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2013  rok  był  kolejnym  udanym rokiem dla branży Telco w mediach społecznościowych. Skala Facebook
i   rosnąca   skala   użytkowania   go   na  urządzeniach  mobilnych,  czyni  z  FB  oczywiste  narzędzie  do
prowadzenia  tam  działań  marketingowych  firmy  telekomunikacyjnej.  Play  umocnił  swoją  pozycję jako
najsilniej   rozwijająca   się   marka   w   Polsce  podążając  za  rozwojem  kanałów  i  dostosowując  swoją
obecność do oczekiwań użytkowników social media.

W  2013  roku  z  licznymi sukcesami prowadziliśmy w mediach społecznościowych działania w obszarach
budowy marki, obsługi klienta a także pierwszy raz na taką skalę ecommerce.

Dzięki    spójnym    działaniom    komunikacyjnym   wykorzystującym   platformę   celebrities   również   na
facebooku,  udawało  nam  się  z powodzeniem budować liczne grono zaangażowanych fanów. Materiały z
planu  nowych  spotów,  making−off  i  zabawy  wokół  bohaterów naszych reklam były bardzo skutecznym
nośnikiem   komunikacyjnym.  Nowa  platforma  wykreowała  także  nową  celebrity  −  bohaterkę  naszych
spotów   Barbarę   Kurdej−Szatan.   Ta  miła  osoba  okazała  się  na  tyle  interesująca  dla  użytkowników
socialmedia,   że   spontanicznie,   bez   jakiegokolwiek   działania  ze  strony  P4,  zaczęły  powstawać  jej
fanowskie strony (największy profil „Blondynka z reklamy Play” ma ponad 200.000 fanów).

W  obszarze  obsługi  klienta  Play  dzięki  stworzeniu odpowiedniego zaplecza osobowego i technicznego
z   powodzeniem   zapobiegał   potencjalnym   sytuacjom   kryzysowym   (np.   słynna   „akcja   kartonowa”
doskonale  rozegrana  przez  naszego  rzecznika  prasowego  Marcina  Gruszkę”).  Obsługa  klienta  to nie
tylko   facebook   i   zespół   Play4U   ale   również   cały   ekosystem   interakcji   z  użytkownikami:  nasze
firmowe   forum   (www.forumplay.pl)   ponad   z   ponad   200.000   wizyt   miesięcznie   i   blog  rzecznika
prasowego (www.blogplay.pl).

„Portalyzacja”   Facebooka,   wprowadzenie   nowych   form   reklamowych   i   wzrost  bazy  użytkowników
spowodował,  że  w 2013 roku F−commerce stało się rzeczywistością. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
narzędzi   targetowania,   testowania   i  optymalizacji  kampanii,  z  powodzeniem  wykorzystywaliśmy  ten
kanał do pozyskiwania nowych klientów Play.
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Rok   2013   w   komunikacji  telekomów  na  FB  był  rokiem  istotnych  zmian  −  w  większości  na  dobre.
Jeszcze   w  pierwszych  miesiącach  na  fanpage’ach  gościły  "koteczki  w  piąteczki"  i  wpisy  z  gatunku
"po   szkole   najbardziej   lubię   ____",   a   takie   działania,   jak   np.  konsekwentnie  realizowany  przez
Orange  Polska  social  care  uznawane  były  za  dziwactwo  (część  ekspertów  twierdziła  nawet,  że  jest
to   działanie   na   szkodę   marki,   bo   powoduje   pojawianie   się   na   wallu   nieprzyjemnych   dla  niej
opinii).   Dziś   praktycznie   wszystkie   telekomy   traktują  swoje  facebookowe  ściany  jako  pełnoprawny
kanał  obsługi,  pozwalający  na  lepszy  kontakt  z  klientem,  a Orange za swoją aktywność dostało MIXX
Award.   I   słusznie,   bo   w   tej   branży   klient   szczególnie   jest   wyczulony   na   reakcję  "tu  i  teraz".
Widać  też  bardzo  wyraźne  zmiany  w  komunikacji  w  postach  −  nawet,  jeśli  dany  wpis ma charakter
stricte   rozrywkowy,   to   najczęściej,   w   taki  czy  inny  sposób,  związany  jest  ze  światem  marki  i  jej
wartości/produktów/usług.

Do   takiego   podejścia   przyczynił   się   również   na   pewno   powiększający  się  zasięg  profili.  Strony
operatorów   to   czołówka   polskiego   FB,   w   tym   szczególnie  Serce  i  Rozum,  które  przebojem  i  w
świetnym   stylu,   jako   pierwszy  fanpage  nad  Wisłą,  pokonały  barierę  2  mln  fanów.  Tak  duża  baza
dotarcia   powoduje,   że   dziś   top3   polskich   operatorów,   za   pomocą  swoich  profili,  może  de  facto
dotrzeć  z  komunikatem  do  każdego użytkownika w Polsce. Stosunkowo niskie wciąż koszty kampanii na
tym   portalu   −  w  porównaniu  z  ATL  −  sprawiają,  że  stał  się  on  atrakcyjnym  medium  reklamowym.
Wyraźnie  widać,  że  operatorzy  starali  się  wykorzystać  tę  możliwość  (wzrost  wydatków na reklamę w
social   media   następował   3x   szybciej   niż   w   całym   internecie   −   35   proc.   wobec  10  proc.).  Z
perspektywy  Orange  Polska,  nie  wchodząc  w  szczegóły,  mogę  dodać,  że  było  to nie tylko opłacalne
kosztowo,  ale  też  pozwalało  na  realną  konwersję  zakupową,  co  po latach poszukiwań złotego środka
sprzedażowego na FB jest doskonałą informacją.

Były   też   ciemniejsze   strony.   Ostatnie   zmiany,   czyli  ograniczenie  dotarcia  organicznego,  sprawiły,
że  na  działania  w  obrębie  FB  trzeba  przeznaczać  bardzo  konkretne  kwoty,  bo  tylko one zapewniają
dostęp  do  odbiorców.  Taka  polityka  sprawi  niechybnie  (widać  to  już  było  w końcówce 2013 roku), że
drastycznie  zmaleje  znaczenie  wskaźnika  zaangażowania,  jako  miernika sukcesu działań socialowych.
Oczywiście,   nie   upadnie  on  w  ogóle  (social  context,  mądrze  wykorzystywany,  pomoże  zrealizować
jeszcze   niejedną   kampanię),   ale   akcent   w   ocenach   działań   przesunie  się  w  kierunku  twardego
zasięgu,  generowanego  finansowo.  Zmusi  to  tym  bardziej  marketerów  do  decyzji,  czy  i  jakie  kwoty
chcą   angażować   w   komunikację   social   −   a   to   z   kolei   przyczyni   się   do   jeszcze   twardszego
rozliczania efektów przychodowych.

Na  koniec  warto  odnotować  jeszcze  pojawienie  się  na  ringu  beniaminka  − NJU mobile. Po świetnym
starcie   utrzymał   wysoki   lot   −   bez   wątpienia   jest   to  profil,  który  na  dość  mocno  „poukładanym”
kawałku telekomowym, może w 2014 roku narobić szumu.
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Poprzedni  rok  dla  Plusa  w  mediach  społecznościowych  był  bardzo  udany  − widać to w statystykach:
zajmujemy    pierwsze    miejsca    we    wszystkich   kategoriach   związanych   z   angażowaniem   fanów
(zaangażowanie,     interactivity,     PTAT).    Procentuje    podejście    jakościowe    i    duża    waga,    jaką
przywiązujemy do customer care w mediach społecznościowych.

W    2013    roku    nie    zabrakło    z    naszej   strony   odważnych   posunięć   −   stworzyliśmy   aplikację
lojalnościową,  która  premiuje  najbardziej  zaangażowanych  w  życie  społeczności  fanów,  a pod koniec
roku  −  quiz  pomagający  dobrać  fanom  najlepszą  dla  nich  ofertę.  To  długofalowe  przedsięwzięcia  −
jednak już na tym etapie można stwierdzić, że się sprawdzają.

Oprócz  tematów  związanych  z  ofertą  Plusa,  widocznie  na  naszym  fanpage’u  obecna jest siatkówka:
wielu   naszych   fanów   to   gorliwi   kibice,   którzy   chętnie   włączają   się   w   dyskusje  na  temat  tego
sportu.

Co  przyniesie  2014?  Na  pewno  dużo  interesujących aktywacji dla naszych fanów. Szczegółów na razie
nie zdradzamy, ale możemy zapewnić, że będzie ciekawie :)



Telekomunikacja
Liczba fanów i jej zmiana, 2013

52 437

59 520

85 147

92 379

106 704

130 662

164 455

337 685

482 973

547 031

731 249

1 389 739

1 738 762

2 080 535

2 267 768

+71% (+21 753)

+218% (+40 806)

+53% (+29 465)

+9% (+7 383)

+10% (+9 714)

+102% (+65 977)

+Inf% (+164 455)

+Inf% (+337 685)

+140% (+281 342)

+70% (+225 973)

+68% (+295 645)

+39% (+391 811)

+45% (+538 177)

+59% (+773 386)

+45% (+706 318)

348 346 (+ 131 315)348 346Średnia w kategorii:

Orange Film

UPC Polska

Orange Warsaw Festival

MTV Mobile Polska

sms.priv.pl

Virgin Mobile Polska

nc+

nju mobile

Cyfrowy Polsat

T−Mobile PL

heyah

Plus

Orange Polska

Play

Serce i Rozum

Wykres prezentuje liczbę fanów na koniec miesiąca, a także jej przyrost.
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Telekomunikacja
Ranking wg liczby zaangażowanych, 2013

12%

16%

18%
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21%

17%

42%

15%

11%

27%

13%

40%

16%

25%

36%

6 022

9 461

9 531

20 287

27 155

27 837

35 385

50 303

53 940

148 289

288 005

294 654

334 340

430 633

502 810

Procent zaangażowanych Liczba zaangażowanych

18% | 75 156Średnia w kategorii:

VECTRA

UPC Polska

Orange Film

MTV Mobile Polska

Virgin Mobile Polska

nc+

Orange Warsaw Festival

nju mobile

Cyfrowy Polsat

T−Mobile PL

Serce i Rozum

heyah

Play

Orange Polska

Plus

Zaangażowany to użytkownik, który w analizowanym okresie wchodził w interakcje z treściami na stronie,
poprzez klikanie "lubię to", komentowanie, postowanie lub głosowanie w ankietach.
Wartość procentowa może być większa niż 100%, gdyż Facebook umożliwia wykonanie aktywności użytkownikom, którzy nie są fanami.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



Telekomunikacja
Ranking wg interaktywności, 2013

1 269

1 591

9 629

1 233

1 077

2 963

1 533

944

944

1 566

2 603

1 125

1 092

1 264

2 831

77 677

110 982

122 929

129 153

160 156

261 237

265 141

348 679

490 887

920 550

1 945 809

2 110 910

2 512 109

2 652 463

4 060 705

Relative Interactivity Interactivity Index

1 559 | 545 120Średnia w kategorii:

VECTRA

UPC Polska

Play4U

MTV Mobile Polska

Virgin Mobile Polska

Orange Warsaw Festival

nc+

nju mobile

Cyfrowy Polsat

T−Mobile PL

heyah

Orange Polska

Serce i Rozum

Play

Plus

Interactivity Index to zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności w obrębie fanpage’a w ciągu miesiąca.
Relative Interactivity uwzględnia wielkość fanpage’a, a zatem umożliwia porównanie fanpage o zróżnicowanej liczbie fanów.
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Telekomunikacja
Ranking wg średniej dziennej "liczby osób, które o tym mówią", 2013

752

1 038

1 174

1 734

2 083

2 402

5 456

8 177

10 438

11 517

18 804

27 557

31 153

31 493

31 573

6 248Średnia w kategorii:

VECTRA

MTV Mobile Polska

UPC Polska

Mobile Vikings Polska

Orange Warsaw Festival

Virgin Mobile Polska

nc+

Cyfrowy Polsat

T−Mobile PL

nju mobile

heyah

Orange Polska

Serce i Rozum

Play

Plus

Wykres przedstawia średnią dzienną liczbę osób odnoszącą się do fanpage’a w ciągu miesiąca.
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Telekomunikacja
Ranking postów wg wartości Interactivity Index, 2013

Orange Polska

Sobota, 02.02.2013, godz: 18:02

Mój numer telefonu zaczyna się od cyfry: __

Interactivity Index: 107 185

6185 24690 14057% 43%

Plus

Środa, 13.02.2013, godz: 19:51

Ile kółek widzicie na obrazku?

Interactivity Index: 88 320

5664 18412 56359% 41%

heyah

Poniedziałek, 11.03.2013, godz: 14:24

Wyciągamy karteczki. Tylko bez ściągania!

Interactivity Index: 66 331

3983 14927 16553% 47%

Play

Wtorek, 26.03.2013, godz: 15:17

Kto widzi błąd? ;D

Interactivity Index: 65 331

3931 2006 333645% 55%

Serce i Rozum

Piątek, 08.03.2013, godz: 13:33

Dziś nawet Rozum życzy od Serca! I ja też!

Interactivity Index: 45 356

14912 483 178291% 9%



Metodologia Fanpage Trends Polska

Cel
Celem opracowania jest identyfikacja tendencji zachodzących na stronach portalu
społecznościowego Facebook (Strony na Facebooku), takich jak wzrosty i spadki liczby fanów,
aktywności użytkowników itp. Raport zawiera rankingi 15 najlepszych stron pod względem
wybranych wskaźników.

Strony objęte analizą
W raporcie są uwzględnianie strony znajdujące się na portalu Facebook, których grupę docelową
oraz zaangażowanych stanowią głównie Polacy. Sotrender analizuje ponad 100 tys. polskich
stron, z czego największe z nich poddawane są bardziej szczegółowej analizie. W opracowaniu
“Fanpage Trends Polska 2013” uwzględnionych zostało 8 563 najważniejsze strony. Dane dotyczące
wszystkich aktywności na analizowanych stronach pobierane są za pomocą interfejsu
programowania aplikacji (API) Facebook i podlegają jego ograniczeniom. Analizy i porównania
prowadzone są łącznie oraz w podgrupach wyodrębnionych ze względu na branżę i tematykę przez
Sotrender Research Team.

Okres badania
Niniejsze zestawienie Fanpage Trends przygotowywane zostało w oparciu o dane związane z
okresem od 1 stycznia do końca grudnia 2013.

Wskaźniki
Fani strony − użytkownicy, którzy polubili profil strony.
Zaangażowani − użytkownicy, którzy w analizowanym okresie wykonali przynajmniej
jedną aktywność na stronie (polubienie, komentarz, dodanie postu lub zdjęcia bądź oddanie
głosu w ankiecie).
Interactivity Index − zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności w obrębie strony.
Relative Interactivity − zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności fanów w obrębie stron
w wybranym okresie, z uwzględnieniem liczby fanów.
Liczba osób, które o tym mówią − średnia dzienna liczba osób odnosząca się do strony
w danym przedziale czasowym.
Top posty − najlepsze wpisy administratorów strony wybrane na podstawie wartości
Interactivity Index.

Infografika
Dane przedstawione w infografice dotyczą wyłącznie stron komercyjnych. Z kolei warunkiem
obecności w rankingach „Najbardziej Uważnych” oraz „Najszybciej komentujących” jest dodatkowo
posiadanie co najmniej 50 tysięcy fanów oraz przynajmniej 365 postów użytkowników, co daje
przeciętnie jeden post dziennie. Jako odpowiedź strony przyjmujemy do rankingu „Najbardziej
Uważnych” zarówno skomentowanie jak i polubienie wpisu użytkownika, natomiast do „Najszybciej
komentujących” tylko skomentowanie.



Masz pytania?

Napisz do nas:

contact@sotrender.com

facebook.com/Sotrender
twitter.com/Sotrender


