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WSTĘP

Każdego dnia do Facebooka logują się miliardy użytkowników. Ta platforma komunikacji
od ponad dekady jest integralną częścią ich życia i towarzyszy im w każdym miejscu
czy wydarzeniu. Konsekwencją rozwoju tej platformy było zainteresowanie się nią marek
i włączenie jej, jako silnego medium, do strategii komunikacji z konsumentem.

Dzisiaj Facebook wydaje się być naturalnym środowiskiem dla marek i pełni wiele istot-
nych funkcji. Jest kanałem komunikacji, zasięgowym medium do budowania świadomości 
marki,oferty czy produktu, silną platformą sprzedażową czy też - poprzez messengera
i boty - miejscem obsługi klienta. Większość podmiotów ma swoje profile biznesowe
na Facebooku,
acz nie wszyscy jeszcze potrafią wykorzystać pełen potencjał tej platformy do budowania 
swojej marki i pozyskania nowych klientów.

Sygnały, jakie pozostawia po sobie konsument w trakcie użytkowania Facebooka dają
doskonały potencjał dla precyzyjnego dotarcia do dobranej grupy docelowej z produk-
tem czy ofertą.

Bo siłą Facebooka są ludzie korzystający z platformy. Użytkownicy, dla których platforma 
ta stała się integralną częścią ich życia. Facebook towarzyszy im każdego dnia, przy każ-
dej czynności. Jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń w ich życiu. Bez względu na czas, 
miejsce czy zajęcie. 

Dla każdego użytkownika Facebook pełni inną rolę. Jest źródłem informacji, inspiracji,
kanałem komunikacji z przyjaciółmi, miejscem rekomendacji i porad, czy czasem miej-
scem autopromocji lub platformą, przez którą można sprawnie kontaktować się z także
z markami. 
W zależności od tego - działania podejmowane na tej platformie są różne. 
I właśnie te zachowania są kluczowe dla współczesnego marketera, bo warto inwestować 
budżety marketingowe właśnie tam, gdzie jest nasz potencjalny klient, czyli w mobile
i Facebook’a.

Nasz poradnik ma na celu przybliżenie trendów związanych z Facebookiem oraz usyste-
matyzowanie i pokazanie zastosowań jak i możliwości konkretnych formatów reklamo-
wych w stale zmieniającym się ekosystemie.
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FACEBOOK	2018	–
ZMIANY I TRENDY

W styczniu 2018 roku Mark Zuckerberg ogłosił, że jego celem na rok 2018 jest przepro-
wadzenie zmian w algorytmie Facebooka i postawienie na treści pomagające uzyskać 
bardziej znaczące interakcje społeczne. Skutek? Dalsze ograniczanie postów od firm,
marek i mediów i wzmocnienie roli grup oraz Facebook/Instagram Stories. Nacisk jest 
wyraźny na to, aby zamieszczane treści spełniały określony standard – zachęcały do szcze-
rych interakcji między użytkownikami.

Wiele osób stoi na stanowisku, że to błąd w niejasnej strategii Facebooka. Jednakże nale-
ży brać pod uwagę nie tylko kontekst marek i podmiotów funkcjonujących w przestrzeni 
Facebooka, ale przede wszystkim jego użytkowników. Facebook dąży do tego,aby otrzy-
mywali oni treści wartościowe, interesujące, spersonalizowane i realnie angażujące.
Oznacza to koniec ery tzw. ‘engagement baiting’, czyli wszelkich bezpośrednich i mogą-
cych stanowić nacisk na użytkowników form zaangażowania.

Motywacja, aby wydać jak najmniej budżetu i osiągnąć takie cele, jak: wzrost ilości fanów, 
polubień i poziomu zaangażowania była uzasadniona na platformie przed 2009 rokiem. 
Od tego czasu Facebook wprowadza istotne zmiany, które warunkują zmiany strategii 
komunikacji marketingowej. Oprócz świetnej jakości treści, dobranego contentu i narra-
cji – trzeba jeszcze potrafić prowadzić skuteczne działania nakierowane na konkretne cele 
biznesowe. Polubienia czy też sztuczne zaangażowanie nie generują biznesu, a osoby 
lubiące profil danej marki nie zawsze dokonują zakupów jej produktów czy usług.

Zmiana algorytmu i co to oznacza
dla	biznesów	i	użytkowników

W kontekście zmian w algorytmie Facebooka wiele firm musi przedefiniować swoje stra-
tegie i nauczyć się prowadzenia skutecznych działań nakierowanych na budowę marki 
oraz generowanie sprzedaży na Facebooku. Żeby to osiągnąć niezbędna staje się zmiana 
celów na brandingowe, zasięgowe oraz przede wszystkim efektywnościowe. Proces ten 
wymaga zmiany myślenia w podejściu do biznesu, wiedzy, doświadczenia oraz czasu.
Nikt nie lubi zmian, stąd wiele obaw i kontrowersyjnych opinii. Jednak dobrze zaplanowa-
ne i przeprowadzone kampanie koncentrujące się w większości na wzroście konwersji -
to konkretne biznesowe wyzwania, z którymi
już wkrótce będą musieli się zmierzyć.

Co	zmiana	algorytmów	oznacza	dla	firm?
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Największy wzrost globalnych wydatków widoczny jest: na reklamy w SM w Feedzie,na online video, 
płatny kontent & natywne (nieintruzywne) reklamy. 

Dlaczego	Facebook	staje	się
istotnym elementem
strategii	mediowej

Od prawie 10 lat reklamodawcy stopniowo przesuwają swoje budżety z mediów tradycyj-
nych - jak TV czy print - do digitalu. Co ciekawe, wraz z pojawieniem się Facebooka
i wprowadzenia jego funkcji reklamowych zmiana ta nabrała jeszcze większego tempa.
Na wielu europejskich rynkach wydatki na digital przekroczyły wydatki na TV - w UK
czy US reklamodawcy wydają już 2x więcej na digital niż na TV!

Dlaczego marketerzy przesuwają budżety z TV i mediów tradycyjnych do mediów
społecznościowych, w tym Facebooka? Co przemawia za tym, że FB może być kanałem 
równie wartościowym w dotarciu do odbiorców podobnie jak TV?

Digital ad spending (Bn)
Digital ad spending (% of total media ad spending)
Digital ad spending growth

Mobile ad spending (% of total media ad spending)
Mobile ad spending (% of total media ad spending

źródło: www.zenithmedia.com

źródło: Facebook
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Dlaczego tak się dzieje? I dlaczego reklamodawcy wybierają Facebooka? Bo na Facebo-
oku mamy oprócz ogromnego zasięgu, bardzo precyzyjne dotarcie do wybranej grupy 
docelowej oraz dokładny pomiar wyników działań. Niezależnie zatem czy naszym celem 
jest wzmocnienie marki czy też wzrost sprzedaży, dobrane do tego odpowiednie grupy 
docelowe, formaty reklamowe, narzędzia oraz cele są w stanie przynieść doskonałe re-
zultaty. Bardzo istotny jest tutaj wybór odpowiednich celów i KPIs – mierników sukcesu 
zarówno dla budowania parametrów brandowych jaki i sprzedażowych.

W zależności od budżetów i możliwości marketerzy różnie budują swoje strategie medio-
we włączając w ‘tort’ mediowy Facebooka. Są tacy reklamodawcy, którzy przesuwają pew-
ną część swoich budżetów ATL do Facebooka. Dobudowują w ten sposób zasięg i często-
tliwość dotarcia do tych grup, które TV nie oglądają, albo oglądają ja rzadko/wybiórczo.
A dzięki temu precyzyjnie trafiają do swoich grup docelowych, jednocześnie optymalizu-
jąc budżety. Takie podejście znajduje szczególne zainteresowanie wśród marek,
które mają bardzo szeroką grupę docelową np. firmy telekomunikacyjne, handel detalicz-
ny czy FMCG.

Obecnie ponad 20% wszystkich budżetów mediowych (razem z ATL) inwestowanych jest 
w Facebook’a i Google’a. Ci dwaj gracze zdecydowanie zdominowali digital advertising.
I te udziały rosną. Wynika to zarówno z opisanych powyżej możliwości precyzyjnego tar-
getowania i pomiaru działań, jak również z faktu, że to właśnie na Facebooku klienci coraz 
częściej
odkrywają produkty/oferty/marki - by potem, poprzez wyszukiwarkę, poszukać dalszych 
informacji. Możliwości dotarcia do użytkownika na etapie znajomości marki domyka 
remarketing - super skuteczny i precyzyjny na Facebooku oraz optymalny w Google. Nie 
przypadkiem działania na Facebooku i Google’u to dzisiaj jedna z podstaw sukcesu kam-
panii digitalowych.

Siła kampanii w mediach społecznościowych, przez wielu porównywana jest do wpływu 
kampanii TV. W zależności od budżetów i możliwości marketerzy mają szerokie możliwo-
ści na kształtowanie swoich strategii mediowych. Pamiętajmy, że na FB możemy kupować 
kampanie nastawione na budowanie zasięgu i częstotliwości (Reach & Frequency),
i podobnie jak w TV przeliczać je na GRPs (Gross Rating Points). Do tego, dzięki badaniu 
Nielsena czy też dzięki natywnemu narzędziu FB, zwanego Brand Lift’em, możemy mie-
rzyć wzrost wszystkich istotnych parametrów marki: od wzrostu świadomości, po chęć 
zakupu czy zapamiętanie reklamy. 

źródło: www.zenithmedia.com
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Za odpowiedź na pytanie “po co nam kampania na Facebooku skoro zainwestowaliśmy
już XX zł w kampanię TV” niech posłużą poniższe wskaźniki. Na podstawie przeprowadzo-
nych kampanii gdzie marketerzy świetnie zaplanowali swoje działania między TV
i Facebookiem efekty były następujące:

• +19% dodatkowego zasięgu zbudowanego na Facebooku (w porównaniu
do kampanii gdzie kampania prowadzona była tylko w TV)

• 4x wyższa efektywność kosztowa działań (wynik precyzyjnego targetowania
i dopasowania treści)

• +60% wyższy ROI z kampanii!
bo affinity czyli dopasowanie przekazu do segmentu użytkownika jest dużo bardziej 
precyzyjne na Facebooku.

Jest coraz więcej marketerów, którzy nie mają budżetów na TV albo mają nieco węższe 
grupy docelowe (np. kosmetyki premium dla kobiet 25-50) i całość swych działań
zasięgowych prowadzą na Facebooku - równie skutecznie jak w TV, ale precyzyjniej,
bo z możliwością dokładniejszego dotarcia do wszystkich segmentów w ramach swojej 
grupy docelowej.

Marki muszą być tam, gdzie są ich konsumenci. A oni spędzają coraz więcej czasu w social
mediach, konsumując treści o wiele szybciej. W Polsce mamy ponad 16 mln osób na
Facebooku, z czego większość spędza czas na FB przeglądając go właśnie na swoich 
smartfonach. Spędzamy ponad 50 min dziennie na FB z uwagą odpowiednią do stopnia 
dopasowania treści - im bardziej treść dopasowana do naszych potrzeb i oczekiwań tym 
nasza atencja jest wyższa. Nie dziwi zatem coraz większa obecność marek przygotowują-
cych coraz atrakcyjniejsze i lepiej dopasowane treści (reklamy) dla użytkowników
Facebooka.

Co	w	przypadku	braku
budżetów	ATL-owych?

W TV i innych mediach tradycyjnych precyzyjne targetowanie to wciąż spore wyzwanie. 
Trafiamy zazwyczaj z tym samym komunikatem do wszystkich. Reklamę karmy dla kotów 
oglądają osoby z psami, mężczyźni - kosmetyki dla pań, a panie - lek na prostatę. Jednym 
słowem - spora strata czasu i budżetów, zwłaszcza w przypadku marek z produktami
i usługami skierowanymi dla węższej grupy odbiorców, niż 18+.

W 2018 roku notujemy wyraźne próby podejścia do tematu “programmatic ad buying”
w TV i próby dopasowania komunikatów do grup docelowych. Tym niemniej o takiej pre-

Podstawa sukcesu
kampanii	na	Facebooku?
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cyzji i uwadze użytkownika jaką możemy zdobyć (i zmierzyć) w social mediach, a zwłaszcza 
na Facebooku nie możemy nawet w kontekście TV myśleć. Można powiedzieć, że w tym 
zakresie Facebook rzeczywiście zrewolucjonizował świat mediów. Nigdzie indziej bowiem 
nie będziemy mogli segmentować użytkowników według tylu parametrów: demografia, 
styl życia, zainteresowania, sytuacja rodzinna i wiele innych parametrów. Taka mnogość 
opcji pozwala na świetne dopasowanie przekazu/oferty do konkretnych grup docelo-
wych. 

Facebook to miejsce, gdzie możemy budować tzw. ‘personalized marketing at scale’.
Naszą grupę docelową możemy dowolnie podzielić i do każdej z nich na podstawie
jej potrzeb czy zainteresowań dobrać optymalną narrację oraz format reklamowy.
Dodatkowo, dzięki zaawansowanym narzędziom Facebooka, możemy testować różne 
formaty/sposoby komunikacji/kreacje.

Facebook oferuje wiele doskonałych narzędzi optymalizacyjnych, których wykorzystanie 
wśród marketerów jest nadal niskie np. Dynamic Creative Optimization czy Data Driven 
Creatives (absolutna nowość na rynku!). Dzięki tym rozwiązaniom marketerzy
w bardzo krótkim czasie mogą testować i dobierać najbardziej dopasowane i działające 
formaty, kreacje, narracje czy sekwencje działań, które w następnym kroku możemy skalo-
wać i optymalizować pod wybrane KPI na poszczególnych grupach docelowych.

Dane, jakie zbieramy na temat naszych użytkowników/klientów powinny stanowić dla nas 
paliwo do dalszych działań. Mogąc przyjrzeć się grupie docelowej głębiej i dzieląc ją na 
wiele różnych podsegmentów - mamy możliwość dobrać takie elementy składowe rekla-
my, które w najlepszy sposób adresują potrzeby i oczekiwania osób z danej grupy i wpły-
wają na ich decyzje zakupowe. I to już w kilkadziesiąt godzin od startu kampanii.
To dla nas kolejne źródło do dalszej optymalizacji.

Warto również wspomnieć, że Facebook udostępnia narzędzia do pomiaru wpływu kam-
panii na ruch w sklepach stacjonarnych oraz wzrost sprzedaży. To rozwiązanie cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród branży handlu detalicznego. Dzięki temu możli-
we staje się powiązanie działań online ze wzrostem sprzedaży w kanałach tradycyjnych.
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Video	-	najbardziej	angażujący
Format	na	Facebooku?

W Stanach Zjednoczonych na przestrzeni dwóch lat (2015-2017) ruch mobilny na stro-
nach internetowych wzrósł o 89%. Jest to zjawisko, które Facebook przewidział już na 
początku swojego istnienia m.in. poprzez inwestycję w aplikację mobilną (w tym wersję 
Lite), oddzielenie Messengera od Facebooka i zdecydowane działania na rzecz zwiększe-
nia dostępu do internetu w najbardziej niedostępnych regionach świata.

Rewolucja smartfonowa jest głównym motorem zmian w obszarze sposobu korzystania
i konsumpcji mediów digitalowych. To dzięki nim mamy stały kontakt ze światem, zna-
jomymi, wiedzą/informacjami - w każdej chwili, niemal z każdego miejsca, kiedy tylko 
chcemy lub tego potrzebujemy. Pozwala to marketerom dotrzeć do swoich potencjalnych 
klientów właśnie w tych momentach. Z dobraną do ich stylu życia oraz bieżących potrzeb 
ofertą i treścią.

Co więcej, ludzie oglądając TV (coraz częściej VOD) i tak bardzo często w tym samym 
czasie używają swoich urządzeń mobilnych. W Stanach w 2018 roku aż 91% osób będzie 
używało internetu podczas oglądania TV, a aż 79% będzie to robiło używając swoich 
smartfonów. Jaki ma to wpływ na kampanie TV+Facebook wspominaliśmy już wcześniej.

Każdego dnia użytkownicy oglądają średnio 100 mln godzin video na Facebooku.
Estymuje się, że do 2020 roku video będzie stanowiło ponad 75% całego użycia danych 
mobilnych. Ponieważ użytkownicy oglądają coraz więcej video na urządzeniach mobil-
nych, marketerzy mają ogromną szansę wykorzystania odpowiednich treści, aby dotrzeć 
do swojej grupy docelowej tam gdzie ona właśnie jest – czyli na mobilnym feedzie.
Większość marketerów ma jednak problem z budowaniem kreacji video odpowiednich 
dla małych ekranów (pocket TV) i sposobu tutejszej konsumpcji treści.

Reklamy	video	–	co	działa	najlepiej
na	mobilnym	Facebooku?

Ponieważ ludzie konsumują treści coraz szybciej i używają różnych (często 2-3 jednocze-
śnie) urządzeń mobilnych - potrzeba produkcji krótkich, angażujących form kreatywnych 
istotnie rośnie. Dla przykładu - w klasycznej TV w latach 2010-2015 udział 15-to sekundo-
wych spotów rósł rok do roku, podczas gdy udział dłuższych formatów (60 sec i więcej) 
malał. Teraz wyzwaniem dla reklamodawców jest zrozumienie jak budować krótkie,
ale silnie oddziałujące formaty. Dlaczego jest to takie ważne? Ostatnie testy Facebooka 
pokazują, że w 2018 mobile video spoty będą jeszcze krótsze niż 15/30 sekund. Badania 
pokazały, że ludzie zwykle nie oglądają więcej niż 5-6 sekund video, a zapamiętywalność 
krótszego, dobrze zrobionego spotu jest wyższy niż dla spotu np. 30 sekundowego.

Najlepszą metodą w takim przypadku jest opracowanie kreacji od razu z myślą o mobil-
nym Facebooku. Bywa tak, że marketerzy próbują adaptować spoty TV do kampanii

Jakie	video	jest	odpowiednie
do	mobile’a	i	Facebooka?
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na Facebooku – co oczywiście jest możliwe, ale nie zawsze jest proste. Kreacje są zdecy-
dowanie bardziej skuteczne, gdy zespół zajmujący się produkcją video od początku
wie na co zwracać uwagę przy przygotowaniu materiału pod mobilnego Facebooka.

Zatem na co zwracać uwagę? Po pierwsze istotny jest pomysł na to, co chcemy pokazać/
przekazać i do kogo z tym chcemy trafić. Po drugie jakie formaty chcielibyśmy wykorzy-
stać. Innego formatu użyjemy do dotarcia do potencjalnie nowych  klientów, wśród któ-
rych chcemy zbudować świadomość marki czy oferty a innych, gdy naszym celem jest 
domknięcie sprzedaży. Istotne jest jednak to, aby cała narracja i każdy jej etap był spójny
i dopasowany do grupy docelowej.

W Stanach Zjednoczonych na przestrzeni dwóch lat (2015-2017) ruch na www z mobile wzrósł o 89%. 
Te dane mówią same za siebie.

Jak pisaliśmy powyżej, na Facebooku najlepiej sprawdzą się formy krótkie 6 lub 15 -sekundo-
we, z wyraźnie zaznaczonym brandingiem, przyciągające uwagę już w pierwszym mo-
mencie, pokazujące kluczowe elementy przekazu w warstwie wizualnej. Narracja musi być 
jasna bez dźwięku. Dzięki temu zwiększamy szansę, że użytkownik zapamięta zarówno
to o czym mówimy (produkt/usługa/idea), jak również kim jesteśmy (brand).

W całym tym działaniu niech nam przyświeca myśl, że na mobilnym Facebooku, jako 
reklamodawca, walczymy o uwagę z setkami innych treści: od znajomych, rodziny czy też 
kontentem rozrywkowym, a ludzie przewijają swojego feeda na Facebooku bardzo szyb-
ko. Dlatego kluczowe jest szybkie i skuteczne przykucie uwagi - pierwsze ujęcia i sekundy 
video pozwolą użytkownikowi podjąć decyzję czy się zatrzymać, oglądać nasz spot dalej 
czy kontynuować przewijanie feeda.

źródło: Facebook
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Takie podejście zmienia myślenie zespołów kreatywnych nt. tworzenia spotów reklamo-
wych. Długie przegadane narracje odchodzą do lamusa. Sztuka polega na tym, aby
w kilka czy kilkanaście sekund (i to bez dźwięku) zaciekawić użytkownika, sprawić by chciał 
obejrzeć więcej i zapamiętał nasz przekaz. Słowem - wygrać i przykuć na dłużej jego uwagę.
Niewątpliwą zaletą zmiany w podejściu do kręcenia spotów jest to, że to, co jest skutecz-
ne na mobilnym Facebooku będzie także skuteczne w tradycyjnej TV. Jeśli Twoja reklama 
przykuje użytkownika na mobile’u - zwróci także jego uwagę przed dużym ekranem.
Kto bowiem wytrzymuje reklamę w TV dłużej niż przez kilka pierwszych sekund?

Wyniki kampanii pokazują także, że warto tutaj też eksperymentować z wszystkimi for-
matami video - oprócz filmów mamy także opcję pokazów slajdów (slideshows), bardzo 
krótkie angażujące formaty typu “cinemagraph”, czy świetne pod kampanie produktowe 
Video Collections lub Video Carousel Ads. 

Co więcej, ludzie oglądając TV (coraz częściej VOD) i tak bardzo często w tym samym czasie używają 
swoich urządzeń mobilnych. W Stanach w 2018 roku aż 91% osób będzie używało internetu podczas 
oglądania TV, a aż 79% będzie to robiło używając swoich smartphonów.

Facebook i jego platforma Watch to rosnąca w siłę konkurencja dla samego YouTube’a. 
Genezy jej powstania należy upatrywać w rosnącej popularności platform video, takich 
jak Netflix, YouTube czy Hulu. To właśnie rosnąca popularność tych platform skłoniła
Facebooka do prac nad własną aplikacją tego typu. Facebook Watch jest odpowiedzią
na trend telewizji online, dodatkowo wzbogacając ją o aspekt społecznościowy.

FB	Watch	–	czy	przejmie	funkcje
i	użytkowników	YouTube’a?

Quintly, firma zajmująca się analizą danych pochodzących z mediów społecznościowych, 
już w 2016 roku przeprowadziła badanie, które pokazało bardzo istotną rzecz - video
zamieszczone na Facebook’u angażuje 10 razy bardziej niż ten sam materiał opublikowa-
ny na YouTube’ie.

Czy	Facebook	Watch	może	stanowić	zagrożenie
dla	takich	potentatów	jak	Youtube

źródło: Facebook
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Platforma video w ramach Facebooka będzie udostępniać treści w ramach kilku segmentów:

Jako platforma społecznościowa Facebook daje również możliwość zarabiania twórcom
na publikowanych przez nich treściach video. Dzięki przerwom reklamowym oraz odcin-
kom sponsorowanym użytkownicy będą mogli monetyzować swoją twórczość. Z czasem 
może to stworzyć bardzo mocną konkurencję dla Youtube’a, który w ostatnich czasach 
boryka się ze znaczącym odpływem influencerów.

Biorąc pod uwagę wciąż rosnącą popularność video w kanale online możemy spodzie-
wać się, że Facebook Watch może stać się oddzielną aplikacją – podobnie jak stało się to 
w przypadku Messengera.

Jak na razie funkcjonalność ta dostępna jest dla niektórych użytkowników w USA jako 
aplikacja wewnątrz Facebooka, ale biorąc pod uwagę potencjał oraz zasoby, które inwe-
stuje Facebook w to rozwiązanie - możemy już niebawem spodziewać się “game change-
ra” na rynku video online.

1. “Most talked about” – treści, które zdobyły najwięcej komentarzy
2. “What’s making people laugh” – treści z największą ilością reakcji “haha”
3. “What friends are watching” - treści oglądane przez naszych znajomych.

NOWE	PODEJŚCIE,
NOWE	NARZĘDZIA

Tak jak w przypadku każdego innego kanału, tak i na Facebooku podstawą efektywności 
jest określenie prawidłowych KPIs dla prowadzonych działań. W aktywności nastawionej 
na budowanie marki mogą to być takie parametry jak: wzrost świadomości marki (brand 
awareness), chęć/rozważenie zakupu (purchase intent) czy kojarzenie reklamy (ad recall lift), 
które przy odpowiednio silnej kampanii na Facebooku (kupionej w modelu Reach&Frequ-
ency) można zmierzyć za pomocą dedykowanego badania Nielsena (pomiar i metodyka 
analogiczna jak dla TV). To jednak nie koniec porównań z TV. Na Facebooku także może-
my zaplanować i zakupić zasięg (reach) oraz częstotliwość dotarcia z komunikatem (frequ-
ency) do naszej grupy docelowej. Osiągnięte zasięgi możemy też przeliczyć na GRPs 
(Gross Rating Points).
 
W przeciwieństwie jednak do TV, gdzie pomiar kończy się na danych o oglądalności 
samej reklamy, na Facebooku możemy zbadać realny wpływ naszej reklamy na sprzedaż. 
W tym celu powinniśmy zadać sobie pytanie: czego oczekujemy od osób, które zobaczyły 
naszą reklamę? Czy zależy nam na tym aby weszły na stronę naszego sklepu interneto-
wego czy też aby przyszły do sklepu stacjonarnego i dokonały zakupu? W każdym z tych 

Na	Facebooku	warto	być.	To	miejsce	nie	tylko	na	budowanie	zaangażowania	wśród	
fanów	marki	i	adresowanie	problemów	naszych	klientów.
Nadal	niewielu	marketerów	zdaje	sobie	sprawę,	że	Facebook	to	jeden	z	lepszych	
kanałów	budujących	markę	i	generujących	sprzedaż.
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przypadków warto sobie określić dokładne parametry interesujących nas aktywności -
by potem móc określić czy inwestycja w reklamę generuje nam satysfakcjonujący zwrot
z inwestycji (ROAS) np.:

• zakup w sklepie internetowym: ilość ruchu skierowanego na stronę
sklepu, koszt pozyskania ruchu, koszt konwersji online.

• zakup w sklepie stacjonarnym: ilość użytkowników, którzy trafili
do sklepów stacjonarnych oraz wielkość wygenerowanej
przez nich sprzedaży (Facebook wraz ze swoimi partnerami umożliwia taki pomiar)

W tym przypadku świetnym przykładem jest studium przypadku marki Tchibo, która jako 
pierwsza w branży handlu detalicznego wykorzystała możliwość generowania sprzedaży 
w sklepach stacjonarnych dzięki kampanii na Facebooku.

Reklama DPA to typ reklamy na Facebooku, która wykorzystywana w ramach kampanii 
remarketingowych na Facebooku potrafi wygenerować znaczące wzrosty sprzedaży.
Nie oznacza to, że reklamy DPA nadają się wyłącznie do remarketingu – wielu Facebook 
Marketing Partnerów wykorzystuje reklamy DPA do pozyskania nowych klientów poprzez 
promocję produktów, których parametry zmieniają się dynamicznie.

DPA (Dynamic Product Ads) –
potężne	narzędzie	sprzedażowe

Podstawowy mechanizm działania tego typu reklam zakłada połączenie dwóch stałych 
zmiennych: ID użytkownika (przypisanego przez Facebooka) z ID produktu (przypisanego 
i dostarczonego Facebookowi przez reklamodawcę). Dzięki połączeniu tych dwóch ele-
mentów użytkownik widzi na Facebooku reklamy produktów, które oglądał wcześniej na 
stronie internetowej reklamodawcy. Rozwiązanie to można wykorzystać w ramach wszyst-
kich platform należących do ekosystemu reklamowego Facebooka (nie wyłączając Insta-
grama). Mechanizm ten jednak do poprawnego działania potrzebuje dwóch rzeczy:

Pixel zainstalowany na stronie zarejestruje Facebook ID użytkownika przeglądającego 
stronę zapamięta również co użytkownik robił na stronie i czy aktywował, którykolwiek
z ww. zdarzeń – co oglądał, co włożył do koszyka, co kupił. Jeżeli nie wykonał tak bardzo 
pożądanego dla nas zdarzenia „Zakupu” - możemy później wrócić do niego z dodatkową 
ofertą lub argumentem prowadzącym do dokonania transakcji. Facebook pokaże rekla-
mę konkretnego produktu, którym się użytkownik interesował wraz z dodatkowym bene-
fitem, który chcielibyśmy zaoferować.
 
Dzięki temu rozwiązaniu marketerzy dostają do ręki narzędzie, które pozwala im na 
ogromną oszczędność czasu przy zwiększeniu precyzji działań. Każdy klient, który nie 
dokonał zakupu będzie mógł otrzymać reklamę zawierającą wyłącznie te produkty, które 
przeglądał, a których parametry będą aktualizować się dynamicznie. Mówiąc w skrócie 
- w ciągu kilku minut otrzymamy kilkaset wersji tej samej reklamy aktualizującej się dyna-
micznie i spersonalizowanej pod każdego użytkownika.

• użytkownik musi posiadać profil na Facebooku
• na stronie sklepu musi być zainstalowany pixel Facebooka oraz skonfigurowane mu-

szą być odpowiednie zdarzenia (oglądnięcie produktu, dodanie
      do koszyka, zakup). Tu niezbędna będzie pomoc działu IT lub developera
      zajmującego się stroną internetową



NARZĘDZIE POLECANE SZCZEGÓLNIE DLA BRANŻY:
e-commerce, telco, fintech, travel, retail (z e-commem)
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JAK	DZIAŁA	DPA?
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Slideshow DPA – to rozwiązanie przygotowane przez ROI Huntera (Facebook Marketing 
Partnera) niedostępne z poziomu Menadżera Reklam. Dzięki niemu możliwe jest przygo-
towanie reklamy DPA zawierającej produkty przeglądane przez użytkownika, z których 
każdy zawiera animację jak w pokazie slajdów. Jak można to wykorzystać:
 
• każdy produkt zamiast statycznego zdjęcia może prezentować kilka różnych zdjęć

lub rzutów tego samego produktu (jak w sklepie internetowym)
• można także dodać informację o bieżącej promocji na dany produkt lub CTA zachęca-

jące do zakupu
 
Samo rozwiązanie, bazowane na poręcznym edytorze umożliwia szybkie przygotowanie 
szablonów, dzięki którym cały proces nie tylko zajmuje minuty, ale jest też łatwo skalowalny.
 
Video collection DPA – to kolejne rozwiązanie przygotowane przez ROI Huntera, które 
póki co nie jest dostępne z poziomu Menadżera Reklam. Czym jest video w formie kolek-
cji? To rozwiązanie podobne do Slideshow DPA z tą różnicą, że zamiast pokazu slajdów 
wykorzystujemy video. Kolekcja pozwala na zaprezentowanie produktu za pomocą video 
a kliknięcie w dany przedmiot przekieruje odbiorcę bezpośrednio do strony umożliwiają-
cej jego zakup.
 
Co więcej, jeśli nie posiadamy gotowego video możliwe jest wykorzystanie istniejących 
grafik i danych produktowych oraz wygenerowanie video dla każdego produktu lub serii 
produktów.
 
W ten sposób, dzięki kolekcji możemy pokazać grupie odbiorców kilku produktów w jed-
nej reklamie w atrakcyjny sposób. Video jest o wiele bardziej angażujące od statycznych 
grafik. Często sama zmiana statycznych grafik na video (nawet bez zmiany kreacji) pozwa-
la na znaczący wzrost efektywności reklam.

DPA	na	sterydach	–
kolekcja	video	i	pokaz	slajdów

DPA	for	categories	–
pokaż	nowym	klientom	to	co	ich	interesuje

Gdy chcemy przyciągnąć nowych klientów chcielibyśmy pokazać im produkty najbardziej 
zbliżone do ich potrzeb i zainteresowań. Problemem w tym przypadku jest dopasowanie 
odpowiedniej grupy osób do odpowiadającej im grupy produktów. Zwyczajną praktyką 
w takiej sytuacji do tej pory był proces odwrotny – stworzenie bazy użytkowników podob-
nych (lookalike) do tych, którzy dokonywali zakupu produktów z określonej grupy.
Jest to proces długotrwały o zmiennej efektywności.

W celu zaadresowania tego problemu Facebook udostępnił opcję pokazywania produk-
tów z danej kategorii w reklamach dynamicznych czyli DCA (Dynamic Category Ads). 
Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznych działań poprzez automatyczną rejestrację 
jakie grupy użytkowników oglądają produkty z danej kategorii. Zebrana w ten sposób 
wiedza jest wykorzystywana do pokazywania reklam zawierających produkty z danych
kategorii użytkownikom, którzy z większym prawdopodobieństwem się nimi zainteresują. 
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Dynamic Creative Optimisation to funkcja na Facebooku, która umożliwia stworzenie
i przetestowanie kilku/kilkunastu wersji kreacji. Korzystając z wybranych grafik, tekstów, 
opisów i nagłówków narzędzie automatycznie przygotowuje różne warianty kreacji pod 
różne grupy docelowe. Następnie Facebook optymalizuje kampanię wybierając najlepsze 
ze stworzonych kombinacji dla danej grupy odbiorców. To jednym słowem zaawansowa-
na wersja testów multiwariacyjnych dla kreacji.

Działa dobrze i oszczędza czas, głównie dlatego, że mechanizm uczy się i wybiera te kom-
binacje najlepiej działające na daną grupę docelową. Pamiętajmy jednak, że DCO tylko 
wtedy może przynieść dobre rezultaty, jeżeli pamiętamy o kilku kluczowych zasadach:
 
• grupa odbiorców powinna być odpowiednio duża. DCO znajdzie największe zastosowa-

nie w kampaniach pozyskujących ruch
• wszystkie możliwe kombinacje tekstów, nagłówków, tytułów i grafik muszą mieć sens. 

Jeżeli, którakolwiek z kombinacji będzie brzmiała dziwnie lub będzie zupełnie pozba-
wiona sensu, to zmarnujemy sporą część naszej widowni i zrazimy użytkowników do 
swojej marki.

DCO	-
Dynamic	Creative	Optimisation	

Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. 



NAJNOWSZE	NARZĘDZIE-
DYNAMIC	CREATIVE	OPTIMISATION

PODEJŚCIE	TRADYCYJNE

CASE STUDIES

NARZĘDZIE POLECANE SZCZEGÓLNIE DLA BRANŻY:
e-commerce, telco, fintech, travel, retail (z e-commem)
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KREACJA	STATYCZNA	CZY	DCO?
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Website Custom Audience v.3 (WCA3) to przygotowane przez ROI Huntera narzędzie 
pozwalające tworzyć bardziej zaawansowane, niestandardowe grupy odbiorców 
od tych oferowanych standardowo w panelu Facebooka. Przykładowe możliwości jakie 
daje WCA3:
• wykluczenie z remarketingu osób, które wyszły z naszej strony zaraz po wejściu

(bounce traffic) bounce trafficu z remarketingu: tworzymy bardziej jakościową listę 
remarketingową, której szansa na konwersję będzie wyższa

• stworzenie grupy osób, które odwiedziły  stronę internetową np. 3 razy w ostatnim 
tygodniu: identyfikacja silnej intencji zakupowej

• stworzenie grupy osób, które dokonały zakupu na kwotę np. powyżej 100 zł: identyfi-
kacja najbardziej wartościowych klientów

 
WCA3 pozwala na modyfikowanie niestandardowych grup odbiorców poprzez takie pa-
rametry jak: czas spędzony na stronie, liczbę wizyt na stronie, czy wartość zakupów.
Tak przygotowane grupy docelowe charakteryzują się zdecydowanie wyższą efektywno-
ścią kampanii generując wyższe ROI z prowadzonych działań.

WCA3	–	ewolucja	niestandardowych
grup	odbiorców

 W 2017 roku Facebook wprowadził reklamy w Messengerze. Po długim okresie testów 
reklamy dla Messengera zostały wprowadzone do Menadżera Reklam. Reklamy te mogą 
zarówno kierować poza platformę (cel: Ruch albo Konwersje), jak również do samego 
Messengera zachęcając do kontaktu z daną marką.

Tworzenie reklamy jest nieco inne niż w przypadku standardowych reklam. Mamy mniej 
miejsca na tekst dlatego warto poświęcić więcej uwagi na jego przygotowanie i CTA,
które zachęcą do podjęcia działania. W ramach formatów reklamowych możliwe jest wy-
korzystanie pojedynczych grafik czy video, jak również reklam karuzelowych. Testowane 
są także nowe rozwiązania takie jak np. Messenger DPA. Zasięgi na tę chwilę są jeszcze 
dość ograniczone i nie ma możliwości by wyemitować reklamę na Messengerze bez to-
warzyszącej mu reklamie w Facebookowym feedzie. Widzimy jednak, że Facebook mocno 
inwestuje w reklamy w Messengerze i widzi w nim duży potencjał. Zwłaszcza reklamy typu 
Click-to-Messanger Ads w połączeniu z zaawansowanymi botami mogą mieć ogromny 
potencjał. 

Reklamy	w	Messengerze	-
nadal	nowość	na	rynku

Posty	3D	w	dwóch	odsłonach	–	przewaga	konkurencyjna
w	mediach	społecznościowych?

Facebook na początku roku 2018 wprowadził możliwość publikowania postów 3D.
Od tego czasu każdy, kto stworzył lub chciałby stworzyć model 3D i pochwalić się nim 
na Facebooku ma możliwość pokazania go w formie umożliwiającej pełną interakcję 
zprezentowanym modelem. Modele w opublikowanych postach 3D wiernie odzwiecie-
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dlają przygotowany projekt – można obejrzeć jego wszystkie szczegóły i przyjrzeć się im
z każdej strony. I to wszystko za jednym pociągnięciem palca lub ruchem myszką, nie wycho-
dząc z Twojego newsfeeda na Facebooku. Standard ten zyskał także wsparcie od innych 
gigantów - jak Google oraz Microsoft - zatem możemy się spodziewać, że będzie się moc-
no rozwijał w najbliższym czasie.

Na tegorocznej konferencji Facebook F8 zaprezentowano drugą, osobną odsłonę postów 
3D przeznaczoną bardziej dla użytkowników prywatnych niż marek (choć i te z pewnością 
spróbują wykorzystać tę możliwość w swoich działaniach marketingowych). Przygotowane 
rozwiązanie umożliwi stworzenie niemal trójwymiarowego zdjęcia o niesamowitej głębi. 
Bariera wejścia jest relatywnie niska – Facebook zapewnia, że każda osoba dysponująca 
iPhonem z podwójną kamerą będzie mogła tego łatwo dokonać. Niebawem zapewne, 
pojawi sie także rozwiązanie na telefonach z systemem Android.

ZAKOŃCZENIE
Facebook to przede wszystkim platforma komunikacji, odkrywania świata i “miejsce spo-
tkań” ludzi. Dla marek natomiast powinien być jedną z głównych platform mediowych
do budowania parametrów brandowych i sprzedażowych. 

Dzięki ogromnym zasięgom i precyzyjnemu targetowaniu, możliwe jest prowadzenie sku-
tecznych działań reklamowych optymalizowanych pod zwrot z inwestycji, czyli pod ROI, 
przez co Facebook staje się bardzo istotnym elementem tortu mediowego.
 
Pamiętajmy też, że Facebook jest fantastycznym źródłem wiedzy (tak zwanych insight’ów) 
na temat naszych klientów. Dlatego to, czego dowiemy się o nich dzięki działaniom
na Facebooku możemy i powinniśmy wykorzystać do optymalizacji działań w pozostałych 
kanałach, w których próbujemy się z nimi komunikować. 



PORADNIK	PRZYGOTOWALI:

Agnieszka Chabrzyk, Country Director Poland,
Business Factory

Senior Digital & Marketing Executive. Posiada szerokie,
strategiczne oraz biznesowe doświadczenie w obszarze digital 
marketingu, sprzedaży oraz big data, zdobyte zarówno w struk-
turach Polskich jak i międzynarodowych. W latach 2014-2016 
pracowała w Facebooku w regionie CEE. Obecnie zarządza 
polskim oddziałem agencji online - Business Factory,
dostawcy technologii ROI Hunter, jedynego oficjalnego
na Region Środkowo - Wschodniej Europy Facebook Marke-
ting Partnera. Prywatnie podróżuje, odkrywa świat i ludzi.

Marcin Bajda, Strategic Director ROI Hunter

Digital marketing nie ma przed nim żadnych tajemnic - Face-
book, Google, e-commerce i web development to jego chleb 
powszedni. Prywatnie możecie go spotkać na deskorolce
w mieście, albo na stoku ze snowboardem - wtedy także
bez przeszkód może rozmawiać o Facebooku godzinami. 

Olgierd Nowakowski, Account Manager, Business Factory

Praktyk i teoretyk digital marketingu we wszystkich jego rodza-
jach i kolorach. Szczególnym sentymentem darzy marketing 
efektywnościowy, web design, optymalizację konwersji i anali-
tykę internetową. W kwestii swojej pracy nigdy nie wierzy
na słowo powtarzając jak mantrę „jeśli nie masz na to twardych 
danych, to jest to tylko opinia a nie fakt”.

www.bfactory.pl   I  agnieszka@bfactory.com   I   M: +48 662190585




