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Promocja w social media 
17 maja 2020
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Agenda (Dzień 2.) 
15:00:15:45 Jak działa algorytm Facebooka? Jak radzić sobie z algorytmem Facebooka? 
15:45-16:30 Przykłady angażujących treści  
16:30-16:40 Przerwa 
16:40:17:20 Wasze posty 
17:20:17:30 Przerwa 
17:30-18:15 Ćwiczenie 
18:15-18:45 Narzędzia i poszukiwanie inspiracji 
18:45-19:00 Podsumowanie dnia
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Jak działa algorytm Facebooka?
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Dlaczego Facebook?
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Prawo dwóch  

– w długim okresie na rynku ścigają się tylko dwa konie.
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Facebook jest 3. najchętniej 
odwiedzaną stroną świata!  

(obok Google i YouTube)
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Jak działa algorytm Facebooka?



Algorytm Facebooka to sposób w jaki Facebook 
decyduje, które posty widzą użytkownicy i w jakiej 
kolejności, za każdym razem, gdy sprawdzają swój 
newsfeed.

Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/



Pod koniec 2019 r. średni zasięg postów na Facebooku 
spadł o 2,2%, co oznacza, że marki mogły rozsądnie 
oczekiwać, że ich posty zobaczy około 5,5% 
obserwujących ich stronę. Duże marki z ogromną 
liczbą obserwujących mogą spodziewać się jeszcze 
niższych średnich.

Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/



Kluczowe momenty w historii 
algorytmu Facebooka

Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/

2004 Powstanie Facebooka

2006 Powstanie Newsfeeda

2007 Wprowadzenie „Like’a"

2009 Wprowadzenie sortowania treści (algorytmu)

2016 Priorytetyzowanie treści na bazie czasu spędzonego nad danym postem

2015 Wprowadzenie funkcji „Wyświetlaj najpierw”

2017 Reakcje inne niż „Like” uzyskują większą wagę

2018 Nacisk na „interakcje, które mają znaczenie” (komentarze)

2019 Wprowadzenie funkcji „Dlaczego to widzę?”

2020 Aktualizacja pod kątem wiarygodności (fake newsy) + narzędzia do dostosowania widoczności treści



Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/

Relacja 
Z kim użytkownik wchodzi w 
interakcje?

Rodzaj treści 
(np. Video, link, grafika)

Popularność 
Jak dużo like’ów/zaangażowania  
otrzymuje dana treść

Czas 
Nowsze posty są pokazywane 
jako pierwsze



Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/

1. A na koniec 
prezentuje przekrój 
różnych rodzajów 
mediów i źródeł, 
dzięki czemu 
użytkownik widzi 
różnorodne posty

1. Facebook bierze 
pod uwagę 
wszystkie posty 
dostępne w sieci 
użytkownika i 
ocenia je pod 
kątem „sygnałów 
rankingowych’

1. Następnie odrzuca posty, z którymi 

użytkownik nie wejdzie w interakcję 
(bazując na zachowaniu z przeszłości). 
Degraduje również te treści, których 
użytkownik nie chce widzieć (np. 
Clickbait, fake news, czy treści, które 
wcześniej użytkownik określił jako takie, 
których nie chce oglądać).

1. Następnie uruchamia „mocniejszą sieć neuronową” 
nad pozostałymi postami, tak aby oceniać je w 

spersonalizowany sposób. (Na przykład: Użytkownik 
X z 20% prawdopodobieństwem obejrzy filmy 
instruktażowe ze swojej grupy szachowej, ale z 95% 
prawdopodobieństwem opublikuje reakcję „serce” 
pod zdjęciem nowego szczeniaka swojej siostry) i 
uszereguje je według wartości.



Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/

Facebook używa tysiące sygnałów 
rankingowych - od szybkości internetu, aż po 
jego preferencje do „like’owania czy 
komentowania”.
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11 sposobów na to jak radzić sobie 
z algorytmem Facebooka

Źródło: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/
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1. Odpowiadaj na komentarze/
wiadomości fanów
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2. Pobudzaj dyskusję między 
fanami
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3. Twórz treści, które dają szansę 
na reakcję inną niż „Like”





21

4. Publikuj posty wtedy, gdy Twoi 
fani są online
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5. Korzystaj z Relacji/Stories!
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5. Korzystaj z Relacji/Stories!
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6. Prowadź grupę 
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7. Twórz relacje na żywo
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8. Zrób co w Twojej mocy,  
by być w  „30 ulubionych” 

(Wyświetlaj najpierw)



Aktualny wygląd opcji „Wyświetlaj najpierw” 



Aktualny wygląd opcji „Dlaczego widzę tę reklamę” 
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9. Publikuj wciągające video 
trwające dłużej niż 3 minuty
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10. Nigdy nie publikuj treści, które 
obniżą jakość Twojej strony  

w oczach Facebooka
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• Linki do witryn wykorzystujących pobrane lub skradzione treści bez wartości 
dodanej 
• Treści z pogranicza (czyli treści obraźliwe, ale nie zabronione) 
• Dezinformacja i fałszywe wiadomości (fake newsy) 
• Wprowadzające w błąd informacje zdrowotne lub promujące niebezpieczne 

„lekarstwa” 
• „Deepfake videos” lub zmanipulowane filmy oznaczone jako fałszywe przez 

zewnętrzne weryfikatory faktów
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11. Zmotywuj Twoich ludzi do bycia 
ambasadorami marki
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Źródło: https://hootsuite.com/products/amplify
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Źródło: https://hootsuite.com/products/amplify
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Przykłady angażujących treści



Czy pamiętasz, co widziałeś/aś  
wczoraj na Facebooku?  

Co z tego zostało Ci w głowie? 



Emocje 
Nie ma reakcji bez emocji











Informacje 
Czego szuka Twój odbiorca?







Rozrywka 
Śmiech jest zaraźliwy







Relacja 
Mów do osoby, personalizuj, bądź 

empatyczny i autentyczny



Nie możesz pójść na skróty  
w relacjach z ludźmi. 

– Scott Stratten - 











Bądź obecny  
Wiedz co się aktualnie dzieje, bądź zorientowany







Język 
Mów jak do znajomych - prosto i po ludzku



Zaskakująco dużo firm wciąż używa mediów 
społecznościowych  

jak najkrótszej informacji prasowej świata.  

– Jay Baer -



Oskarżony udał się w kierunku dworca, celem dotarcia do domu. 

Jak to napisać życiowo?



Oskarżony poszedł na dworzec, żeby dojechać do domu. 

Piszemy w stronie CZYNNEJ, nie biernej. 



Osoba do osoby 
 
Piszemy w 1 os. l.poj. 
lub l.mn., jasno 
wskazujemy nadawcę 
 



Wciągający wstęp 
 
Już na początku 
uruchom wyobraźnię 
lub przekaż 
informacje. 
Zdobądź czas lub 
uwagę odbiorcy - 
najlepiej oba! 
 



Jak wyglądał najlepszy dzień Waszych wakacji?  
Co pamiętacie?



Szczegóły - dzięki nim pamiętamy i czujemy  
 

Czynności, działania - nadają dynamikę, można się z nimi utożsamić 

Porównania zamiast okrągłych słów - znaczą więcej  
 

Prosty przekaz, krótkie zdania - łapiemy szybciej



Obraz 
Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów





Co zdążyliście zapamiętać?





Masz 2 sekundy  
na przykucie uwagi 
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Wasze posty 
Jak je polepszyć?
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https://www.facebook.com/rowerowekatowice/videos/431480724402886
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Ćwiczenie
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Grupa 1: https://meet.google.com/wrq-hetv-xed 
Fanpage: https://www.facebook.com/IKEApl 

Grupa nr 2: https://meet.google.com/kig-mxas-ghf 
Fanpage: https://www.facebook.com/ZupaNaPlantach  

Zainspirujcie się komunikacją marki wybranej dla Waszej grupy i 
zaproponujcie 5 koszyków tematycznych (grupy/cykle postów) dla 

Waszego fanpage’a 

5 pytań dla Was: 
Jaki fanpage opisujecie? 

Jaki jest główny cel komunikacji na fanpage’u? 
Jaki cel przyświeca każdemu koszykowi? 

O czym będą posty w ramach danego koszyka? 
Co sprawi, że odbiorca się zaangażuje?

https://meet.google.com/wrq-hetv-xed
http://www.facebook.com/IKEApl
https://meet.google.com/kig-mxas-ghf
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Narzędzia do pracy w mediach 
społecznościowych
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Źródło: http://www.jasnopis.pl/

Narzędzie do badania mglistości tekstu
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Źródło: http://www.jasnopis.pl/

Narzędzie do badania mglistości tekstu
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Źródło: http://www.unsplash.com

Portal z bezpłatnymi zdjęciami

http://www.unsplash.com
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Źródło: http://www.pexels.com

Portal z bezpłatnymi zdjęciami

http://www.pexels.com
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Źródło: http://www.canva.com

Narzędzie do tworzenia grafik

http://www.canva.com
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Źródło: http://www.canva.com

Narzędzie do tworzenia grafik

http://www.canva.com



