Marketing miejsc
w mediach społecznościowych
Praktyczne porady, cenne wskazówki,
opinie ekspertów

Co to jest
marketing miejsc?
Odpowiada

Jacek Pogorzelski
Same inwestycje nie sprawiają, że mieszkańcy czują się dumni ze swojego regionu.
Wydarzenia promocyjne nie sprawiają, że zyskuje on silną tożsamość.
Turyści nie przyjeżdżają dlatego, że w regionie powstało wiele atrakcji.
Potrzeba czegoś więcej, co powstaje na wyższym poziomie
i marketing podpowiada, jak to „coś” ukształtować.
Marketing miejsc to proces tworzenia ich wartości przekładającej się na:

wyższą jakość
życia mieszkańców

lepsze warunki prowadzenia
biznesu dla przedsiębiorstw

ciekawszą ofertę
dla turystów
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Marketing miejsc to odpowiedź
na potrzeby komunikacyjne regionów!
Regiony konkurują między sobą
o lojalność mieszkańców, uwagę
i pieniądze turystów oraz inwestycje przedsiębiorców.

Marketing jest najlepszym instrumentem
kształtowania jednego, spójnego
znaczeniowo wyobrażenia na temat
miejsca, co pozwala łatwiej i szybciej
realizować te cele.

Regionów jest dużo, a uwaga
ograniczona. Trzeba być
wyrazistym i odmiennym,
aby skutecznie skupiać na sobie
uwagę i zainteresowanie.

Marketing dysponuje narzędziami,
które pozwalają określić wyrazistą
i odmienną od reszty ideę pozycjonującą
dane miejsce w świadomości
odbiorców.

Najważniejsza grupa
interesariuszy regionu
to jego mieszkańcy,
którzy albo są jego
ambasadorami albo
najgorszymi wrogami.

Marketing miejsc odnosi się nie tylko
do aspektu materialnego, ale także
niematerialnego (percepcja, emocje, postawy
i przekonania). Dzięki temu pomoże
wybudować wśród mieszkańców poczucie
dumy z miejsca, w którym żyją.
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Z jakich mediów społecznościowych
korzystają regiony?
woj. pomorskie

woj. zachodnio-pomorskie

woj. wielkopolskie

woj. lubuskie

woj. łódzkie

woj. dolnośląskie

woj. opolskie

woj. śląskie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. podlaskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. mazowieckie

woj. lubelskie

woj. świętokrzyskie

woj. małopolskie

woj. podkarpackie
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Regiony w mediach
społecznościowych
– trend czy konieczność?
Odpowiada

Adam Mikołajczyk
Best Place Institute
Obecność regionów w mediach społecznościowych to konieczność, ale właśnie
nie ze względu na trendy czy modę, lecz ze względu na potrzebę skutecznej
komunikacji (w tym promocji) z grupami docelowymi.
To może zapewnić jedynie uwzględnienie mediów społecznościowych
w media planach kampanii i innych działań komunikacji marketingowej
czy dot. budowania marki.
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3 kluczowe wskazówki
dla regionów do działań
w mediach społecznościowych

Wybierz grupę
docelową

Przygotuj plan
działania

Zdefiniuj charakter
regionu

Dokładnie określ i poznaj
odbiorców komunikacji.
Zgromadzone dane m.in.
podpowiedzą, które media
społecznościowe będą
najskuteczniejsze do
działań oraz jak konstruować komunikaty marki,
by spotkały się z zainteresowaniem grupy
docelowej.

Żadna publikacja
w mediach społecznościowych nie powinna być
przypadkowa. Skuteczne
działania komunikacyjne
należy opierać na konsekwentnie realizowanym
planie, który definiuje cel
komunikacyjny oraz
środki jego osiągnięcia.

Historia, kultura, zabytki,
przyroda, turystyka,
gospodarka – to tylko
kilka z wielu motywów,
które mogą stać się
elementami prowadzonej
komunikacji. Jasno zdefiniowany charakter regionu pozwoli pewnie wskazać wiodące tematy,
a w konsekwencji, uczynić całą komunikację
bardziej wyrazistą.
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Które regiony są największe w mediach
społecznościowych?
Stan na 30.08.2016

Facebook
TOP 5 największych
stron regionów

Instagram
TOP 5 największych
kont regionów

Twitter
TOP 5 największych
kont regionów

Małopolska
– 120 301 Fanów
Warmińsko-Mazurskie
– 107 283 Fanów
Łódzkie
– 37 069 Fanów
Kujawsko-Pomorskie
–25 716 Fanów
Świętokrzyskie
– 24 637 Fanów

Małopolska
– 8 760 Obserwujących
Kujawsko-Pomorskie
– 3 245 Obserwujących
Łódzkie
– 3 085 Obserwujących
Śląskie
– 2 198 Obserwujących
Pomorskie
– 1 019 Obserwujących

Dolnośląskie
– 4 895 Obserwujących
Małopolska
– 2 964 Obserwujących
Lubuskie
– 973 Obserwujących
Kujawsko-Pomorskie
– 873 Obserwujących
Łódzkie
– 800 Obserwujących
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Jakie są zalety wykorzystania
mediów społecznościowych
w promocji regionów?

Odpowiada

Adrian Gamoń
Social Frame

Możliwość precyzyjnego dotarcia do odbiorców z odpowiednim komunikatem
Odbiorców w mediach społecznoościowych można doprecyzować za pomocą konkretnych kryteriów
psycho-demograficznych, zainteresowań lub sposobu zachowania. Bez problemu dotrzemy do mieszkańców
naszego regionu jak i dowolnej grupy ludzi z innych obszarów świata.
Bardzo cenne źródło wiedzy o mieszkańcach i turystach
Analiza treści i reakcji na nie w kanałach społecznościowych pozwala dowiedzieć się więcej o naszych
odbiorcach, a tym samym, jeszcze precyzyjniej dobrać do nich odpowiedni komunikat. Dodatkowo, niektóre
z serwisów społecznościowych, udostępniają twórcom treści i reklamodawcom bezpłatne panele z wybranymi
danymi użytkowników serwisów.
Budowanie zaangażowania wokół treści związanych z tożsamością
Atrakcyjne treści prezentujące piękno regionu z pewnością zostaną udostępnione dalej przez jego
sympatyków. Dobra komunikacja i wartościowe publikacje pozwalają korzystnie wykorzystać ten mechanizm.
Poprzez udostępnianie treści o regionie to właśnie Fani w mediach społecznościowych stają się jego
najlepszymi ambasadorami.
Dialog z mieszkańcami regionu i potencjalnymi turystami (miejsce konsultacji społecznych)
Kluczową cechą mediów społecznościowych jest możliwość dwustronnej komunikacji. Regiony mogą zadawać
swoim mieszkańcom pytania i na bazie zebranych odpowiedzi lepiej dostosowywać swoje działania
do ich potrzeb.
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Które regiony
najlepiej angażują
na Facebooku?
Małopolska
Łódzkie
Warmińsko-Mazurskie
Maj

Podkarpackie
Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie

Czerwiec

Lipiec
25 000

20 000

15 000
10 000
5 000

0
Dane podane za raportami Sotrender Fanpage Trends z maja, czerwca i lipca 2016 roku.
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Dlaczego najważniejsze
jest zaangażowanie?
Odpowiada

Dagmara Pakulska
Online Strategist MJCC
Wszystkie algorytmy mediów społecznościowych oparte są w mniejszym
lub większym stopniu o zaangażowanie. O tym czy dana treść wyświetli się
kolejnym osobom decyduje to, czy wywołała już u innych użytkowników
wzmożoną reakcję, np. pozostawiono pod nią wiele komentarzy lub
została kilkakrotnie udostępniona.
Marki, zyskują zaangażowanych fanów jeżeli:

nie boją się
zadawać pytań

pokazują swoją prawdziwość
oraz ludzkie oblicze

słuchają swoich
odbiorców

analizują efektywność
swoich działań

Zaangażowani, czyli zmotywowani do podjęcia szeroko pojętej akcji
(pozostawienia komentarza, udostępnienia treści, subskrybowania kanału itd.),
użytkownicy mogą zaskakująco podnieść efektywność działań marki.
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Co publikować w mediach
społecznościowych?

1
2
3

Po pierwsze,
wszystkie treści do publikacji należy przygotowywać zgodnie ze specyfiką
danego medium społecznościowego.
Po drugie,
wszystkie treści do publikacji należy przygotowywać zgodnie z zapotrzebowaniem grupy docelowej i charakterem prowadzonej komunikacji.
Po trzecie,
większość mediów społecznościowych ma charakter wizualny. Z tego
powodu, najlepszymi typami treści do publikacji są:

Gif’y

Filmy

Zdjęcia
Grafiki
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Najważniejsze błędy
regionów w mediach
społecznościowych to…?

Odpowiada

Marcin Gajownik
Agencja Promocji
Miast i Regionów
/ Brainmade

? brak pomysłu na obecność w social media – czyli brak strategii, programu, planu. Czasami regiony w mediach społecznościowych SĄ,
bo współcześnie trzeba w nich BYĆ.

brak spójności oraz konsekwencji w działaniach – sporadyczna, a nie stała, aktywność w mediach społecznościowych. Jeśli obecność
jakiegoś regionu jest już stała, to można odnieść wrażenie, że stanowi formę wykonywania tylko „planu” ilościowego.
nieprzemyślana tematyka komunikacji – na ogół, w jednym strumieniu publikuje się treści adresowane dla odbiorców zewnętrznych
(np. potencjalnych turystów) i materiały adresowane do mieszkańców (np. informacje o utrudnieniach w ruchu).
regiony nie przywiązują wagi do roli materiałów graficznych (fotografii, grafik, infografik itd.) – publikacje graficzne bywają
przypadkowe (jakiś obrazek przecież opublikować trzeba), nie planuje się i nie buduje repozytorium materiałów wizualnych
dedykowanych social media.
nienaturalność języka – język komunikacji w mediach społecznościowych bywa albo zbyt urzędowy i sztywny, albo wywołuje wrażenie
&#%
sztucznego silenia się na luz i slangowe brzmienie.
W wyniku błędnej komunikacji region nie budzi zainteresowania, a irytację. W mediach społecznościowych odbiorca nie
tylko może odwrócić się od marki i ignorować jej komunikaty.
Social media dają mu możliwość szerokiego rozpowszechnienia swoich negatywnych odczuć i opinii. A to już gotowy
przepis na kryzys komunikacyjny, który może rozprzestrzeniać się – ze względu na specyfikę sieci
– w szybkimi niekontrolowanym tempie i skali.
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Ile kosztuje komunikacja
w mediach
społecznościowych?
Odpowiada

Robert Stępowski
ekspert ds. marketingu terytorialnego twórca platformy MarketingMiejsca.com.pl
Od kilku lat przygotowuję raporty dotyczące wydatków promocyjnych polskich samorządów. Analizuję wysokość
i strukturę wydatków promocyjnych wszystkich województw i około 50 największych miast. Na tej podstawie mogę
z pełną stanowczością stwierdzić, że wydatki na komunikację w mediach społecznościo wych są w nich właściwie
niezauważane.
Najbardziej znaczącą pozycję w budżetach większości samorządów stanowią:
- eventy,
- kampanie reklamowe – głównie w tradycyjnych mediach,
- zakup gadżetów i produkcja wydawnictw promocyjnych,
- czasami, istotnym punktem promocyjnych budżetów jest również city placement.
Wciąż znaczna część samorządowców uważa, że prowadzenie własnych kanałów w mediach społecznościowych może
być bezpłatne. Czy tak jest w istocie?
Oczywiście, że nie.
Nawet jeśli samorząd nie podejmuje współpracy z wyspecjalizowaną agencją, to wewnątrz organizacji powinno zostać
stworzone stanowisko dla osoby, która zajmuje się obsługą mediów społecznościowych, a to już generuje konkretne
koszty.
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Zostań specjalistą od zarządzania
i kreowania marek miejsc,
miast i regionów oraz produktów lokalnych!

dowiedz się jak skutecznie
budować atrakcyjne produkty
lokalne i regionalne

ucz się od najlepszych
praktyków i dydaktyków
z Polski!

zdobądź interdyscyplinarną
i najbardziej aktualną
wiedzę marketingową
(nowe media, planowanie
strategiczne, branding, trendy)

Odwiedź naszą stronę:
www.marketingmiejsc.edu.pl
Start studiów: październik 2016
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Projekt i redakcja infografiki: Social Frame

Specjaliści od marketingu
miejsc w Internecie.
Odwiedź naszą stronę: www.socialframe.pl

14

Patronat medialny:

