stworzyć do tego ciekawe 
teksty, które chętnie czytają nasi czytelnicy, to 
jest to dokładnie to, o co chodzi.
Z mojej perspektywy akcja też bardzo fajnie 
wyszła, jeśli chodzi o Intela. W sumie, naszą 
serię testów przeczytało kilkadziesiąt tysięcy 
osób, wybuchły burzliwe dyskusje na temat 

kategorii sprzętowej «ultrabooki» i, jak przy-
puszczam, cel został osiągnięty. Uważam, że 
powodzenie w takiej współpracy zależy od jas-
nych reguł i całkowitej przejrzystości współ-
pracy dla czytelników. 
Dlatego też bardzo się cieszę, że na Antyweb 
mamy okazję współpracować z dojrzałymi 
i świadomymi markami, które nie oczekują 
odsłon i kliknięć na artykułach sponsorowa-
nych, które nigdy nie zaangażują czytelników 
w taki sposób jak obiektywne i profesjonalne 
recenzje.

Dorota Kamińska, http://pozytywnakuchnia.pl:

Intel jest znaną marką 
budzącą zaufanie, któ-
rej produkty znam i któ-
rych używam od wielu 
lat.  Chociaż pozornie 

może wydawać się, że komputery czy nawet 
ogólnie – nowe technologie – są niezwiązane 
z branżą kulinarną, to przecież my, blogerzy ku-
linarni i nasi czytelnicy, jesteśmy liczną grupą 
potencjalnych nabywców i użytkowników 
komputerów, a Ultrabook to produkt ideal-
nie dopasowany do mojego stylu życia – mo-
bilny, o dużej mocy obliczeniowej, w stylowej 
obudowie. Intel był wówczas pierwszą firmą, 
która dostrzegła ten potencjał i która ze swoją 
kampanią na blogach postanowiła wyjść poza 
standardowy, technologiczny target. Ponieważ 
poza blogiem kulinarnym prowadzę też jeszcze 

dwa inne, o szerszej, traktującej o stylu życia, 
tematyce, a idea Ultrabooków przypadła mi do 
gustu, wymyśliliśmy z Intelem naturalny i nie-
nachalny sposób, w jaki można zaprezentować 
te komputery moim czytelnikom i widzom na 
YouTube.
Uważam, że kampania Ultrabooków na nie-
technologicznych blogach była bardzo udana 
i w pewien sposób otworzyła blogerom drogę 
do nawiązania współpracy z innymi firmami, 
które dotychczas nie chciały się zdecydować 
na wejście do blogosfery. Firmom natomiast 
pokazała, że warto prezentować swoje pro-
dukty i usługi nie tylko w ściśle stargetowanych 
mediach, ale także tam, gdzie czytelnikowi 
opowie o nich wzbudzający ich zaufanie blo-
ger, w dodatku korzystający z danego sprzętu 
dokładnie w taki sam sposób, jak korzystaliby 
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z niego oni sami. Kampania o Ultrabookach 
pokazała ciekawe produkty dopasowane do 
stylu życia blogerów i to, w jak bardzo różny 
sposób te same modele urządzeń mogą być 
postrzegane przez czytelników zainteresowa-
nych modą, kulinariami czy kulturą.
Wyjście poza blogosferę IT pozwoliło Intelowi 
na spopularyzowanie nazewnictwa dla osob-
nej kategorii komputerów mobilnych, jakimi 
są ultrabooki. Blogosfera lifestyle to przede 
wszystkim zasięg i największa siła nabywcza 
potencjalnych klientów, a Intel pokazał, że 

warto rozpocząć z nami, blogerami nietech-
nologicznymi współpracę i otworzyć się na 
dialog z czytelnikami i widzami o różnych za-
interesowaniach. 
Czy coś bym zmieniła? Może tylko to, że w tej 
kampanii brakowało jednego, dodatkowego 
elementu, który zapewniłby jej tzw. status 
3xWIN (zadowolona firma, zadowolony blo-
ger i zadowolony czytelnik) i szkoda, że dla czy-
telników nie zorganizowaliśmy choć jednego, 
nawet wspólnego, konkursu z Ultrabookami 
do wygrania. 

Eliza Wydrych, http://fashionelka.pl:

Jeżeli chodzi o Intel, to 
pierwszy raz brałam 
udział w akcji, którą sama 
planowałam i sama wy-
ceniałam. Wystarczyła 

półgodzinna rozmowa z agencją, by wszystko 
uzgodnić. Czułam, że zaufali mi i pozwalają, 
bym przejęła kontrolę nad całą akcją. Nikt 

mnie nie popędzał, nie było żadnych konkret-
nych terminów na wpisy. Sama o wszystkim 
decydowałam. O tej akcji pisali ludzie z branży 
IT na swoich profilach facebookowych, pod-
kreślając, że pierwszy raz do kampanii marki 
z kategorii nowych technologii wykorzystano 
blogerkę modową i kulinarną, a nie – jak to 
zwykle bywa – blogerów technologicznych.
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Zakład o białe kozaczki
Klient: YetiPay.pl, Virtualo
Czas trwania akcji: 11.05.–25.05.2012
Agencja: akcja wymyślona i zrealizowana wspólnie przez 
YetiPay.pl, Virtualo i Antyweb.pl

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	promocja nowej formy sprzedaży książek z serwisu Virtualo.pl 

poprzez widget umieszczony na stronie wydawcy oraz przy zasto-
sowaniu szybkich płatności YetiPay

Schemat akcji:
Grzegorz Marczak z antyweb.pl założył się z YetiPay – providerem 
szybkich płatności i Virtualo – największym dystrybutorem ebooków 
w Polsce, że nie sprzeda tysiąca ebooków przez dwa tygodnie poprzez 
swoją stronę. Zakład brzmiał następująco: jeśli w ciągu dwóch tygodni 
czytelnicy antyweb.pl nie kupią 1000 książek, to YetiPay musi zawitać 
do biura Grzegorza Marczaka w białym kożuchu i białych kozaczkach 
i wręczyć mu najnowszego iPada3. Jeśli natomiast Grzegorz przegra, 
będzie musiał napisać na antyweb.pl  laurkę na temat YetiPay i Vir-
tualo oraz wspomóc dotacją w wysokości 9,99 PLN konkurencyjny 
serwis spidersweb.pl. 
Na antyweb.pl umieszczony został widżet transakcyjny z opcją płat-
ności YetiPay, w ramach którego Virtualo codziennie oferowało 
możliwość zakupu innego ebooka. Widżet umożliwiał podzielenie 
się informacją na temat dokonanego zakupu na swojej tablicy na 
Facebooku i wygranie jednego z dwóch iPadów 2. 
Konkurs zakończył się 25 maja wynikiem 945 kupionych ebooków. 
Uroczystego wręczenia nagrody dokonali przedstawiciele YetiPay 
w towarzystwie Yetinki w białych kozaczkach i futerku.

Wykorzystane formy współpracy:  konkurs

Koszt: Brak danych

Efekt: 
Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Zastosowany zo-
stał tu innowacyjny mechanizm YetiPay umożliwiający dzielenie 
się informacją o dokonaniu transakcji – po zapłaceniu za e-booka 
użytkownik dostawał informację, że jeżeli podzieli się tą informacją  

Wykorzystane blogi: 
antyweb.pl
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Konkursów 
na blogach są 
tysiące. Ale ten 
jest wyjątkowy. 
Wyraźnie widać 
tu, co można 
zrobić ze zwykłym 
formatem, kiedy 
blogera zaangażuje 
się na poziomie 
wymyślania akcji.
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ze swoimi znajomymi na Facebooku i napisze, jak fajnie było kupować 
przez YetiPay - to może wygrać iPada. W konsekwencji na tablicach 
użytkowników w naturalny sposób pojawiały się wpisy (patrz zdjęcia 
poniżej), które łącznie zobaczyło blisko 45 000 osób.
Na stronie Virtualo.pl przekroczona została liczba ponad 400 000 
wizyt miesięcznie. Prowizję ze sprzedaży ebooków na antyweb.pl 
Grzegorz Marczak przeznaczył na cel charytatywny. 
Akcja była także świetną okazją do zbadania preferencji użytkowników 
i testowania różnych strategii cenowych. 
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Konkursów na blogach są tysiące. Ale ten jest wyjątkowy. Wyraźnie widać 
tu, co można zrobić ze zwykłym formatem, kiedy blogera zaangażuje się 
na poziomie wymyślania akcji. Kampania fantastycznie dopasowana do 
bloga, na którym była realizowana, angażująca dla czytelników i jedno-
cześnie – sprzedażowa. Super!
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Piotr Żychliński, prezes YetiPay Sp. z o.o.:

Zakład z Grzegorzem 
Marczakiem był przede 
wszystkim dobrą za-
bawą, zarówno dla nas, 
jak i dla użytkowników. 

Akcja zorganizowana w takiej formie anga-
żuje internautów i zachęca do działania. Zai-
nicjowaliśmy nowy trend sprzedaży z poziomu 
widżeta na blogu. Zagospodarowaliśmy po-
wierzchnię, która dotychczas była kojarzona ze 
standardową reklamą banerową i pokazaliśmy, 
jak w oryginalny sposób można ją cashować. 

Na sukces akcji wpłynęły: aktrakcyjne ceny 
e-booków oraz szybkość i impulsowość do-
konywanych płatności. Użytkownik, czytając 
bloga, widział książkę w okazyjnej cenie i po 2 
kliknięciach e-book trafiał na jego półkę. 
Akcja spowodowała wzrost rozpoznawalności 
systemu YetiPay oraz olbrzymie zainteresowa-
nie partnerów biznesowych (serwisów i wy-
dawców), dla których akcja z Antyweb była 
inspiracją do wymyślania nowych produktów 
i usług, które można monetyzować z YetiPay.

http://hatalska.com
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Żywioł Riders
Klient: Żywiec Zdrój 
Marka: Żywioł
Czas trwania akcji: kwiecień–sierpień 2012
Agencja: Heureka

http://hatalska.com
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Cel akcji: 
•	rekrutacja uczestników do konkursu Żywioł Riders
•	budowanie zaangażowania w przestrzeni społecznościowej wokół 

konkursu i nowej wody Żywioł

Schemat akcji:
Dwóch popularnych vlogerów poprzez nagrywanie krótkich filmów 
i publikowanie ich na swoich kanałach: Youtube i Facebooku, infor-
muje o konkursie Żywioł Riders, zachęca do udziału 
w nim, relacjonuje przebieg. Informuje o funkcjonalnościach strony 
wspierającej konkurs: www.tylegazuiletrzeba.pl. Vlogerzy są także 
jurorami konkursu, analizują na wizji zgłoszenia, razem wybierają 
jednego z pięciu zwycięzców. Następnie udają się ze zwycięzcami do 
USA, relacjonują przebieg rajdu. Nagrania z wyprawy będą publi-
kowane na: stronie discoverychannel.pl w dedykowanej Żywiołowi 
sekcji, stronie internetowej www.tylegazuiletrzeba.pl i kanałach vlo-
gerów na YouTube.

Wykorzystane formy współpracy: 
Filmy na YouTube, strona www.tylegazuiletrzeba.pl, kampania ban-
nerowa.

Efekt:
Kampania trwa. Póki co każdy film vlogerów generuje kilkadziesiąt 
tysięcy obejrzeń. Do konkursu napłynęło prawie 3 000 zgłoszeń. 

Wykorzystane vlogi: 
Rock:

www.youtube.com/ 

user/RockAlone2k

Rojo:

www.youtube.com/ 

user/ROJOV13

Kampania, która zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na to, 
że to pierwsza na taką skalę kampania z wideoblogerami w Polsce. Poten-
cjał vlogów zaczyna być u nas dopiero odkrywany. Kampania z gatunku 
„przecierających szlaki”.
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Ilona Patro, Content Manager, Heureka:

Współpraca firmy z vlo-
gerami wymaga dużo 
ostrożności i wiedzy, 
zwłaszcza że jest to wciąż 
nowy temat dla spo-

łeczności YouTube w Polsce. Dla wielu z jej 
członków jest szokiem, że firma zgłasza się do 
vlogera, robi coś z nim, płaci. 
Projektując kampanię z vlogerami byłam świa-
doma, że wchodzę w kanał, gdzie siła hejter-
stwa jest wyższa, niż w tradycyjnej blogosferze.
Byłam jednak pewna vlogerów Rocka i Rojo, 
że są to osoby wiarygodne, które popularność 
zbudowały na systematycznej pracy, skrupu-
latnym rozwijaniu kanałów, budowaniu rela-
cji, prowadzeniu dialogu z widzami. Mnóstwo 
czasu poświęcają swoim kanałom – rezultaty 
widać. 
Rock i Rojo zaledwie w ciągu roku zbudowali 
tak duże kanały jak innym vlogerom nie udało 
się w ciągu kilku lat – i tu może rodzić się hejt, 
zawiść. Gdy do tego dochodzi zarabianie vlo-
gera na swojej pasji, hejt wzrasta. Przykra ta 
polska mentalność.

Łatwiej zaatakować vlogera, niż blogera,  
bo vlogerowi można więcej wytknąć – dykcję, 
sposób poruszania się, mimikę, a nawet meble 
w pokoju. Jednak sympatyków Rocka i Rojo 
jest dużo więcej. Widać to po dobrym przy-
jęciu filmów, tworzonych w ramach kampanii 
Żywioł Riders – każdy po kilkadziesiąt tysięcy 
obejrzeń i nieporównywalnie więcej głosów 
na „tak” niż „przeciw”.
Pewnie, że podczas kampanii zawsze jest 
niebezpieczeństwo zablokowania kanału 
vlogerów poprzez masowy atak zawistnych 
hackerów. Ważne jest przygotowanie backupu. 
My jesteśmy przygotowani.
Jeśli każdy bałby się ryzyka, to nie powstawa-
łyby spektakularne i dobre rzeczy (a taką jest 
ta kampania). Ważne jednak, by podejmować 
ryzyko z głową, opierając na wiedzy dotyczącej 
specyfiki vlogosfery, poprzedzając rozmowami 
bezpośrednio z vlogerami, na analizie kanału, 
w którym chce się działać i zachowań danej 
społeczności widzów.

Ponieważ w trakcie przygotowywania CaseBooka wyniknęła akcja 
z kontem Rocka na YouTube (o sprawie pisał m.in. Antyweb i Maciek 
Budzich) poprosiłam o komentarz do sprawy Ilonę Patro z Heureki. 
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Jak powinna wyglądać współpraca z vlogerami komentują także 
Włodek Markowicz i Karol Paciorek, lekkostronniczy.tv. Oczywiście 
w formie wideo – kliknij na zdjęcie, żeby obejrzeć film. 

Włodek Markowicz & Karol Paciorek, http://lekkostronniczy.tv:

Wyraźnie widać, że na kampanie z blogerami decydują się głównie duże 
marki. Z jednej strony to zrozumiałe. Duże marki mają duże budżety, 
łatwiej im więc przerzucić koszty na działania niestandardowe. Czują 
też silną presję obecności w mediach społecznościowych i to nie tylko 
na Facebooku. Z drugiej strony to dla mnie również nieco zaskakujące – 

działania z blogerami obarczone są pewnym ryzykiem, nie tylko w kontekście wizerunku, ale 
i efektywności – na które duże marki nie zawsze mogą sobie pozwolić. 
Widać także, że na blogach jest miejsce dla różnych marek – począwszy od technologicznych, 
przez odzieżowe i wnętrzarskie, a na spożywczych i farmaceutycznych skończywszy. Co istotne, 
nie zawsze technologiczna marka musi wybierać do współpracy technologicznego blogera. 
Przenikanie się różnych tematów – o ile dopasowane jest i do marki, i do blogera – przynosi 
lepsze rezultaty. 
Jeśli chodzi o efekty, to wciąż jeszcze widać sentyment reklamodawców do mierzenia działań 
na blogu ilościowo (zasięg, liczba komentarzy, liczba wpisów etc.), na szczęście skłonność 
w kierunku pomiarów jakościowych (widać ją doskonale chociażby na przykładzie kampanii 
„Ultrabook inspirowany Intelem″) wydaje się być silniejsza. 

http://hatalska.com
http://lekkostronniczy.tv
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część 4:
 
Jak powinna 
przebiegać 
współpraca  
na linii bloger 
-reklamodawca?  
10 przykazań.
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Przykazanie 1 
Sprawdź, 
z kim chcesz 
współpracować 

Zapoznaj się z blogiem, który wybrałeś do kampanii. Sprawdź, czy 
na pewno pasuje do Twojej marki oraz czy Twoja marka pasuje 

do bloga. Wbrew pozorom to nie zawsze działa w dwie strony (marka 
alkoholowa może pasować do profilu bloga i jego czytelników, ale 
co jeśli bloger jest abstynentem?). Blogerzy podają wiele informacji 
wprost, jaka współpraca ich interesuje – albo na blogu, albo na profilu 
na Facebooku, albo w innych miejscach w sieci, w których bloger 
jest aktywny. Wiele można wyczytać także między wierszami – o ile 
wcześniej przeczytasz bloga. 

Paweł Stempniak, Social Media Manager, Euro RSCG Digital:

Odpowiedni dobór blogera do profilu marki, strategii i pomysłu krea-
tywnego kampanii to jedna z trzech najważniejszych kwestii dotyczą-
cych kampanii reklamowych na blogach. 

Tomek Tomczyk, http://kominek.es:

Nie współpracuję z firmami mającymi słabe produkty, nie zamieszczam 
reklam moralnie dwuznacznych, kontrowersyjnych, nie podejmuję 
współpracy z firmami nastawionymi na zysk (np. wyślij sms za 20 zł). 
Wszystkie firmy, z którymi współpracuję muszą pasować do mojego 
stylu życia, dlatego m.in. ostatnio odrzuciłem ofertę testowania motoru. 

http://hatalska.com
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Maciej „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl:

Jeśli planujesz akcje z blogerami, poświęć trochę czasu na poznanie 
blogera. Tutaj wiedzą mogą wspomóc albo agencje, które mają już na 
koncie sporo akcji z blogerami, albo ktoś z czołowych blogerów z da-
nej branży. Nawet najdroższa wspólna kawa z blogerem w Starbuck-
sie będzie bardziej efektywna niż bazowanie na doświadczeniu działu 
marketingu, który z blogerami nigdy nie miał nic wspólnego. 

Artur Kurasiński, AK74, http://blog.kurasinski.com:

Bloger angażujący się w akcję musi mieć 100% pewność, czy dobrze 
zrozumiał intencje klienta i wie, jakie cele ma osiągnąć cała akcja. Nie 
ma nic gorszego niż bloger, który zaczyna wypaczać obraz marki albo 
używa produktów, które są kojarzone z konkurencją.
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Przykazanie 2 
Bądź uczciwy

 

Działaj jawnie i transparentnie. Już w pierwszym mailu przedstaw 
się, kim jesteś, dla kogo pracujesz i dlaczego piszesz.

Kamil Dmowski, Head of Digital Interactive Marketing, Heureka:

Żadna ze stron nie powinna wywierać na drugą ze stron nacisków, by 
ta postępowała w sposób sprzeczny ze swoimi przekonaniami – w tym 
kłamała lub zatajała szczegóły pochodzenia informacji/produktu.

Tomasz Sulewski, koordynator aktywności social media w Orange Polska:

Rozpoczynając współpracę 
z blogerami trzeba pamię-
tać o dwóch rzeczach – po 
pierwsze blogerzy, to nie 
słupy ogłoszeniowe. Nie 

można traktować ich samych albo ich blogów 
jako przestrzeń reklamową, gdzie można umieś-
cić dowolną treść za odpowiednią opłatą. Po dru-
gie – to, co blogerzy mają najcenniejszego, na 
czym także opiera się ich wartość, to ich nieza-
leżność i autonomiczność. Jeśli będziemy próbo-
wali im ją odebrać albo na nich zbyt obcesowo 
naciskać, zamkną się w sobie. Obie te kwestie 

sprawiają, że współpraca z blogerami jest dość 
wymagająca. Musi opierać się na wzajemnym 
szacunku, zrozumieniu specyfiki działania da-
nego blogera (przecież nie wszyscy są tacy sami), 
a także być tak sformatowana, aby była dla blo-
gera interesująca. Firmy, które chcą działać na 
tym polu muszą także być przygotowane na to, 
że bloger – właśnie poprzez swoją autonomię 
– może niekoniecznie być w swoich opiniach 
zgodny z tym, czego firma by oczekiwała. To jest 
pewne ryzyko i koszt, który trzeba podjąć – ale 
w mojej ocenie, w ostatecznym rozrachunku, jest 
to działanie bardzo korzystne – dla obu stron. 

http://hatalska.com
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Matylda Kozakiewicz, http://segritta.pl:

Drażni mnie próba wymuszenia stawek na zasadzie „inne strony z więk-
szą ilością UU chcą mniej" albo „inny bloger byłby szczęśliwy, gdyby 
dostał od nas sam produkt”, próba wpłynięcia na mój tekst (napisz 
o tym i o tym, ale nie pisz o tym i o tym), wymóg cenzury przed publi-
kacją, wreszcie niezrozumienie zasady reklamy w blogosferze i w social 
media ogólnie. Ciągle np. muszę tłumaczyć klientom, że bez sensu jest 
robić laurki marce i pisać bez przerwy o niej, wymieniając nazwę co 
akapit – bo internauta jest na taki przekaz uczulony i to go zniechęca 
zarówno do mnie, jak i do marki, którą reklamuję. Na blogach naj-
lepiej działa reklama kontekstowa, czyli produkt pojawiający się na 
zdjęciach przy okazji relacji z ciekawego wydarzenia. Albo dużo lepiej 
zadziała taki test produktu, w którym szczerze napiszę też o tym, co 
mi się w nim nie podoba.

Przykazanie 3 
Bądź partnerem, 
nie zleceniodawcą
 

Nigdy nie ingeruj w treść wpisów, nie manipuluj, nie zastraszaj. 
Próbuj włączyć blogera w kształt kampanii, zanim jeszcze kam-

pania ruszy. Bierz pod uwagę jego opinię – to bloger najlepiej wie, 
co sprawdza się na jego blogu i jest atrakcyjne dla jego czytelników. 

http://hatalska.com
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Tomasz Topa, http://tomasz.topa.pl:

Chyba najbardziej drażni mnie traktowanie bloga jako miejsca, gdzie 
można publikować wszystko bez limitów. Nie pamiętam już dokładnie, 
jakiego konkretnego produktu sprawa dotyczyła, ale chodziło o bli-
sko miesięczne testy sprzętu z kategorii „włączasz raz i po prostu ma 
działać”. Można by w miarę fajnie opisać pierwsze wrażenia i później 
wystawić opinię po miesiącu używania, a reklamodawca koniecznie 
chciał przynajmniej dwóch wpisów tygodniowo. Tłumaczyłem, że po 
prostu nie da się znaleźć aż tylu ciekawych elementów, o których 
można by ciekawie napisać.
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Tomasz Topa, http://tomasz.topa.pl:

Najważniejszy jest atrakcyjny dla czytelników content, w dalszej kolej-
ności profity dla mnie i reklamodawcy.

Przykazanie 4 
Stosuj w praktyce 
zasadę 3WIN
 

Najlepsze kampanie to te, w które zaangażowane są i w któ-
rych korzyść odnoszą wszystkie strony: bloger, reklamodawca  

i czytelnik. 
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81 10 przykazań

Matylda Kozakiewicz, http://segritta.pl:

Aby zrobić dobrą kampanię, trzeba spełnić trzy warunki: dać blogerowi 
dobry produkt, zapłacić mu i go rozpieścić.

Dorota Smoleń, matka, blogerka, dziennikarka, redaktorka, autorka 

blogów http://od-rana-do-wieczora.blog.pl i http://czytam-dzieciom.

blogspot.com, współautorka www.dwiechochelki.pl, koordynatorka 

akcji charytatywnej Macierzyństwo bez lukru:

Irytują mnie wymagania w porównaniu do stawek – miałam propo-
zycję napisania notki o podróżowaniu z dziećmi, w której miało być 
kilka linków do konkretnej marki samochodowej i jeszcze wspomniane 
o jakichś konkretach – i to wszystko za 50 zł.

Przykazanie 5 
Zaproponuj 
satysfakcjonujące 
wynagrodzenie 

Najważniejsza zasada, o której trzeba pamiętać to to, że za wyko-
naną pracę należy się zapłata. Czy będzie to gotówka, czy barter, 

czy rozliczenie pół na pół – nie ma znaczenia. O formie płatności, 
jaka mu odpowiada, zawsze decyduje bloger. Ważne jest natomiast, 
żeby bloger nie miał poczucia, że ktoś chce go naciągnąć, oszukać 
albo wykorzystać.
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Paweł Stempniak, Social Media Manager, Euro RSCG Digital:

Agencja i klient powinni być gotowi na zdarzenia, które nie były za-
planowane. Blogi i blogosfera to żywy organizm, który należy dobrze 
zrozumieć i poczuć. Nie da się wszystkiego przełożyć na liczby i ścisłe 
harmonogramy. 

Dorota Kamińska, http://pozytywnakuchnia.pl:

Jedno z najważniejszych przykazań współpracy reklamowej to indywi-
dualne podejście do blogera i organizowanej u niego kampanii. Firma 
musi wyjść z założenia, że efekty kampanii na różnych blogach mogą 
być zupełnie odmienne i przygotować się na różne poziomy i tematyki 
dyskusji z ich czytelnikami.

Przykazanie 6 
Bądź elastyczny

Nie upieraj się przy danej koncepcji kampanii, bo tak sobie wcześ-
niej to wymyśliłeś. Wysłuchaj, co ma do powiedzenia bloger 

– może nie zna twojej marki tak, jak ty, ale za to zna lepiej swoich 
czytelników swojego bloga i zasady funkcjonowania w blogosferze. 
Reaguj na bieżąco – także w trakcie trwania kampanii.
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Grzegorz Marczak, http://antyweb.pl:

Najbardziej drażnią mnie niekompetentne firmy PR-owe, dla których 
za dużym wysiłkiem jest odpowiedź na mail. Od tego tak naprawdę 
wszystko się zaczyna i bardzo zniechęciło mnie takie podejście do kilku 
dużych marek, z którymi po prostu nie mogę rozmawiać, bo pośredni-
czy w takich rozmowach zawsze leniwa firma PR-owa, której pytanie 
do klienta zajmuje tydzień czasu. Dla mnie tego typu zachowania są 
niepojęte. Najlepszym rozwiązaniem na początek jak dla mnie jest 
więc  po prostu wziąć do ręki telefon i porozmawiać z drugą stroną.

Przykazanie 7 
Postaw na bezpośredni 
kontakt i indywidualne 
podejście

Pamiętaj, że każdy bloger jest inny. To, co podoba się jednemu, 
drugiego może irytować. Każdego traktuj więc indywidualnie. 

Żadnego blogera nie da się wtłoczyć w sztywne, ustalone ramy. 
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Eliza Wydrych, http://fashionelka.pl:

Firmy powinny w jakiś sposób udowodnić, że wiedzą do kogo piszą, że 
byli przynajmniej raz na moim blogu i są zorientowane w tematyce, 
którą poruszam. Kiedyś dostałam propozycję współpracy – w pierw-
szym zdaniu pani z marketingu napisała „Uwielbiam Pani bloga ku-
linarnego i doceniam pasję i wkład pracy, jaki Pani w niego włożyła, 
chciałabym zaproponować...”

Tomasz Topa, http://tomasz.topa.pl:

Minusują hurtowe maile („Drodzy Państwo”) czy nieudolnie zamasko-
wane szablony – raz dostałem maila, w którym ktoś zapomniał zmienić 
kolorów i dokładnie było widać inny kolor w miejscu imienia i nazwy 
bloga adresata. Pominę, że w jednym miejscu zapomniano zmienić 
imię i został „Jakub” :).
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Rafał, Blogo, Blogomotive http://www.blogomotive.pl/:

Nie lubię, gdy firma pró-
buje oceniać efekty 
współpracy przyjmując 
wzorce żywcem wzięte 
np. z oceny efektywności 

kampanii banerowej na Onecie czy innym por-
talu. Irytuje mnie brak zrozumienia specyfiki 
blogosfery. Organizowane przeze mnie akcje nie 
dlatego są efektywne, że generują miliard wejść 
na stronę klienta (jeśli ta jest w tekście pod-
linkowana) lub przypływ setek tysięcy fanów 
na profilu Facebooka, ale dlatego, że wywo-

łuję dyskusję, sprawiam, że potencjalni klienci 
dowiadują się o jakichś usługach lub cechach 
marki. Wielokrotnie dowiadywałem się od 
klientów, że współpraca ze mną co prawda nie 
dała im wielce zauważalnego ruchu na stronie, 
ale są zaskoczeni ilością komentarzy pod moim 
tekstem oraz tym, jak czytelnicy firmę postrze-
gają, jakie mają z nią wspomnienia, perypetie 
itp. To jest wiedza, moim zdaniem, nie do po-
zyskania ze standardowej kampanii odsłonowej 
lub organizacji konkursu na kompletnie anoni-
mowym portalu.

Przykazanie 8 
Nie nastawiaj się 
na zasięg

Traktowanie bloga jak tradycyjnego medium i rozliczanie blogera 
z liczby odsłon nie jest podejściem właściwym. W przypadku 

blogów nie chodzi o zasięg, ale o to, że na blogach skupiona jest pewna 
społeczność zainteresowana konkretnym tematem. Według ostat-
nich badań (Patterns of Temporal Variation in Online Media, J. Yang,  
J. Leskovec. ACM International Conference on Web Search and Data 
Minig (WSDM), 2011.), ta właśnie cecha społeczności powoduje,  
że jest ona bardziej podatna na rekomendacje kogoś z własnego grona.
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Artur Kurasiński, AK74, http://blog.kurasinski.com:

Często (nadal) zdarza się, że zgłaszają się do mnie klienci i na dzień 
dobry proszą o „wylegitymowanie się” statystykami bloga. Rozumiem, 
że taką akcję mogą planować ludzie z domów mediowych, ale próbo-
wanie zrobienia „zasięgu” na małym blogu (do której kategorii zaliczam 
AK74) jest mało profesjonalne. Klienci muszą się nauczyć, że są blogi 
zasięgowe i wpływowe (a mogą to sprawdzić za pomocą takich narzędzi 
jak Brand24 czy Sotrender.com).

http://hatalska.com


87 10 przykazań

Przykazanie 9 
Nie traktuj blogera 
jak półgłówka

Składając blogerowi ofertę, wysyłając do niego maila z propozy-
cją, zastanów się, co byś pomyślał, gdybyś sam otrzymał taką 

ofertę. Tzw. kryzysy w blogosferze nie biorą się stąd, że blogerzy są 
konfliktowi, ale dlatego, że trafiające do nich oferty traktują ich jak 
ludzi niespełna rozumu. Ja sama dostałam ostatnio z dużej agencji 
reklamowej informację prasową, która kończyła się następującymi 
słowami: „Bardzo zależy mi na szybkim komunikacie – akcja zaczyna 
się jutro w nocy. Tekst jest gotowy, nie wymaga wysiłku i korekty.”

Artur Kurasiński, AK74, http://blog.kurasinski.com:

Klient nie może działać tak, jakby chciał na potrzeby jednej akcji na 
blogu zmienić sposób pisania blogera („..ojej za dużo slangu technicz-
nego – nie możesz tego zmienić?"), jego sposób ekspozycji treści czy 
częstotliwość publikacji („...i poprosimy 5 notatek dziennie, dobrze?”) 
i kanały dotarcia („...i jeszcze konto na Pinterest załóż i tam coś wrzu-
caj, ok?”)
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Maciej „Mediafun” Budzich, http://mediafun.pl/:

Jako firma bądź odważny – kampanie z blogerami pozwalają zerwać 
trochę ze standardami reklamowymi i połączyć kreatywność i emocje 
blogera z tym, co ma do przekazania marka. Można to zdecydowanie 
lepiej wykorzystać niż traktować blogera jako „rozdawacza” prezentów 
na blogu. Blog to właśnie miejsce, gdzie można zrealizować niestandar-
dową kampanię – a takie działania są zawsze dobrze ocenianie przez 
blogera, czytelników, konsumentów i media branżowe.

Przykazanie 10 
Bądź odważny

Kampanie w blogosferze to wciąż jeszcze w wielu przypadkach 
kampanie niestandardowe. Pewnie, obarczone są jakimś ryzy-

kiem, ale mogą też przynieść fantastyczne efekty. Miej odwagę w re-
alizacji tego typu projektów i przecieraniu szlaków :).
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