
(Tele)komunikacja w mediach 
społecznościowych 
Jak media społecznościowe wykorzystuje 
najbardziej angażująca branża usługowa 

 

 

 

Marketing & PR 

 

 

 



(Tele)komunikacja w mediach społecznościowych 

• Obecnie 63% wszystkich Polaków korzysta z internetu (wśród osób w wieku 18-24 
jest już ich 96%). 

• Od kilku lat jedną z najprężniej działających branż w nowych mediach jest 
telekomunikacja – dostawcy usług mobilnych, internetu i płatnej telewizji. To ich 
marki mają największy potencjał i największe doświadczenie w docieraniu do 
potencjalnych i obecnych klientów w mediach społecznościowych. 

• Nasz raport opisuje potencjał marketingowy branży telekomunikacyjnej w 
internecie: 

• Gdzie i w jaki sposób się reklamować? 

• Które marki najlepiej sobie radzą i dlaczego? 

• W jakich kanałach i jakie usługi najlepiej sprzedawać? 

• Jakie są najlepsze praktyki na rynku? 

• To pierwszy raport z cyklu –  najbliższym czasie opiszemy najlepsze praktyki 
sprzedażowe i badanie o jakości obsługi klienta. 



Jak opowiedzieliśmy o telekomunikacji w internecie? 

Zaprezentowana wiedza opiera się na dwóch 
źródłach informacji: 

• Ilościowe badanie kwestionariuszowe (CAWI) 
przeprowadzone wśród n=1796 losowych 
internautów (Badanie zostało przeprowadzone 
metodą RTS (real time sampling), która wyklucza 
udział tzw. „zawodowych respondentów”); 

• Dane z monitoringu social media zgromadzone za 
pomocą narzędzia Radian6. Analizy obejmują 
roczny (04.2013 – 03.2014) i miesięczny (18.02.- 
17.03.2014) okres. 

Radian6 to nie tylko nasłuch 
w 26 językach, ale także: 

• Konsola do zarządzania 
zespołem i komunikacją  
w ramach korporacyjnych 
stron na Facebooku               
i kont na Twitterze 

• Możliwość integracji 
danych z systemem CRM 
(dostępne API) 

• Narzędzie 
wykorzystywane przez 
międzynarodowe marki, 
które pozwala rozwijać 
stratęgię social w czasie    
i na skalę 



I R C e n t e r  
O  s p ó ł c e  

IRCenter to agencja specjalizująca się w badaniach                  

i konsultingu marketingowym m.in. w obszarze digital             

i interactive. 

Głównym obszarem działalności spółki są: 

• badania marketingowe, społeczne i polityczne 

• opracowywanie strategii obecności marki w Digital i Local 

• bieżący konsulting dot. działań digitalowych i mobilnych 

• rozwój narzędzi badawczych w obszarze interactive oraz 

mobile 

Realizujemy badania marketingowe przy 
użyciu najnowszych technologii 

digitalowych 

Łączymy dane deklaratywne z danymi 
behawioralnymi konsumentów 

Docieramy do konsumentów za pomocą 
technologii mobilnych  
i społecznościowych 

Pracujemy dla największych firm  
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 



O u t b o x  
O  s p ó ł c e  

Firma Outbox to jedyny w Polsce dystrybutor 

platformy Salesforce Marketing Cloud, której 

częścią jest Radian6 

• Głównym obszarem działalności spółki są: 

• Integracja w obszarach CRM, ESB i BPM 

• Marketing Automation (Exacttarget i Pardot) 

• Social Media, które traktujemy jako kolejny 

kanał obsługi klienta 

Narzędzia i CRM: 
 
Pardot 
Radian6 
Exacttarget 
Salesforce CRM 
 
http://outbox.pl/page/marketing-automation 

http://outbox.pl/page/marketing-automation
http://outbox.pl/page/marketing-automation
http://outbox.pl/page/marketing-automation


Dlaczego internet jest ważny 

• Internet to obecnie jedno                             
z najważniejszych miejsc do 
prezentowania reklam.  

• Korzysta z niego większość populacji,        
a wśród niej są internauci, którzy uważają, 
że reklamy internetowe są 
najatrakcyjniejsze.  

40% 

36% 

26% 

26% 

12% 

12% 

11% 

W Internecie

W telewizji

E-mailowa

Żadna forma reklamy nie jest dla

mnie atrakcyjna

Reklama zewnętrzna

W prasie

Na portalach społecznościowych

Jakie formy reklamy są według Ciebie 
najbardziej atrakcyjne? 

Internauci zainteresowani usługami 
telekomunikacyjnymi 

N=1796 



Gdzie się reklamować - Jak to jest na Facebooku (CAWI) 

Branża telekomunikacyjna dominuje w internecie – to właśnie o niej najwięcej 
internautów szuka informacji. Jest najpopularniejszym tematem dyskusji w social media, 
a decyzje zakupowe, z nią związane, należą do najczęstszych. 

Obecnie z reklamą w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych – najczęściej 
utożsamiany jest Facebook.  

Jedna czwarta internautów deklaruje, że świadomie należy do przynajmniej jednego 
fanpage telekomunikacyjnego w Polsce. 

 

N=1796 

Największe fanpage na Facebooku to: 

• Serce i Rozum (2,2 mln fanów) 

• Play (1,9 mln fanów) 

• Orange (1,7 mln fanów) 

• Plus (1,3 mln fanów) 

Te fanpage, pod względem liczby fanów, rywalizują jedynie z 
Demotywatorami (1,6 mln fanów) i Kwejkiem (1,4 mln fanów). 

Fani profili 
telekomunikacyjnych: 
26% 

Pozostali:  
74% 



Gdzie się reklamować - Ile wzmianek jest na Facebooku? 

N=79167, Dane za okres:  
1.04.2013 – 31.03.2014 

• Wzmianki o markach operatorów pojawiają 
się nie tylko na głównych stronach ich 
fanpage`ów. Użytkownicy Facebooka piszą   
o nich też w swoich postach i dzielą się 
treścią w społecznościach zainteresowanych 
kwestiami konsumenckim. 

• Im więcej użytkowników Facebooka dzieli się 
opiniami o markach telekomunikacyjnych, 
tym większa szansa, że opinie te wpłyną na 
przyszłe decyzje zakupowe. 

Widoczność marek operatorów 
telekomunikacyjnych na Facebooku 

T-Mobile:  
18% 

Orange: 
27% 

Play:  
28% 

Plus:  
27% 



Ile tego jest na innych kanałach? 

• Facebook to nie wszystko (nawet w Polsce widać, że powoli rezygnują z niego młodzi ludzie). 

• Najwięcej merytorycznych dyskusji o wadach i zaletach różnych usług telekomunikacyjnych odbywa się tam, 
gdzie wypowiada się najwięcej specjalistów –  czyli na forach. 

• Wśród młodych ludzi coraz bardziej popularny jest Twitter. To na tym kanale użytkownicy często dzielą się 
swoimi codziennymi problemami i radościami (nie wywołuje to jednak głębszych, merytorycznych dyskusji). 

Dane za okres:  
17 luty – 18 marca 
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Gdzie się reklamować? 
Przestrzeń do reklamowania usług telekomunikacyjnych 

Te same treści reklamowe mogą być publikowane w różnych miejscach i w wielu formach. 

Internauci chętnie szukają opinii poza kanałami, które zarządzane są przez marki  telekomunikacyjne –
odwiedzając serwisy komercyjne. Są tam obecne opinie z analiz eksperckich i z serwisów syndykatowych, 
które agregują treści z wielu różnych źródeł. Co ważne – to nie tylko kanały poświęcone bezpośrednio 
telekomunikacji, ale także – biznesowi. 

Dane za okres:  
17 luty – 18 marzec 

Twitter Forum 

Orange_Polska 
telepolis_pl 

kr99pl 

58 wzmianek 
23 wzmianki 
19 wzmianek 

telepolis.pl 
elektroda.pl 
bez-kabli.pl 

168 wzmianek 
113 wzmianek 
88 wzmianek 

Serwisy informacyjne Blogi 

zapytaj.onet.pl 
gsmmaniak.pl 

forsal.pl 

194 wzmianki 
79 wzmianek 
22 wzmianki 

polskieinfo.pl   
codziennyblog.pl 

gsmonline.pl  

59 wzmianek 
51 wzmianek 
36 wzmianek 

Liczba publikacji (artykułów, postów i komentarzy) o operatorach w jednym miesiącu 



Gdzie się reklamować? 
Internet jest ważny 

• Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym 
źródłem informacji o usługach 
telekomunikacyjnych jest strona internetowa 
marki.  Ale to za mało. 

• Internauci wyżej cenią, wyszukane w internecie, 
opinie innych osób, niż informacje uzyskane      
w salonach sprzedaży czy opinie znajomych. 
Media społecznościowe to kluczowe źródło 
informacji przy rozważaniu wyboru nowych 
usług. 

65% 

47% 

40% 

34% 

11% 

9% 

Strona internetowa

Opinie w Internecie

Salon sprzedaży

Opinie znajomych

Infolinia

Oficjalne kanały operatorów na

serwisach społecznościowych

Źródła informacji  

o usługach telekomunikacyjnych  

N=1796 



W jakiej sytuacji i w jakim kontekście można się 
reklamować? 

Content cyfrowy dociera do internautów w różnych miejscach, ale wszyscy mają z nim kontakt w domu. 

Z internetu korzystamy także w pracy, na świeżym powietrzu, w restauracjach i sklepach. Właśnie          

w tych miejscach pojawiają się najbardziej bezpośrednie potrzeby związane z telekomunikacją. 

37% 

26% 26% 25% 

15% 

11% 

W pracy Podczas aktywnego
wypoczynku na świeżym

powietrzu

W restauracjach, klubach  i
kawiarniach

W sklepach / galeriach
handlowych

Podczas wyjazdów
zagranicznych

W szkole

N=1796 

Miejsca, w których użytkownicy łączą się przy użyciu internetu mobilnego 



Najwięksi reklamodawcy 

• W telekomunikacji – tak samo jak w innych branżach – największą widocznością cieszą się marki, które 
przykładają do tego największą wagę. 

• W Polsce – na Facebooku i Youtube – wygrywa Orange, promujący brand Serce i Rozum. Zaraz za nim jest 
Play, który nie tylko kieruje swoją ofertę do młodych, ale i konsekwentnie promuje ten sam format contentu 
– celebrytów i kabarety. 

2 377 429 
2 153 262 

1 768 928 
1 440 710 

768 472 
589 195 

Serce i Rozum Play Orange
Polska

Plus Heyah T-Mobile

30 718 037 

18 680 364 
12 937 491 12 295 390 

6 003 198 4 075 574 

Serce i
Rozum

Play Orange Plus Heyah T-mobile

Fanpage 
Liczba fanów 

Kanały YT 
Liczby 

wyświetleń 



Zasięgi postów operatorów na Twitterze 

Twitter to często zapominany i niedoceniany kanał dotarcia do klientów. Niektóre  polskie marki 
telekomunikacyjne o nim pamiętają i inwestują weń odpowiednie środki.  Z reguły starają się odpowiadać na 
treści umieszczane na ich kontach, ale nie kontrolują tego, co dzieje się poza nimi. 

Użytkownicy Twittera piszą o operatorach poza miejscami, które obsługiwane są przez markę. W przypadku 
T-Mobile treści dotarły do ponad 1 miliona użytkowników. Potencjał tych konwersacji jest ogromny. Warto 
przy tym pamiętać, że Twitter dopiero od niedawna udostępnił komercyjne działania reklamowe swoim 
klientom. 

1388735 

1067911 992623 

655916 

T-Mobile Plus Play Orange

Zasięgi postów o operatorach na Twitterze 
Dane za okres:  

17 luty – 18 marzec 



Dlaczego to takie ważne? 
Bo wszyscy już tam są 

Widoczność największych marek 

operatorów telekomunikacyjnych w 

Social Media 

Internauci poruszają wszystkie tematy związane      
z operatorami, ale najczęściej dyskutują o usługach 
i urządzeniach. 

Przedmiotem rozmów są najwięksi polscy 
operatorzy, a liczba tych dyskusji, nie jest już 
zależna od ich wydatków reklamowych. 

Dyskusje funkcjonalne zdecydowanie dominują      
w tym kontekście, a internauci chętnie pytają się 
wzajemnie o zdanie i opinię. 

Która z marek, jako pierwsza, postanowi być 
integralną częścią tych dyskusji? Która zaangażuje 
się w dyskusje o konkurencji i zachęci do swoich 
produktów? Być  może ten ukryty potencjał 
wykorzystają mniejsze marki by zdobyć nowych 
klientów. 

T-Mobile:  
15% 

Play:  
27% 

Orange:  
29% 

Plus:  
29% 

N=168756, Dane za okres:  
1 kwietnia 2013 – 31 marca 2014 



Dla mniejszych marek internet to także szansa  
i wyzwanie 

20% 

18% 

15% 

14% 

11% 

10% 

7% 

3% 

1% 

0% 

0% 

NC+

Netia

Heyah

Vectra

Cyfrowy Polsat

UPC

NJU

LycaMobile

Virgin Mobile

MTV mobile

Netia Mobile

Widoczność mniejszych marek 

operatorów telekomunikacyjnych         

w Social Media 
W ciągu miesiąca internauci potrafią 
udostępnić 3,5 tysiąca treści o mniejszych 
markach z sektora telekomunikacyjnego. 

Najczęściej opisywane są najbardziej 
kontrowersyjne marki, lub takie,                
w których kluczowa jest codzienna 
obsługa klienta. 

Jak się okazuje, najrzadziej dyskutowani 
są wirtualni operatorzy – dla nich internet 
to być może dopiero przyszłość. 

 

N=7760, Dane za okres:  
17 luty – 18 marca 2014  



Potencjał usług telekomunikacyjnych 

• Firmy telekomunikacyjne walczą ze sobą, a już najbardziej o nowych klientów. 

Najwięcej potencjalnych szans sprzedażowych dotyczy usług sieci komórkowych 

i telewizji. 

31% 
25% 

22% 20% 

Sieć komórkowa Płatna telewizja Internet mobilny Internet stacjonarny

Usługi, które chcą zmienić fani marek telekomunikacyjnych na Facebooku 

N=1796 



Potencjał produktów mobilnych 

• Najbardziej angażującym produktem telekomunikacyjnym są prepaidy – rozmowy o nich, najłatwiej 

spotkać w mediach społecznościowych, mimo, iż większość użytkowników internetu korzysta                   

z abonamentu i internetu stacjonarnego. Największy wpływ na potencjał sprzedaży w social media 

mają usługi abonamentowe. 

Prepaid 

Abonament 

Mix 

Internet mobilny 

Internet stacjonarny 
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Widoczność w Social Media 



0%

5%

10%

Najbardziej angażujące kampanie 
No limit w ofercie Nju Mobile 

Nju Mobile wprowadza 
nową ofertę No Limit 

Nju Mobile wprowadza 
nową ofertę – „Nju 

Mobile po wieki” 

Przestrzeń dyskusji   Liczba notek SoV 

Telepolis 129 39% 

Facebook 35 10% 

Hotmoney 35 10% 

Wirtualna Polska 22 7% 

Telix 22 7% 

My-mobile.com.pl 14 4% 

Wykop 11 3% 

GSMonline 7 2% 

Gazeta.pl 3 1% 

BlogPlay 3 1% 

Facebook:  
10,4% 

Blogi:  
1,8% 

Portale:  
48,4% 

Fora:  
39,4% 



Start kampanii – Mumio 
przechodzi do Play 

Mumio robi sceny w salonie 
Play – odc. 1 

Liczba notek SoV 

Facebook 956 27% 

Wykop 703 20% 

Telepolis 316 9% 

YouTube 314 9% 

Twitter 233 7% 

Telix 225 6% 

Blogplay 206 6% 

Wirtualnemedia 72 2% 

Onet 50 1% 

GSMonline 45 1% 

Przestrzeń dyskusji 

Serwisy 
wideo:  
9,4% 

Facebook:  
27,5% 

Portale:  
27,5% 

Google+:  
0,6% 

Blogi: 
6,0% 

0%
10%
20%
30%
40%

Najbardziej angażujące kampanie 
Mumio przechodzi do Play 

Mikroblogi:  
6,7% 

Fora:  
8,8% 



Ranking filmów na Youtube 

Serce i Rozum 
1 943 077 wyświetleń URL 

Serce i Rozum 
1 319 139 wyświetleń URL 

Heyah 
1 204 651 wyświetleń URL 

Serce i Rozum 
1 025 339 wyświetleń URL 

Plus 
993 980 wyświetleń URL 

Orange 
934 582 wyświetleń URL 

http://www.youtube.com/watch?v=6jnmtMUKdtM
http://www.youtube.com/watch?v=35NnVr0E8Bg
http://www.youtube.com/watch?v=Le035DskZjE
http://www.youtube.com/watch?v=cn10NcYQOvE
http://www.youtube.com/watch?v=W2MLo9sFFJE
http://www.youtube.com/watch?v=0YmmFmJy-2E


Jak Vodafone wybrało nową strategię obsługi  
w social media… 

58% osób tweetujących o złych doświadczeniach nigdy nie dostało odpowiedzi od obrażanej marki. Jest to zdumiewająca 
statystyka, biorąc pod uwagę fakt, że klienci angażujący się w sieci wydają od 20% do 40% więcej na produkty, które oferuje firma.  

Na podstawie tych statystyk, wydaje się naturalne, że większość firm powinna rozważyć wykorzystanie komentarzy od klientów     
w social media, by budować lojalność, odkrywać zwolenników marki i ostatecznie zwiększać sprzedaż. Jednak mimo tego szumu, 
obecnie niewiele firm wyposażonych jest w strategię i taktykę pozwalającą prowadzić obsługę klienta w social media. 

Jedną z kilku marek, które odniosły sukces i poskromiły temat obsługi klienta w social media, jest Vodafone. 

W jaki sposób, przy pomocy social media, Vodafone, przekształciło się z marki pomijanej w obsesyjnie wspominaną 

Vodafone jest wiodącą na świecie firmą telekomunikacyjną. Jej australijski oddział udostępnia sieć 3G, która dociera do 94% 
Australijczyków. W 2010 roku, klienci australijskiego Vodafone zaczęli doświadczać poważnych problemów z siecią i trudności           
z dostępem do głosu i danych. Klienci wykorzystali sieci społeczne i media cyfrowe, by dać upust swoim zmartwieniom. 

Według Erika Jacobsena, Online Development i System Strategy Managera w Vodafone, firma zauważyła przyrost negatywnych 
interakcji w social media aż o 2500%. 

“Wiedzieliśmy, że nie możemy nie słuchać naszych klientów” powiedział Jacobsen “Vodafone musiało zapełnić lukę pomiędzy 
oczekiwaniami klientów a w istocie dostarczanymi usługami”. 



 
… i stało się marką kochaną przez klientów 
 
By szybko powrotnie zaangażować swoich klientów i zmienić sentyment wokół marki, Vodafone rozpoczął 
współpracę z firmą konsultinową Bluewolf: 

Zaprojektowali i wdrożyli wielokanałową strategię kliencką, włączając implementację Salesforce 
Service Cloud, chat i samoobsługę. Dzięki wielokanałowemu podejściu, klienci mogą wybrać forum, gdzie 
chcą zgłosić pytanie lub skargę – może być to Twitter, Facebook, email lub chat. Jednolite podejście do 
klientów zaowocowało zaangażowaniem i zadowoleniem klientów. 

Zastosowali komplet narzędzi social włączając Salesforce Marketing Cloud by monitorować                    
i zarządzać sentymentem wokół marki. Dzięki zdolności do monitorowania sentymentu, Vodafone jest     
w stanie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, dociera do nowych społeczności i ocenia działalność 
konkurencji. 
 
Uruchomienie Social Hub i wykorzystanie Service Cloud, pozwoliło przekształcić konwersacje z social 
media w zgłoszenia do obsługi klienta. 

Dzięki dodatkowym funkcjom i odpowiednim procesom, Vodafone podniosło poziom satysfakcji klienta. 

Obecnie w branży social media, Vodafone jest liderem w odpowiadaniu na kwestie związane                 
z obsługą klienta. Klika kluczowych wskaźników: 

• 4-krotny wzrost pozytywnych interakcji z konsumentami 

• 2-krotnie więcej klientów korzystających z samoobsługi 

• 2-krotnie zwiększyła się ilość pozytywnych ocen wsparcia i pomocy udzielanej on-line - „tak, to było 
pomocne” 

Podobnie jak Vodafone, 
inne organizacje także 
myślą perspektywicznie. 

Starają się dostosować  
ich technologie do 
otaczającej kultury, która 
zwracająca się ku wizji 
obsługi klienta w social 
media.  

Wyposażają pracowników 
w narzędzia, które 
pozwalają współpracować 
przy wszystkich fazach 
styczności klienta              
z produktem                       
i przekształcają każdy 
departament oraz punkty 
styczności z klientem       
w wartościową 
komunikację, która jest 
„obsesją klientów”. 



1. Śledzenie słów kluczowych, specyficznych dla 
danej kampanii 

2. Słuchanie wypowiedzi na temat komunikatów 
reklamowych  

3. Nauka „języka”, którym posługują się obecni    
i przyszli klienci 

4. Monitoring unikalnych numerów telefonów   
w reklamach 

5. Ocena sentymentu kampanii marketingowych 

 

 

 

 

 

Ocena skuteczności reklamy i działań marketingowych 
czyli 10 przykładów wykorzystania Radian6 

6. Monitorowanie rozmów z targów i wydarzeń 

7. Monitorowanie unikalnych adresów URL        
w reklamach 

8. Znalezienie odpowiednich miejsc dla marki na 
reklamę online 

9. Monitorowanie hashtagów dla konkretnej 
kampanii lub marki 

10. Zabieganie o treści tworzone przez 
użytkowników i monitorowanie wyników 

 

 

 

 

 



Co chcieliśmy pokazać lokalnie 

 

• Dyskusje o markach nie toczą się jedynie na korporacyjnych kanałach 
marki 

 

• Wiedza z danych pozyskanych z social media powinna być integralną 
częścią strategii marketingowej 

 

• W działaniach reklamowych nie trzeba ograniczać się do wyświetlenia 
komunikatu - zaangażowanie w rozmowy może podnieść poziom 
satysfakcji klienta obecnego i potencjalnego oraz zwiększyć sprzedaż 

 



• Ogólnie: Świat jest coraz bardziej mobilny, a jedną z branż, która musi szybko adaptować się do nowego 

paradygmatu, jest branża telekomunikacyjna. Obecnie, często widzi się ludzi, którzy oglądają swoje 

ulubione filmy i przeglądają internet na smartfonach lub tabletach – w łóżku, w pociągu, idąc ulicą. Mogą 

dotrzeć do interaktywnego contentu niemalże wszędzie, i jako klienci oczekują, że wszędzie i o każdej 

porze będą mogli skontaktować się z dostawcami usług, którzy im pomogą. Wiemy jak to zrobić. 

 

 

 
Reasumując globalnie 

 

• Mobilnie: Przyszłość mobilnej reklamy to nie liczba kliknięć – tylko zmiana sposobu w jakim marka staje 
się częścią życia klienta. Mamy do czynienia z obsesją na punkcie starych metryk definiujących sukces 
jako zasięg czy częstotliwość. W starym modelu liczba wyświetleń oznacza czy marka osiągnie sukces czy 
nie. 

• Mobilny świat nie działa w ten sposób. Ilość powtórzeń skutkuje negatywną reakcją. Marka musi 
postawić na jakość podejścia do kreowania potrzeb, ponieważ telefon jest bardzo osobisty – to nie 
urządzenie, to połączenie. Wiemy od czego zacząć. 

 

 
• Socialowo: Sieci społecznościowe są coraz bardziej zakorzenione w codziennej komunikacji biznesowej    

i zyskują powszechną akceptację jako kolejny kanał marketingowy. Firma musi wiedzieć jak połączyć się 

bazą swoich klientów. Znamy najlepsze rozwiązania. 

 

 



Mapa konwersacji 
dostępna jest pod linkiem: 
http://bit.ly/1hnJq2j 

http://bit.ly/1hnJq2j

