
D
zię ki re kla mom na Fa ce -
bo oku moż na zdo by wać
klien tów na ubez pie cze -

nia. Wy star czy tyl ko uni kać kil -
ku błę dów, któ re nie ste ty, jak za -
uwa ży łem, cią gle się po wta rza ją.

Ca ły sys tem re kla mo wy Fa ce -
bo oka jest po zor nie bar dzo pro -
sty. Wy bie rasz, co chcesz uzy -
skać (wia do mo ści, wej ścia
na stro nę, za sięg, le ady), da jesz
bu dżet i... go to we? Za ku li sa mi
tych dzia łań sie dzi ca ła ma sa
usta wień oraz stra te gii, któ rych
na szczę ście nie mu sisz znać
od A do Z. 

Fa ce bo ok dzia ła bar dzo pro -
sto li nij nie – po ka że re kla my tej
fir my, któ ra da więk szy bu dżet.
Czy li opie ra się na sys te mie au -
kcyj nym. Ja kich więc uni kać błę -
dów, że by nasz bu dżet nie znik -
nął wśród za le wu in nych re -
klam?

Grzech pierw szy – brak 

od po wied nich usta wień

Wiel kie nie bie skie „Pro muj”
na two im fan pa ge’u bar dzo ku si,
ale nie ste ty nie da je du żych moż -
li wo ści. Dwa–trzy klik nię cia i re -

kla ma go to wa, szko da tyl ko, że
nie sku tecz nie. 

War to przyj rzeć się róż nym
usta wie niom, ty pu do ko go do -
cie rać, ile dzien nie wy da wać, czy
ko goś omi jać (np. kon ku ren cję).
Wszyst ko to opa nu jesz w me ne -
dże rze re klam, któ ry tyl ko wy glą -
da strasz nie. Wy star czy je den tu -
to rial na YouTu be lub ar ty kuł
na mo im blo gu i opa nu jesz pod -
sta wy te go sys te mu. Wy star czy!

Grzech dru gi – gra fi ki, któ re 

od py cha ją, za miast przy cią gać

Naj gor sze, co mo żesz zro bić,
to nie czy tel na gra fi ka, któ ra
w ogó le nie przy cią ga uwa gi.
Wrzu ca nie zmniej szo nej ca łej li -
sty świad czeń z gru py otwar tej,
wy ryw ka z o.w.u., ścia ny tek stu –
wszyst ko to au to ma tycz nie
zmniej sza two je szan se na no we -
go klien ta. 

Pa mię taj, że znacz na część
osób wy świe tla FB na urzą dze -
niach mo bil nych. Masz do słow -
nie se kun dę, by przy cią gnąć
uwa gę czy tel ni ka, któ ry szyb ko
prze wi ja Fa ce bo oka. Skup się
na dwóch–trzech świad cze niach,

naj waż niej szej ce sze ofer ty al bo
po pro stu zrób atrak cyj -
ny/śmiesz ny/kon tro wer syj ny ob -
ra zek, któ ry za trzy ma wzrok.

Grzech trze ci – brak ja sne go

prze ka zu tek sto we go

Twój tekst re kla mo wy mu si być
bar dzo kon kret ny, że by użyt kow -
nik wy ko nał ak cję. Przed staw
swo ją ofer tę, naj le piej je den/dwa
pro duk ty (uni kaj zbyt ogól nych
stwier dzeń), i za kończ tekst we -
zwa niem do ak cji („Wejdź na stro -
nę”, „Skon tak tuj się” itp.). Bez do -
bre go tek stu nie masz co li czyć, że
ktoś prze czy ta two ją ofer tę, a na -
stęp nie z niej sko rzy sta.

Grzech czwar ty – du że i źle 

roz dzie lo ne bu dże ty

Wrzu casz 500 zł na dzień,
na jed ną re kla mę i cze kasz
na efek ty? Do cze kasz się, ale pu -
ste go port fe la. War to za czy nać
od ma łych bu dże tów i te sto wać,
co za dzia ła, a co nie. 

Za zwy czaj nie za leż nie, z ja -
kim klien tem pra cu ję, za czy nam
od bu dże tu 20–40 zł na dzień.

Je śli coś za dzia ła – pod no szę. Je -
śli nie – wy ga szam. 

Bu dże ty po win ny być rów nież
do sto so wa ne do wiel ko ści gru py,
bo wy świe tle nie się 30 ra zy
na dzień miesz kań com ma łej
wio ski nie przy nie sie ci sła wy.

Grzech pią ty – szyb kie 

pod da wa nie się i brak te stów

Punkt wy żej wspo mnia łem
o te stach. Bar dzo czę stym pro ce -
sem wśród agen tów (i nie tyl ko)
jest od pa le nie re kla my, a jak nie
wyj dzie, to ko niec – Fa ce bo ok
nie dzia ła! Zło dzie je!

No nie do koń ca. Wy star czy
jed no złe usta wie nie, tekst, sło -
wo w gra fi ce re kla mo wej i już
mo żesz stra cić klien tów. 

Za miast się pod da wać lub
upar cie tra cić pie nią dze na jed -
no, spró buj róż nych tek stów, gra -
fik, słów. Zwłasz cza że po opa -
no wa niu me ne dże ra re klam mo -
żesz od pa lić np. pięć re klam jed -
no cze śnie, któ re róż nią się jed -
nym sło wem. A Fa ce bo ok sam
zde cy du je (po re ak cjach
i po tym, co lu dzie kli ka ją),
na któ rą prze zna czyć bu dżet. 

Mo ja re kor do wa kam pa nia re -
kla mo wa li czy ła 130 róż nych re -
klam. I zda ję so bie spra wę, że
nie każ dy ma na to czas. Je śli
coś nie wy szło, nie pod da waj się,
tyl ko prze ana li zuj to i spró buj
jesz cze raz.

Czy da się zdo by wać klien tów

przez re kla my?

TAK! Jak naj bar dziej się da!
Jed nak tak sa mo jak klien ci
„na ży wo” nie przyj dą sa mi
do two je go biu ra, tak w re kla my
mu sisz wło żyć tro chę pra cy.

Jest mnó stwo miejsc, któ re
po mo gą ci opa no wać re kla my le -
piej. Za rów no dar mo we (jak mój
blog czy np. tu to ria le na YouTu -
be), jak i płat ne (po le cam świet -
ne kur sy i książ ki Ar tu ra Ja błoń -
skie go).

Mo ja naj waż niej sza ra da?
Nie pod da waj się!

Prze my sław Pa jąk
au tor blo ga Agent w Sie ci 

spe cja li sta ds. re klam 
Fa ce bo oka w di gi talk.pl
agent ubez pie cze nio wy

od 2011 r.
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Dlaczego tracisz pieniądze i nie masz
klientów z reklam na Facebooku?

M
a my tu kla sycz ne dwie ro le. Prze ło -
żo ny, przy stę pu jąc do uzgad nia -
nia wspól nych ce lów ze swo im

pod wład nym, do kład nie wie – z ko lei
od swo ich prze ło żo nych – o ocze ki wa nych
wo lu me nach sprze da ży no we go pro duk tu. 

I dru ga ro la to pod wład ny, któ ry zo stał
wła ści wie przy go to wa ny i zmo ty wo wa ny
do sprze da ży no we go lub zmo dy fi ko wa ne -
go pro duk tu. Pod wład ny po da je ocze ki wa -
ne war to ści, lub na wet więk sze, oraz jak,
kie dy i gdzie to bę dzie sprze da wał. 

Aby do te go do szło, sprze daw ca i me ne -
dżer li nio wy wspól nie z prze ło żo nym po -
win ni wy ko nać na stę pu ją ce dzia ła nia:

1. do kład nie po znać no wy lub zmo -
dy fi ko wa ny pro dukt wpro wa dza ny
do sprze da ży;

2. po znać ce chy pro duk tu i ko rzy ści dla
po ten cjal ne go klien ta;

3. po znać prze wa gi kon ku ren cyj ne;
4. znać ko rzy ści dla sie bie ze sprze da ży

no we go pro duk tu, sys te my pre mii, na gro -
dy w kon kur sach, o ile ta kie są pod czas
kam pa nii;

5. mieć opra co wa ny i za pla no wa ny plan
dzia łań.

Ide al nie, je śli prze ło żo ny uczest ni czył
z pod wład ny mi w prze bie gu tych dzia łań
i w pro ce sie two rze nia stra te gii sprze da ży.

Me to da ak cep to wa na przez pod wład nych
nie bu dzi ty lu ne ga tyw nych re ak cji, co od -
gór nie na rzu co na, a jej po zy tyw ne skut ki są
udo wod nio ne i do ty czą za rów no wy ni ków
sprze da żo wych, jak i sa mo po czu cia. 

Ha czyk? Dwie waż ne sy tu acje

Me to da od wró co nych ce lów mo bi li zu je
do ko lej nych dzia łań w in nych ob sza rach
biz ne so wych, roz wi ja lu dzi i bu du je przez
to więk szy sza cu nek do prze ło żo nych
i do fir my. Aby prze pro wa dzić ta ki pro ces,
me ne dżer po wi nien po sia dać au to ry -
tet. I to nie au to ry tet zwią za ny tyl ko ze sta -
no wi skiem, ale przede wszyst kim z do ko -
na nia mi i dzia ła nia mi, któ re są zna ne je go
pod wład nym, z kom pe ten cja mi, za ufa -
niem i sza cun kiem. 

Z ta kim me ne dże rem chce się pra co -
wać, szu kać no wych roz wią zań, po my słów,
wal czyć o wy nik. Je śli na to miast me ne dżer
za rzą dza au to kra tycz nie, ta me to da nie zda
eg za mi nu.

W me to dzie od wró co nych ce lów mo gą
wy stą pić dwie sy tu acje:

1. Pro gno zy ce lów sprze da żo wych są
mniej sze od ocze ki wa nych dla da ne go sta -
no wi ska pra cy – czy to dla me ne dże ra li nio -
we go, czy sprze daw cy. Oczy wi ście ta ka sy -

tu acja jest nie do za ak cep to wa nia, po nie -
waż nie speł nia wa run ku mi ni mal ne go po -
zio mu sprze da ży przy pa da ją ce go na sprze -
daw cę bądź me ne dże ra li nio we go, wy ni ka -
ją ce go z kosz to wo -pro fi to wych mi ni mal -
nych war to ści sprze da żo wych. 

2. Po da ne przez pod wład ne go pro gno zy
ce lów sprze da żo wych są więk sze od ocze ki -
wa nych.

Efek ty bu du ją cej roz mo wy

W obu przy pad kach me ne dżer za rzą -
dza ją cy po wi nien być przy go to wa ny do roz -
mo wy co achin go wo -men tor skiej. Naj le piej,
gdy by od by ła się ona w at mos fe rze wza jem -
ne go zro zu mie nia, bez zbęd ne go ob wi nia -
nia pod wład ne go za ma łe pro gno zy. 

Ma jąc pro gno zy in nych me ne dże rów
li nio wych lub sprze daw ców (speł nia ją ce
mi ni mal ną war tość ocze ki wa ną), war to je
po ka zać i sko men to wać, któ re za pla no wa -
ne dzia ła nia by ły in ne, niż za pre zen to wał
roz mów ca, od wo łać się do kon kret nych
przy kła dów. 

U pod wład ne go ta sy tu acja wy wo łu je po -
czu cie nie do koń ca za pla no wa ne go pro ce -
su, czę sto też po sta wę lę ko wą. Ta ka roz mo -
wa skła nia go do ko rek ty dzia łań i pla nów
sprze da ży. To bar dzo waż ny mo ment, któ ry

in spi ru je, wzmac nia po czu cie wła snej war -
to ści, otwie ra pra cow ni ka na no we wy zwa -
nia. Pod wład ny uru cha mia więk szą kre -
atyw ność, za czy na le piej współ pra co wać
z part ne ra mi w biz ne sie lub w ze spo le. 

Pra cow nik prze ko na ny o słusz no ści swo -
ich dzia łań i wy ni ków, zgod nych z ocze ki -
wa nia mi prze ło żo ne go, to bar dzo wie le
wno szą ca po stać do ca łej fir my. 

Za rząd czo ta kie pla ny po win ny być
spi sa ne i za twier dzo ne. Dla prze ło żo ne go
to waż ne, aby w przy pad ku, kie dy wy ni ki
od bie ga ją in mi nus od za pla no wa nych,
w po rę od był roz mo wę z pod wład nym
o po wo dach nie re ali zo wa nia ce lów sprze -
da żo wych. 

Szcze gól nie ta gru pa pod wład nych, któ -
ra w me to dzie od wró co nych ce lów
w pierw szym eta pie pla no wa nia sprze da ży
za pla no wa ła swój wy nik po ni żej ocze ki -
wań, jest na ra żo na na nie wy ko na nie pla nu. 

Bar dzo istot ne są tu ko lej ne roz mo wy
z pod wład ny mi w trak cie kam pa nii, bo sa -
me wy ni ki nie od da ją peł ne go ob ra zu
sprze da ży. 

Wło dzi mierz Ma zur
nie za leż ny kon sul tant 

wy kła dow ca, przed się bior ca
www.wlo dzi mierz ma zur.pl

ZARZĄDZANIE GRYWALIZACYJNE

Metoda odwróconych celów
Wyobraźmy sobie, że w rozmowie biznesowej podwładny mówi przełożonemu, jaką wartość lub liczbę

nowych produktów może sprzedać w trakcie kampanii i te liczby są zgodne z oczekiwaniami

przełożonego. Klasyczne win – win, zadowolony podwładny i przełożony. Czy to możliwe, czy tak się

dzieje lub czy można do tego doprowadzić? Zdecydowanie tak.

Reklamy Facebooka przez niektórych nazywane są złotą krainą, przez innych zaś – „śmiertelną”

pułapką. Prawdą jest, że robienie skutecznych reklam na Facebooku nie jest łatwe. Prawdą jest też, 

że po odpowiednim przygotowaniu może je robić każdy. 


