
Strategia marketingowa w sieci
 

Możliwości promowania marki w Internecie jest mnóstwo: blog, kanał na YouTube,
newsletter, profil na Instagramie, LinkedIn, Twitterze itd.
 

Prosta strategia marketingowa online

2 (www, newsletter) + 1 (medium społecznościowe)

�. własna strona internetowa,
�. newsletter i budowanie listy adresów
�. jeden wybrany serwis w mediach społecznościowych

 

Strona www — narzędzie marketingowe nr 1

�. Własna strona to Twoje miejsce, nad którym masz pełną kontrolę. Nawet jeśli
wszystkie sieci społecznościowe padną, Twoja strona będzie zabezpieczeniem!

�. Stworzenie i aktualizowanie witryny internetowej to dużo pracy.
�. Jest to również inwestycja. Opłaca się w długim okresie czasu, jakim jest

budowanie marki, firmy.
�. Jeśli tworzysz materiał do social mediów — przekieruj go na swoją stronę

(nagrywasz filmy — wrzuć je chociaż z krótkim opisem, robisz materiały na
Instagrama — zrób z tego prosty wpis na blogu, etc.)

 

Newsletter — narzędzie marketingowe nr 2
�. Zbierasz adresy mailowe swoich przyszłych klientów i/lub odbiorców.
�. Masz pełną kontrolę nad tym, co i do kogo wysyłasz.
�. Wiesz, że osoba, która zapisała się do newslettera chce być z Tobą w kontakcie i

rzeczywiście jest zainteresowana tym, co robisz (inaczej jest w reklamie).



�. Na początku zbieranie adresów i wysyłka newsletterów nic nie kosztuje. Wiele
systemów mailingowych nie pobiera opłat, jeśli baza dopiero zaczyna się
rozkręcać (np. MailerLite jest darmowy do 1200 adresów).
Kontrolujesz wielkość bazy i nie ryzykujesz nagłego obcięcia zasięgów tak, jak w
social media.
Systemy mailingowe dostarczają dokładnych statystyk. W małych biznesach
możesz nimi zastąpić CRM (czyli system do zarządzania klientami). To taka mała
baza naszych klientów.

 

Programy do wysyłki newsletterów:
�. polskie 

a. getresponse
b. freshmail 

�. zagraniczne:
a. mailchimp
b. convertkit
c. active campaign, 
d. mailerlite

Każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety —  wybór trzeba dobrze przemyśleć.

 

Podstawy działania newsletterów:

Zostawienie swojego adresu mailowego wymaga zaangażowania i zaufania!

�. Przygotuj prezent za zapis: mini pdf (pdf to nie ebook), checklista, zniżka na
pierwsze zakupy…

https://www.latajacaszkola.pl/poczta-pantoflowa/
https://paweltkaczyk.com/zapisz-sie-na-newsletter/
https://klosinski.net/newsletter/
https://www.shablon.pl/freebies/

�. Wymyśl formułę: maile to bezpośrednia i osobista forma kontaktu człowieka z
człowiekiem. Szukaj oryginalnego pomysłu.

NIE: słup ogłoszeniowy, tuba sprzedażowa, spis linków do Twoich artykułów. 
TAK: zbiór ciekawych linków, prasówka, newsy związane z Twoją branżą
ogólnie. 

�. Wysyłaj maile regularnie: może być raz w tygodniu, ale regularnie, przykład: 

https://www.getresponse.pl/
https://freshmail.pl/
https://mailchimp.com/
https://convertkit.com/
https://www.activecampaign.com/
https://www.mailerlite.com/
https://www.latajacaszkola.pl/poczta-pantoflowa/
https://paweltkaczyk.com/zapisz-sie-na-newsletter/
https://klosinski.net/newsletter/
https://www.shablon.pl/freebies/


Witam serdecznie nowych i stałych czytelników na roślinnym pokładzie. Będę
pisać do Ciebie w pierwszy poniedziałek miesiąca. Kolejna roślinna poczta 5
kwietnia.

 

Jeden kanał społecznościowy — narzędzie marketingowe nr
3

Jak wybrać tzw. serwis priorytet!
�. Zabacz czym się charakteryzują:

każdy ma swoje zalety i wady
każdy skupia nieco inne grupy odbiorców 
każdy wymaga innego typu zaangażowania

�. Zastanów się, który najlepiej pasuje:
do tego co robisz i jaki jesteś
do tego jacy są Twoi odbiorcy

To, że lubisz robić zdjęcia, nie determinuje wyboru Instagrama, jeśli nie ma tam ludzi,
do których kierujesz swoją ofertę.

Uwagi:
�. Treści w mediach społecznościowych trzeba umiejętnie powiązać ze swoją

stroną i w miarę możliwości się do niej odwoływać. Warto mieć tzw. „backup” lub
dokonywać “recyklingu treści”.

�. Marketingowcy i twórcy internetowi nie są zgodni, co do tego czy warto próbować
być gdzie tylko się da (i tym samym dywersyfikować swoje źródła), czy jednak
wybrać jeden serwis i maksymalnie się na tym skupić. Obie ścieżki mają plusy i
minusy.

�. Osoboście uważam, że social media pochłaniają mnóstwo czasu, a w małych
biznesach go brakuje. Na start dbam o jeden, najlepiej dopasowany kanał. Jeśli
zdobywam większe doświadczenie lub mogę sobie pozwolić na zlecanie części
swojej pracy — dodaję kolejne serwisy.

 



Podsumowanie:
�. Własna, niezależna strona www, która będzie zbierała Twoje treści.
�. Formularz z zapisem, zbieranie maili i wysyłka newslettera.
�. Jeden serwis społecznościowy, który będzie Twoim priorytetem. Rozważ się czy

potrafisz tworzyć treści w taki sposób, żeby móc je szybko dostosować do innych
serwisów, w razie potrzeby rozszerzaj o nie swoją obecność w sieci.

 


