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W
arto zwróci! uwag" 
na elastyczno#! blogo-
sfery, a co za tym idzie, 

jej wra$liwo#! na potrzeby odbiorców. 
Sie! umo$liwia odnalezienie si" w niej 
równocze#nie blogerowi pisz%cemu o &-

nansach, jak i lifestyle. I w'a#nie tym mo-
mencie do akcji wkracza in(uencer.

In(uencer jest liderem opinii, udzie-
la si" w wi"kszo#ci kana'ów mediów 

spo'eczno#ciowych, prowadzi bloga lub vlo-
ga, na którym systematycznie emituje tre#ci. 
In(uencer pozwala odbiorcom budowa! 
wyobra$enie na temat produktu lub us'ugi 
i co najcenniejsze dla marek –)skupia i bu-
duje spo'eczno#! w jednym miejscu.
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Jak wyselekcjonowa! blogera od-
powiedniego do wspó"pracy z mark#? 
Twórcy reklam i rynek maj# odmien-
ne wyobra$enia na temat popularno%ci 
blogerów. Z perspektywy marketerów 
najistotniejsze powinno by! traktowanie 
blogerów jako kolejnego kana"u medio-
wego, s"u$#cego do przekazywania in-
formacji na temat marki. Przy selekcji 
najistotniejsze powinno by! poznanie 
zarówno liderów opinii, jak i tematów im 
bliskich. Trudno nawi#zywa! wiarygodn# 
wspó"prac& z blogerem, nie znaj#c au-
tora i jego odbiorców. Oczywi%cie 'rmy 
tak$e korzystaj# z rankingów in(uence-
rów udost&pnianych przyk"adowo przez 
platform& Hash.fm, jednak same zasi&gi 
i to, co widzimy wy%wietlaj#c kana" blo-
gera na YouTube, niewiele nam mówi. 
Marketerom powinno tak$e zale$e! 
na zdobyciu informacji o zaanga$owaniu 
spo"eczno%ci i upewnieniu si&, czy topowy 
bloger faktycznie nim jest, poniewa$ mo$e 
si& okazac, $e pomin&li%my pewne kana"y.

Ka$dy marketer tworz#cy kreacje z in-
(uencerami powinien by! na bie$#co 
z trendami, uczestniczy! w wydarzeniach 
bran$owych i nawet poznawa! osobi%cie 
twórców tre%ci. Istotny jest „touch & feel” 
oraz wiarygodno%!, któr# buduje si& tak$e 
podczas ustale) dotycz#cych formalno%ci. 
Osoba odpowiedzialna za pozyskanie in-
(uencerów do wspó"pracy powinna by! 
precyzyjnym researcherem, %ledzi! kana"y 
blogerów w mediach spo"eczno%ciowych, 
co pozwala odkrywa! i by! na bie$#co 
z nowymi i nieznanymi wcze%niej auto-
rami.

Do zalet blogerów powinni%my 
zalicza! wiarygodno%!, opiniotwórczo%!, 
znajomo%! tematów, które poruszaj#, 
zaanga$owanie, elastyczno%! oraz umie-
j&tno%! budowania i zebrania grupy od-
biorców w jednym miejscu. Z punktu wi-
dzenia marketera pozwala to na dotarcie 

do konkretnej grupy docelowej. Niestety, 
mo$emy tak$e natkn#! si& na blogerów 
o zawy$onym poczuciu warto%ci. Za-
chowania, które nie s# profesjonalne, 
niezgodne z etyk# biznesow# umacniaj# 
wizerunek kapry%nego blogera w%ród re-
klamodawców.

Powa$nym k"opotem mo$e by! 
tak$e rosn#ca komercjalizacja blo-
gosfery, a indywidualnymi wadami 
–*nieprzewidywalno%!, brak kreatywno%ci, 
brak czasu, no i chciwo%! przejawiaj#ca 
si& przez nieadekwatne zawy$anie stawek.

Je%li 'rma na czym% si& nie zna, a nie 
brakuje jej zasobów –*powierza zadanie 
agencji kreatywnej albo domowi medio-
wemu. Nale$y pami&ta!, $e wspomniany 
wcze%niej kontakt osobisty i podtrzymanie 
naturalnych, dobrych relacji to najistot-
niejszy element wspó"pracy z blogerem 
i tutaj czasem pojawia si& problem. Domy 
mediowe cz&sto wypaczaj# komunikaty 
blogerów, czego nast&pstwem jest stawia-
nie siebie w roli eksperta. Kardynalnym 
b"&dem jest narzucanie blogerowi goto-
wych do komunikowania tre%ci; takie 
próby najcz&%ciej ko)cz# si& negatyw-
nym nastawieniem do marki i brakiem 
wspó"pracy. Bloger posiada to$samo%!, 
charakter, a jego kana" komunikacji po-
winien by! dostosowany do marki.

W Polsce posiadamy ponad 300*tysi&cy 
blogów. Tworzenie bazy jednorazowo 
nie spe"nia swojego za"o$enia. Blogerzy 
zmieniaj# si&, dojrzewaj#, powstaj# nowe 
blogi. Cz&sto maj# na siebie inny pomys", 
a co za tym idzie zmieniaj# tematyk& blo-
ga. Niekiedy tworzone s# subiektywne 
rankingi przez topowych blogerów, co 
zniekszta"ca rzeczywisto%! i statystyki. 
Moim faworytem w%ród narz&dzi do wy-
szukiwania aktualnych statystyk vloge-
rów z YouTube pozostaje Vidstatsx.com, 

który analizuje kana"y z ca"ego %wiata. 
Narz&dzie jest bardzo przydatne, tworzy 
ranking kana"ów z podzia"em na dobowy 
i tygodniowy przyrost subskrypcji, podaje 
liczb& 'lmów danego kana"u. W zesz"ym 
roku powsta"o narz&dzie Hash.fm –*jest 
wci#$ rozszerzane, do bazy dodawani s# 
wci#$ nowi autorzy tre%ci. Do bazy Hash.
fm mo$e doda! blogera zarówno jego 
czytelnik, jak i sam autor.

Nie istnieje narz&dzie umo$liwiaj#ce roz-
liczenie wycen in(uencerów. W pierwszej 
kolejno%ci marketerzy powinni za"o$y!, 
jaki posiadaj# bud$et na dzia"ania, 
a nast&pnie przeanalizowa! 'nanse. Ocze-
kiwania in(uencerów s# zró$nicowane, 
a realia zale$ne s# od tego, na ile wycenia 
si& dany bloger i jak wery'kuje to rynek. 
Liderzy opinii, z którymi marki chc# 
wspó"pracowa!, ch&tnie negocjuj# staw-
ki, na co marketerzy powinni si& godzi!. 
Negocjacje prowadzone s# przy pomocy 
agencji interaktywnych obs"uguj#cych 
marki. Najcz&stszy model wspó"pra-
cy to: 'rma –*agencja –*bloger. Plusem 
wspó"pracy z agencj# jest zminimalizo-
wany czas transakcji. Wielkie korporacje 
prowadz# liczne kampanie, nikt nie daje 
specjalnych przywilejów in(uencerom/
celebrytom, a du$e kontrakty maj# zawsze 
pierwsze)stwo przed mniejszymi kampa-
niami. Kiedy zadanie zostaje powierzone 
wiarygodnej agencji, która wykonuje zada-
nie, pozwala to unikn#! przetargu. Agen-
cja nie porównuje blogerów, wery'kuje ich 
statystyki i zapewnia wynik. Agencje maj# 
do%wiadczenie z wielu stron, prowadz# 
podobne akcje dla zró$nicowanych bran$ 
i warto korzysta! z ich know-how. 

Przyjrzyjmy si& kampanii Orange –*Misja 
Orange Travel.Pi#tka blogerów zosta"a 
wys"ana do pi&ciu europejskich stolic 
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na kilkana!cie dni, w celu pokazania, 
w jaki sposób mo"na korzysta# z taryfy 
roamingowej w podró"y. Zorganizowanie 
akcji wi$za%o si& z rezerwacj$ przelotów, 
hoteli, odbiorem blogerów, przekaza-
niem im smartfonów, 'nalizowaniem 
formalno!ci. Tu pojawi% si& multitasking 
–(nieodzowna cecha agencji interaktyw-
nych. Wielozadaniowo!# agencji pozwala 
markom dostrzec kolejne zalety technicz-
ne i 'nansowe. Blogerzy nie posiadaj$ 
umiej&tno!ci programistycznych, s$ odpo-
wiedzialni za realizacj& projektu od innej 
strony. Ka"de ich dodatkowe dzia%anie 
lub zaanga"owanie do kampanii pod-
wykonawców wi$"e si& z generowaniem 
dodatkowych kosztów, natomiast agencja 
obs%uguje marki w ramach fee.

Minusem wspó%pracy z agencj$ mo"e 
by# czas. Blogerzy cz&sto przywi$zani 
do autorskich koncepcji próbuj$ wdra"a# 
swoj$ wizj& wspó%pracy. Zespó% dedyko-
wany do obs%ugi marki potrzebuje czasu 
na dotarcie pomys%ów, przeanalizowanie 
i wyci$gni&cie najodpowiedniej koncep-
cji, a nast&pnie podejmuje ewentualne 
negocjacje z in)uencerem. Dodatkowo 
pojawia si& kwestia formalno!ci –(mi-
nusem bywaj$ procedury wewn&trzne 
du"ych korporacji –(cz&sto p%atno!ci s$ 
realizowane dopiero po up%ywie okresu 
60-90(dni, a blogerzy ceni$ sobie p%ynno!# 
'nansow$. Bardzo rzadko funkcjonuje 
w tym wypadku przedp%ata –( jedynie 
w wyj$tkowych sytuacjach.

W zale"no!ci od postawionych celów i ro-
dzaju kampanii marki podpisuj$ bardzo 
zró"nicowane kontrakty. S$ to zarówno 
kontrakty krótko- i d%ugofalowe. Oso-
by prowadz$ce blogi to zazwyczaj osoby 
'zyczne nieprowadz$ce dzia%alno!ci go-
spodarczej, pasjonaci zró"nicowanych 
dziedzin "ycia. Najpowszechniejsza forma 
wspó%pracy z tego typu osobami to umo-
wa o dzie%o, umowa o wspó%pracy, coraz 
rzadziej zdarza si& barter. Ka"da du"a 
'rma wpisuje w umow& kar& umown$, 
klauzul& zwi$zan$ z poufno!ci$. Zarówno 
zleceniodawca i wykonawca zobowi$zuj$ 
si& w formalno!ciach do przestrzegania 
zasad umów.

Poniewa" kampanie z blogerami w Pol-
sce s$ wci$" dzia%aniem pionierskim, 
niezmiernie trudno jest mierzy# efekty. 
Naj%atwiejsze jest mierzenie wspó%czyn-
nika konwersji wygenerowanego przez 
blogerów anga"owanych do kampanii. 
Przyjrzyjmy si& akcji PZU –(„Stop waria-
tom”: Akcja rozpocz&%a si& w lipcu, poja-
wi% si& teaser z niebieskim sercem, spot 
z udzia%em Marcina Doroci*skiego, dzia-
%ania wspieraj$ce akcj& pojawi%y si& tak"e 
na blogach, mi&dzy innymi na http://
www.nishka.pl/. Nishka zaanga"owa%a 
si& w kampani&, a generowana przez ni$ 
tre!# by%a na tyle interesuj$ca dla jej czy-
telników, "e prze%o"y%o si& to na 35(proc. 

konwersji z bloga na landing page kon-
kursu PZU. Internauci nie komentowali 
artyku%ów prasowych na temat kampanii, 
natomiast bardzo aktywnie komentowali 
aktywno!# zwi$zanych z ni$ blogerów. 
Uczestnictwo in)uencerów zosta%o pozy-
tywnie odebrane, internauci opowiadali 
w komentarzach jak blogerzy inspiruj$ ich 
do re)eksji nad zachowaniami na drodze, 
wchodzili w interakcje, opisuj$c swoje 
re)eksje. Cel zosta% osi$gni&ty, kampania 
zosta%a nag%o!niona, blogerzy ponie!li 
temat dalej.

***

Wspó%praca z blogerami przynosi zwykle 
o wiele lepsze wyniki, ni" spodziewaj$ 
si& marketerzy. Badanie przeprowadzone 
przez Uniwersytet Warszawski pod koniec 
2014(roku udowodni%o, "e 36(proc. czy-
telników uznaje blogi za g%ówne +ród%o 
informacji, 34(proc. zakupi%o polecany 
produkt lub us%ug& marki, 39(proc. zre-
zygnowa%o z zakupu, natomiast 27(proc. 
wzi&%o udzia% w evencie po przeczytaniu 
wpisu. W celu osi$gni&cia oczekiwanego 
efektu reklamodawcy nie powinni skupia# 
si& jedynie na emisji tre!ci. Po publika-
cjach konieczne jest wparcie odpowiednio 
targetowan$ kampani$, np. na Facebooku. 

Reklamodawcy ju" wiedz$, "e blogerzy 
ciesz$ si& w Polsce ogromnym zaufaniem 
konsumentów. Je!li wi&c jeste! markete-
rem lub masz mark& i swój produkt, znajd+ 
osob&, która czuje si& jak rekin w blogosfe-
rze, ma swój w%asny styl, charyzm& i pasj& 
powi$zan$ z dzia%aniami twojej marki. 
Uszyty na miar& twoich potrzeb bloger 
zapewnia pozytywny buzz wokó% marki. 
Udanych negocjacji. 

Anna Janczyk, account manager & social 
in)uence specialist w KAMIKAZE. 
anna. janczyk@kamikaze.com.pl


