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Content marketing w segmencie B2B i B2C 
 
Content marketing to strategiczne podejście do marketingu definiowane jako proces skupiający się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych 
treści. Zarówno w sektorze B2C, jak i B2B celem jest przyciąganie oraz utrzymywanie uwagi ściśle określonej grupy docelowej wokół świata 
marki. W dłuższej perspektywie przekłada się to na wzrost pożądanych aktywności wśród wspomnianej grupy.  

Choć główne zadanie działań CM w segmencie B2C i B2B jest bardzo podobne, to bardziej szczegółowe założenia dotyczące projektów 
content marketingowych mogą się całkiem różnić w obu sektorach. Wynika to ze specyfiki prowadzenia komunikacji kierowanej  
do konsumenta lub partnera biznesowego. Przede wszystkim należy pamiętać, że podstawą do zbudowania efektywnej strategii jest 
dokładne określenie i poznanie grupy docelowej. 
 
Podobieństwa w komunikacji B2B i B2C 
 
Bardzo ważne, by zarówno w komunikacji B2C, jak i B2B odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące grupy docelowej. Czego nasza 
grupa docelowa szuka w internecie, gdzie spędza czas online, z jakich mediów społecznościach korzysta, a także jakie problemy są dla niej 
istotne? Co ją interesuje i przyciąga jej uwagę? Im więcej wiemy, tym łatwiej tworzyć treści, które będą odpowiadać na potrzeby klientów.  

Bez dobrze zbudowanych person trudno określić, co dla naszej grupy docelowej oznaczają przydatne, użyteczne i angażujące treści.  
A to dopiero jeden z wielu etapów tworzenia strategii content marketingowej. Badania przeprowadzone przez Content Marketing Institute 
 w USA wskazują, że content marketing jest tak samo ważny dla segmentu B2C, jak i B2B: 
• 27% marketerów B2C i 35% marketerów B2B posiada udokumentowaną strategię CM, 
• 50% marketerów B2C i 48% marketerów B2B opracowało strategię CM, ale nie jest ona udokumentowana, 
• 45% marketerów B2C i 47% marketerów B2B ma zespół zajmujący się content marketingiem w swojej organizacji, 
• 69% marketerów B2C i 70% B2B tworzy więcej treści niż w zeszłym roku.

WSTĘP
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Różnice w prowadzeniu działań 
content marketingowych 
  
Odpowiedzi na pytania dotyczące grupy 
docelowej pomogą wypracować strategię, 
zaplanować użycie odpowiednich narzędzi 
content marketingowych i kanałów 
dystrybucji. Można wskazać także pewne 
różnice w podejściu do strategii content 
marketingowej w obu segmentach. 
Zazwyczaj komunikacja B2B skupia się na 
budowaniu wizerunku lidera w branży 
dzięki merytorycznym treściom, a także 
dotarciu do wąskiej oraz wyspecjalizowanej 
grupy docelowej w oparciu o mocny insight 
płynący ze specyfiki środowiska. 
Tymczasem B2C częściej odwołuje się do 
emocji, a za cel stawia sobie edukację i 
rozrywkę, jak również angażowanie 
konsumenta w zabawny i przyjemny 
sposób, proponując wachlarz różnych 
rozwiązań odpowiednich dla podgrup 
wydzielonych z grupy docelowej. Jednak 
nie musi to oznaczać, że w content 
marketingu B2B nie wpływamy na emocje.  

Sprawdź także:  

Przewodnik Content Marketingu 
IAB Polska 

Facebook Fan Page  
/ContentLab IAB Polska



PRZYKŁADY CM 
W SEGMENCIE
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Na kolejnych stronach przedstawiamy zbiór praktyk content marketingowych zrealizowanych w segmencie B2C. Prezentowane case studies 
pokazują przede wszystkim różnorodność narzędzi stosowanych w content marketingu oraz pozwalają określić cechy charakterystyczne 
działań skierowanych do konsumentów. Zauważamy przede wszystkim, jak bardzo ważny jest aspekt rozrywkowy w prowadzonych 
działaniach. Humor, emocje, zabawa – to wszystko skutecznie angażuje użytkowników. Jeśli edukacja i treści merytoryczne, to zazwyczaj 
poprzez gry, aktywności oraz materiały interaktywne. Jest to spójne z terminem infotaiment zaczerpniętym ze świata mediów, czyli 
połączeniem informacji z rozrywką.  
 
Wybrane case studies pokazują także, jak ogromną moc ma komunikacja wideo, a także potwierdzają zauważalny wzrost znaczenia vlogo oraz 
blogosfery. Ponadto wciąż dostrzegamy duży nacisk kładziony na aktywizowanie user-generated-content (czyli treści generowanych przez 
użytkowników), wciąganie konsumentów w interaktywne gry, zabawy oraz konkursy, jednym słowem – na stwarzanie możliwości aktywnego 
uczestniczenia w świecie marki zbudowanego wokół pewnej historii (storytelling). 

B2C



1,6M 
UU

17,6M  
PV

51%  
powracający 
użytkownicy

17’54’ 
średni czas na 

stronie

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
dzieci i rodziceMEDIACOMREALIZACJA:1MARKA:

PROJEKT: WIRTUALNE PRZEDSZKOLE DANONKÓW
DANONE DANONKI

Głównym celem postawionym przez reklamodawcę było wyróżnienie 
się na tle konkurencji. Chcieliśmy zbudować więź z mamami oraz 
ukształtować atrybut Danonków jako produktu wspierającego mamy  
w zdrowym rozwoju ich dziecka. Jednocześnie zależało nam  
na zbudowaniu atrakcyjnej, angażującej komunikacji do dzieci.  

Pierwsza platforma w polskim internecie łącząca rozwój przez zabawę 
działa w oparciu o dwie sekcje: dla rodziców i dla dzieci. 
Sekcja dla dzieci to zbiór krain tematycznych. Każda kraina to szereg 
różnych gier edukacyjnych tworzonych przy współpracy z psychologiem. 
Rozwijają one 5 zasadniczych kompetencji: liczenie, czytanie, artystyczne 
zdolności, spostrzegawczość, naukę języka obcego.  
Sekcja dla rodziców to unikatowy system raportów, pozwalający  
na śledzenie postępów pociech. Rodzic widzi średni wynik punktowy dla 
każdej z gier, najlepszy wynik, który dziecko osiągnęło do tej pory, oraz 
poziom, do którego dziecko doszło w najlepszej rozgrywce.  

CELE

OPIS

czas trwania: 

4 m-ce
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3.568 
użytkowników w 

konkursie

5.172  
memy sprzedające 

ofertę

90K 
UU

7.962 
udostępnień

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
młodzież w wieku 15-24 lataMEDIACOMREALIZACJA:2MARKA:

PROJEKT: ŁATWIEJ NIŻ…
PLAY

• Koncentrując się na działaniach związanych z internetem, skutecznie 
dotrzeć do młodej grupy celowej. 

• Zaistnieć w grupie osób w wieku 15-24 chcących kontrolować swoje 
wydatki i swobodnie kontaktować się ze znajomymi.

Koncept był osadzony w specyfice myślenia grupy celowej, która coraz 
częściej komunikuje się za pomocą MEM-ów.  
Dzięki współpracy z portalem Kwejk daliśmy im pole do popisu, 
zachęcając do wymyślenia własnych, absurdalnych „nie-możliwości” 
i zilustrowania hasła odpowiednim obrazkiem.  
Uczestnicy za pomocą prostego oraz intuicyjnego kreatora mieli stworzyć 
zabawne lub absurdalne MEM-y zawierające hasło: „Łatwiej jest … , niż 
przekroczyć 29 PLN na rozmowy w Formule MiniMax w PLAY na kartę”. 
W ten sposób nasza grupa celowa sama stworzyła branded content  
do Formuły MINI MAX.

CELE

OPIS

czas trwania: 

2 tyg.
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34K 
użytkowników na 
sekcji partnerskiej

40K 
odsłon artykułów 

edukacyjnych

1,74% 
CTR

3M 
odsłon kreacji 
wspierających

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
kobiety i mężczyźni w wieku 20-55 latGRUPA NEXTWEB MEDIAREALIZACJA:3MARKA:

PROJEKT: WSTYDLIWY PROBLEM
PROCTOCOMFORT

• Wzmocnienie wizerunku marki wśród wybranej grupy docelowej jako 
eksperta w tematyce wstydliwych problemów związanych  
z hemoroidami. 

• Content marketingowa promocja zastosowań produktu wśród 
użytkowników z grupy docelowej.

W ramach kampanii content marketingowej marka Proctocomfort® 
została partnerem cyklu wydawniczego Temat miesiąca w abcZdrowie.pl. 
Działania skierowane były do kobiet (również kobiety w ciąży) i mężczyzn 
w wieku 20-55 lat. W dedykowanej sekcji umieszczone zostały artykuły 
edukacyjne na temat problemów związanych z hemoroidami, 
profilaktyki chorób odbytu i ważnej roli higieny osobistej oraz diety.  
Do komunikacji treści edukacyjnych wykorzystany został natywny format 
reklamowy Multi PowerContent emitowany w kontekstach, w których 
użytkownicy mogli zapoznać się z galeriami zawierającymi użyteczne 
porady oraz wartościowe wskazówki dotyczące wstydliwego problemu  
z hemoroidami. 
W ramach cyklu Temat miesiąca zostały przygotowane również 
videocasty z ekspertem – lekarzem proktologiem. W materiałach w lekki 
i ciekawy sposób specjalista przekazał użyteczną wiedzę dotyczącą 
profilaktyki chorób hemoroidalnych.

CELE

OPIS

czas trwania: 

4 tyg.
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34K 
użytkowników na 
sekcji partnerskiej

70K 
odsłon artykułów 

edukacyjnych

5,32% 
CTR

3,5M 
odsłon kreacji 
wspierających

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
kobiety w wieku 20-30 latGRUPA NEXTWEB MEDIAREALIZACJA:4MARKA:

PROJEKT: NORMADERM: PIĘKNA I GŁADKA SKÓRA
VICHY

• Wzmocnienie wizerunku marki wśród grupy docelowej jako eksperta 
w pielęgnacji skóry twarzy. 

• Content marketingowa promocja zastosowań produktu wśród 
użytkowników z grupy docelowej.

W ramach kampanii marka Vichy Normaderm została partnerem cyklu 
wydawniczego Temat miesiąca w abcZdrowie.pl. Działania skierowane 
były do młodych kobiet w wieku 20-30 lat zmagających się  
z problemem niedoskonałości skóry. W dedykowanej sekcji 
umieszczone zostały artykuły edukacyjne na temat problemów z cerą, 
odpowiedniego doboru kosmetyków oraz pielęgnacji i oczyszczania 
skóry twarzy. Do komunikacji treści edukacyjnych wykorzystany został 
natywny format reklamowy Multi PowerContent emitowany w 
kontekstach, w których użytkownicy mogli zapoznać się z informacjami 
na temat: odpowiedniej pielęgnacji cery problematycznej, doboru 
kosmetyków do tego rodzaju cery. Użytkownicy poznali także 
wartościowe wskazówki na temat prawidłowego dbania o skórę.  
W ramach kampanii został utworzony wątek ekspercki na forum 
abcZdrowie.pl, w którym ekspert – lekarz dermatolog odpowiadał  
na pytania użytkowników dotyczące problemów ze skórą i sposobów jej 
pielęgnacji. 

CELE

OPIS

czas trwania: 

4 tyg.
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225K 
uczestników   

konkursu

1,5M 
wysłanych                  
kart flirtu

32% 
CTR

108M 
odsłon form 

reklamowych

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
kobiety w wieku 15-25 latSPOŁECZNOŚCI.PLREALIZACJA:5MARKA:

PROJEKT: FLIRTY PLAYBOY WOMAN
COTY | PLAYBOY

czas trwania: 

2 tyg.

• Debiut nowej linii zapachów marki Playboy dla odważnych  
i wyzwolonych kobiet. 

• Wizerunkowa promocja marki skierowana do wszystkich 
użytkowników grupy docelowej.

W ramach kampanii powstała sekcja luksusowa skierowana do kobiet  
w wieku 15-25 lat. W kampanii został wykorzystany mechanizm znanej 
gry polegającej na wymianie kart zawierających krótkie hasła – flirty. 
W tym celu została stworzona dedykowana aplikacja Playboy Flirty na 
profilach kobiet, umożliwiająca wysłanie im specjalnych kart flirtu 
odpowiadających nowym zapachom Playboy. 
Nowy sposób komunikacji między użytkownikami był łatwo dostępny 
dzięki pełnej integracji z profilem. 
Kampania “Flirty Playboy Woman” zdobyła wyróżnienie w kategorii 
“Kampania Internetowa” w konkursie Golden Arrow 2011.

CELE

OPIS
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2. 
miejsce wśród 
profili HR na 

Facebook

120K 
fanów 3 profili

90% 
ruchu na www 

pochodzi z 
Facebook’a

17K 
rejestracji

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
szukający pracy i chcący zmienić pracęINTERVIEWMEREALIZACJA:6MARKA:

PROJEKT: INTERVIEWME
INTERVIEWME

czas trwania: 

4 m-ce• Zbudowanie świadomości nowej marki InterviewMe                      
oferującej produkty i usługi, które ułatwiają profesjonalne             
przygotowanie do rekrutacji. 

• Wypozycjonowanie marki jako eksperta w dziedzinie doradztwa HR.  
• Zainteresowanie grupy docelowej marką (osoby poszukujące pracy  

oraz chcące zmienić pracę).  
• Zbudowanie zasięgu w grupie docelowej w okresie luty-czerwiec 

2014 r. 
• Optymalizacja kosztów promocji – działania w mediach własnych:  

fanpage oraz blog na stronie firmowej. 

Oprócz głównego firmowego fanpage'a firmy uruchomiliśmy 2 profile 
wspierające:  
Znajdź pierwszą pracę (styczeń 2014 r.) – treści dla studentów 
szukających stażów, praktyk oraz pierwszej pracy.  
101 genialnych CV, które musisz zobaczyć (luty 2014 r.) – publikujemy 
przykłady kreatywnych CV, zapraszamy fanów do dyskusji i dzielimy się 
wskazówkami dotyczącymi szukania pracy.  
Na profilach wspomagających uruchomiliśmy reklamę w wysokości  
10 zł dziennie na profil. Reklamę na Znajdź Pierwszą Pracę 
wstrzymaliśmy w kwietniu 2014 r.  
Wszystkie 3 profile wykorzystujemy do content marketingu i kierowania 
użytkowników na firmową stronę. 

CELE

OPIS

9  |  Najlepsze Praktyki w Content Marketingu  |  ©2015 IAB Polska  |  iab.org.pl

II-VI 2014



6.895 
UU

2 min 
średni czas w 

aplikacji

457 
zgłoszeń 

konkursowych

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
osoby lubiące smaczną i ciekawą kuchnięDIGITAL ONEREALIZACJA:7MARKA:

PROJEKT: BLOG W 5 TRENDACH
KAMIS

czas trwania: 

3 m-ce

Wypromowanie trendbooka kulinarnego „Trendy w smakach” marek 
McCormick i Kamis w szerszej grupie konsumentów oraz sprawienie, 
żeby w ich kuchniach pojawiły się modne dania. 

W ramach kampanii stworzyliśmy aplikację konkursową „Blog 
 w 5 trendach” osadzoną na fanpage’u marki Kamis. Udział w konkursie 
mogli wziąć tylko blogerzy kulinarni. Ich zadaniem było stworzenie dań 
inspirowanych trendami kulinarnymi z trendbooka „Trendy w smakach”, 
zamieszczenie przepisu i zdjęć potrawy na swoim blogu, a następnie 
zgłoszenie się do konkursu. Wszystkie dodane w ten sposób przepisy 
znalazły się w wirtualnej galerii w aplikacji, a najbardziej smakowite  
z nich zamieściliśmy obok przepisów znanych kucharzy w prawdziwej 
książce kucharskiej. 

CELE

OPIS
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40 
wpisów na blogach 

i profilach

7K 
więcej fanów na 

profilu

1.560 
osób 

zaangażowanych 
w konkurs

100 
autorskich      
stylizacji

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
kobiety 16-34 zainteresowane modą i 

urodąDIGITAL ONEREALIZACJA:8MARKA:
PROJEKT: LEKKA KOLEKCJA PEPSI LIGHT LEMON

PEPSI

czas trwania: 

2 m-ce
• Zbudowanie świadomości Pepsi Light Lemon pośród 

dotychczasowych fanów Pepsi. 
• Zainteresowanie nowym produktem potencjalnych konsumentów.

W ramach kampanii nawiązaliśmy współpracę z 4 popularnymi 
blogerkami modowymi: Karoliną Baszak, Venilą Kostis, Cajmel  
i Maddinką. Blogerki przygotowały stylizacje spójne z tematami 
związanymi z Pepsi Light Lemon, a następnie zamieściły ich zdjęcia  
na swoich blogach. Fotografie pojawiły się również w aplikacji na profilu 
PEPSIpl na Facebooku oraz na Planka.  
W aplikacji zamieszczone zostały także porady modowe przygotowane 
przez blogerki, konkurs „Baw się modą”, w którym fani dodawali zdjęcia 
własnych stylizacji inspirowanych Pepsi Light Lemon, oraz konkurs 
„Nazwij stylizację” polegający na nazwaniu dowolnej stylizacji zgłoszonej 
przez innego użytkownika.  
Jako podsumowanie akcji przygotowaliśmy internetowy album  
ze zdjęciami z sesji modowej blogerek oraz zwyciężczyń konkursu. 
Zamieszczone w nim fotografie były prezentowane w formacie GIF 
pozwalającym na uchwycenie ruchu.  
Kampania „Lekka Kolekcja Pepsi Light Lemon” otrzymała nagrodę 
Webstar Creative 2013 w kategorii „Kampania w serwisach 
społecznościowych”. 

CELE

OPIS
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10K 
obejrzeń video            

Kuby

160 
polubień video    

Kuby

153K 
obejrzeń video     

Martina

2.300 
polubień video   

Martina

MEDIACOMREALIZACJA:9MARKA:
PROJEKT: LOKOWANIE PRODUKTU W VIDEOBLOGACH

BRUNO BANANI

REZULTATY
• Promocja eventu dezodorantu Bruno Banani i zwiększenie zasięgu 

wydarzenia. 
• Relaunch dezodorantów Bruno Banani i podkreślenie atrybutów 

produktu.

W ramach relaunchu nowych dezodorantów Bruno Banani został 
zorganizowany event, na który zaproszono celebrytów i blogerów.  
Aby zwiększyć zasięg wydarzenia, zaangażowaliśmy znanych polskich 
vlogerów, którzy przeprowadzili relację z wydarzenia w sposób  
wyjątkowo angażujący polskich internautów.  
Kuba Jankowski i Martin Stankiewicz przygotowali i opublikowali  
zabawne relacje z wywiadami z celebrytami, z placementem 
dezodorantu i przykuli uwagę setek tysięcy internautów. 

CELE

OPIS
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czas trwania: 

2 m-ce

GRUPA DOCELOWA 
młodzi mężczyźni, dbający o siebie, 

ambitni i aktywni towarzysko



10,5K 
angażujących 

tekstów

1,1M 
UU

3,1M 
PV

+50% 
spontaniczna 
świadomość 

marki

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
młodzi ludzie w dużych miastachGAZETA.PLREALIZACJA:10MARKA:

PROJEKT: OTWÓRZ MIASTO
HEINEKEN

czas trwania: 

3 m-ce
• Zmiana postrzegania marki: zbliżyć markę do konsumenta.

Obecnie trendy wyznaczane przez światowe metropolie tracą na 
znaczeniu na rzecz lokalnych „smaczków”, które budują naszą tożsamość. 
Odkrywamy, a często sami aktywnie tworzymy unikatowe miejsca. 
Młodzi, energiczni ludzie szukają informacji o tym, co ciekawego można 
robić w ich miastach. Poszukują zaproszeń na najgorętsze imprezy, 
koncerty i wydarzenia kulturalne. Chcą wiedzieć, dokąd warto trafić,  
co zjeść i gdzie bawić się od rana do... następnego rana.  
Heineken, odpowiadając na tę potrzebę, przeprowadził latem akcję 
Otwórz Miasto, która była kierowana do osób z większych miast Polski. 
Główne działania skupiły się wokół serwisu Otwórzmiasto.pl powstałego 
we współpracy z portalem Gazeta.pl, redakcją Gazety Co jest Grane oraz 
domem mediowym MediaVest. Serwis w wersji responsywnej był 
dostępny na wszystkich nośnikach. Dodatkowym elementem, 
ułatwiającym znalezienie treści, było geotargetowanie – 
rozpoznawaliśmy po IP, skąd pochodzi dany internauta, i podawaliśmy 
mu content dotyczący imprez w jego mieście. Serwis okazał się 
doskonałym kompendium wiedzy na temat życia miejskiego, w którym 
można było znaleźć najciekawsze, sprawdzone informacje o imprezach, 
klubach, knajpach, kultowych miejscach w 11 największych polskich 
miastach.

CELE

OPIS
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270K 
UU

1,5M 
PV

18K 
głosów w każdej 

interakcji

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
potencjalni użytkownicyGAZETA.PLREALIZACJA:11MARKA:

PROJEKT: 25 LAT NIESAMOWITOŚCI
ASUS

czas trwania: 

2 m-ce• Świętowanie 25-lecia marki Asus (budowanie wizerunku 
marki). 

• Promowanie produktów marki Asus. 

Marka Asus obchodziła dwudziestopięciolecie i chciała przypomnieć  
o tym, jak wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w tym czasie. 
Uznaliśmy, że było to ćwierćwiecze niesamowitości. Stworzyliśmy zatem 
interaktywną platformę komunikacji poświęconą tym wydarzeniom. 
Przygotowane publikacje pozwoliły internautom poszerzyć swoją wiedzę 
o najważniejszych przemianach na przestrzeni ostatnich 25 lat. 
Użytkowników angażowaliśmy poprzez bogato ilustrowane teksty na 
najwyższym poziomie, a także interaktywne formaty. Pytaliśmy w nich  
o to, co było dla internautów niesamowitego w ostatnim 25-leciu –  
o najważniejsze wydarzenie sportowe, przełomowe zdarzenie w Polsce, 
najlepszą piosenkę, film, grę czy atrakcję turystyczną. Dodatkowym 
elementem był internetowy konkurs na najbardziej niesamowite 
wspomnienie opatrzone zdjęciem. Najlepsze prace publikowaliśmy  
na stronie głównej portalu Gazeta.pl. O wzbudzonym zainteresowaniu 
świadczyła liczba odsłon – ten content po prostu się kleił! Do udziału  
w akcji zaangażowaliśmy także zasięgowe, opiniotwórcze  
i doświadczone redakcje portalu Gazeta.pl: Sport.pl, Wiadomości, 
Kobieta, Kultura, Podróże oraz Polygamia. Nie tylko same serwisy, lecz 
także wszystkie ich już zbudowane kanały w social mediach (FB, Twitter, 
blogosfera). Dzięki temu w natywny sposób nagłaśnialiśmy akcję także 
na stronie głównej portalu Gazeta.pl – jednego z największych portali  
w Polsce.

CELE

OPIS
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1,1M 
śr. UU per 1 

weekend 
(desktop)

6M 
śr. PV per 1 
weekend 
(desktop)

300K 
śr. UU per 1 

weekend 
(mobile)

2,7M 
śr. PV per 1 
weekend 
(mobile)

REZULTATY

GAZETA.PLREALIZACJA:12MARKA:
PROJEKT: BAW SIĘ KAWĄ Z JACOBS

JACOBS

czas trwania: 

4 tyg.
• Szerokie dotarcie w prestiżowym otoczeniu. 
• Budowanie wizerunku i promocja produktu. 
• Zmiana nawyków związanych z piciem kawy.

Jacobs zdecydował się zostać partnerem projektu Weekend.gazeta.pl, 
innowacyjnego na tle wszystkich portali w Polsce. 
Czym jest Weekend.gazeta.pl?  
To digitalowy magazyn weekendowy stworzony z myślą zwłaszcza  
o użytkownikach korzystających z urządzeń mobilnych. To nasza 
odpowiedź na dynamicznie rosnący weekendowy ruch w internecie oraz 
zmieniające się potrzeby czytelników. Internauci buszujący w sieci  
w soboty i niedziele szukają ambitniejszych, dłuższych treści, przy których 
mogą spędzić nieco więcej czasu niż w dni robocze. Świetne teksty 
znanych dziennikarzy podane w nowej, nowoczesnej formie, jakiej nikt 
inny w Polsce jeszcze nie  wprowadził. Partner weekendu staje się 
integralną częścią weekendowego wydania dzięki content marketingowi 
– w naturalny sposób publikujemy wysokiej jakości materiał  
poświęcony marce lub produktom partnera. Całość ma wyjątkową 
oprawę graficzną i ekspozycję na stronie głównej Gazeta.pl. Rynek uznał 
projekt Weekend.gazeta.pl za innowacyjne rozwiązanie.  
Twarzą kampanii Jacobs była Ania Starmach – finalistka programu “Gotuj 
o Wszystko”, a następnie jedna z prowadzących program kulinarny 
“Master Chef". Przez cztery weekendy inspirowaliśmy internautów do 
zabawy z kawą: przedstawiliśmy historię kawy, najnowsze trendy w piciu 
kawy, najciekawsze kawowe momenty w filmach i serialach oraz wywiad  
z ambasadorką marki Anną Starmach. 

CELE

OPIS

15  |  Najlepsze Praktyki w Content Marketingu  |  ©2015 IAB Polska  |  iab.org.pl

GRUPA DOCELOWA 
kobiety i mężczyźni w wieku 20-49 lat



331K 
PV

100K 
UU

25K 
zgłoszonych 

patentów

9K 
zarejestrowanych 

użytkowników

REZULTATY

FFW COMMUNICATIONREALIZACJA:13MARKA:
PROJEKT: PATENTY LENOVO

LENOVO

czas trwania: 

2 m-ce
• Wypromować tablet Lenovo Yoga, pokazując, że to 

właśnie jego warto wybrać z tłumu innych androidów, 
ponieważ uczyni on życie lepszym, łatwiejszym i 
przyjemniejszym.

Lenovo Yoga Tablet ma się stać obiektem pożądania mas, więc najpierw 
trafmy do tych mas! Jak? Przez YouTube. Co im powiedzieć? Jak żyć. 
Podstawą działań na szeroką skalę była akcja zasięgowa z youtuberami 
„5 sposobów na” oraz blogerami Grzegorzem Marczakiem, Michałem 
Szafrańskim oraz Romanem Zaczkiewiczem. Każdy z nich promował 
akcję, w której należało zgłosić patenty w 5 kategoriach: życie, finanse, 
technologie, moda oraz Lenovo Yoga. 
 
Docenialiśmy inwencję, szalone pomysły, kreatywność, praktyczne 
podejście do życia. Była jakość, była też ilość – uczestnicy zgłosili ponad 
22 tysiące patentów, a akcja osiągnęła zasięg blisko 3 milionów. 
Powstał także sequel, równie angażujący jak pierwowzór. W obsadzie 
drugiej edycji pojawiła się ekipa Matura to Bzdura, Martin Stankiewicz 
oraz Cyber Marian. Tym razem powstały patenty mocno naukowe  
w kategoriach: nauka, sesja i aplikacja. W tak, wydawałoby się, 
niewdzięcznych kategoriach (kto lubi mówić o nauce po nauce) 
otrzymaliśmy ponad trzy tysiące patentów oraz milionowy zasięg.

CELE

OPIS
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GRUPA DOCELOWA 
młodzi (16-25) mieszkańcy głównie miast, 
aktywni uczestnicy blogosfery i videosfery



339K 
PV treści 

edukacyjnych

133K 
odsłon                                  

top artykułu

3.408 
ściągnięć e-booka

3. 
źródło leadów 
sprzedażowych

REZULTATY

CONTENT KING, LOWE MEDIAREALIZACJA:14MARKA:
PROJEKT: NIEZALEŻNOŚĆ PRZEZ OSZCZĘDZANIE

ING BANK ŚLĄSKI

czas trwania: 

2 m-ce
• Wprowadzić klientów i potencjalnych klientów w tematykę 

oszczędzania. 
• Zbudować grunt dla przekazu kampanii konta oszczędnościowego 

„Kto oszczędza, tego stać na niezależność”. 
• Wypromować serwis edukacyjny Zafinansowani.pl 

(www.zafinansowani.pl) jako źródło wartościowych treści.

Kampania contentowa została uruchomiona na 2 tygodnie przed 
kampanią konta oszczędnościowego. To wyprzedzenie miało na celu 
przygotowanie gruntu dla przekazu sprzedażowego. 
W serwisie edukacyjnym Zafinansowani.pl w ramach tagu „Niezależność 
przez oszczędzanie” powstały: 4 artykuły, 4 infografiki i 1 e-book 
(www.bit.ly/zaf-ebook) – łącznie zawierające ponad 100 porad, jak 
oszczędzać.  
Wybrane części contentu były promowane w 2 mainstreamowych 
serwisach contentowych oraz na Facebooku.

CELE

OPIS
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GRUPA DOCELOWA 
osoby oszczędzające i chcące zacząć 

oszczędzać, szukające rozwiązań i 
podpowiedzi w internecie, wiek 20-50



250K 
UU

35% 
ruchu 

wygenerowane 
organicznie 

2:13 
śr. czas w minutach 

spędzony w 
serwisie

80% 
nowych wizyt

REZULTATY

NETSPRINTREALIZACJA:15MARKA:
PROJEKT: LETNIE CHWILE SZCZĘŚCIA

AUSTRIA.INFO

czas trwania: 

3 m-ce
• Skuteczne dotarcie do grupy celowej. 
• Przedstawienie Austrii jako ciekawego miejsca na spędzenie urlopu  

i wolnego czasu w lecie. 
• Prezentacja bogatej oferty atrakcji Austrii – miasta, natura, kultura. 
• Prezentacja konkretnych ofert.

Około 25 tekstów opisujących atrakcje Austrii, umieszczonych  
na serwisie Austria.info. 
Kampania została realizowana w wielu różnorodnych kanałach 
dystrybucji, takich jak: 
• Wyszukiwarki – wyniki organiczne 
• Wyszukiwarki – kampania w CPC 
• Sieć content marketingowa – kampania w CPC 
• Sieć kontekstowo-behawioralna – kampania w CPC 
• Mailingi i newslettery 
• Facebook i serwisy społecznościowe

CELE

OPIS
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GRUPA DOCELOWA 
osoby zainteresowane spędzeniem urlopu 
lub weekendu za granicą: w lecie i w zimie; 

na łonie natury i w mieście; rodziny 
mniejsze i większe



424 
dodane billboardy

10,6K 
UU 

13,8K 
oddanych głosów

0zł 
wsparcia 

reklamowego

REZULTATY

MOSQI.TOREALIZACJA:16MARKA:
PROJEKT: APLIKACJA ŁÓDŹ POZDRAWIA

MIASTO ŁÓDŹ

czas trwania: 

2 m-ce

• Wyłonienie hasła reklamowego, które zostanie wykorzystane  
w październikowej odsłonie ogólnopolskiej kampanii promującej 
Łódź. 

• Zbudowanie społeczności wokół kampanii i aktywizacja łodzian.

Na potrzeby kampanii Łódź Pozdrawia zaprosiliśmy społeczność  
w serwisie Facebook do skorzystania z aplikacji, w której można było 
wymyślić własne hasło na billboard. Aplikacja konkursowa została 
umieszczona na fapage’u Łodzi oraz Łódź hipsterem miast. Wśród 
zgłoszonych prac jury wytypowało dwa projekty, które zawisły w Łodzi,  
i jeden, który pojawił się na nośnikach w całej Polsce. 
Łodzianie masowo oddawali głosy w aplikacji, która nie była wsparta 
żadną kampanią reklamową. Pozdrowienia, memy z pozdrowieniami  
i zdjęcia w tle pojawiały na prywatnych profilach użytkowników jeszcze 
długo po zakończeniu konkursu.

CELE

OPIS
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GRUPA DOCELOWA 
1. absolwenci liceów w Łodzi oraz miast regionu, 

studenci (18–25 lat); 2. ciekawi świata (25–40 lat); 
3. artyści, projektanci (22–30 lat);                                           

4. menedżerowie średniego i wyższego szczebla 
spoza Łodzi (35–50 lat)
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PRZYKŁADY CM 
W SEGMENCIE

Prezentowane case studies skupiające się na dotarciu do klienta biznesowego odznaczają się pewnymi cechami wspólnymi. Choć marketerzy 
stosują w obu segmentach mix taktyk content marketingowych, to w branży B2B zdecydowanie większą popularnością cieszą się studia 
przypadków, raporty, white papers oraz eksperckie eventy uznawane za idealne narzędzia do przekazywania wiedzy, a tym samym 
budowania wizerunku lidera w branży.  

Analogicznie – media społecznościowe to kluczowy kanał dla obu segmentów, jednak marketerzy B2B częściej wybierają LinkedIn oraz Twitter 
lub Google+ niż Facebook , który wciąż uznawany jest za najskuteczniejszy portal społecznościowy w komunikacji B2C. 

• 94% marketerów B2B używa LinkedIn do dystrybucji treści, tymczasem taki sam odsetek marketerów B2B stosuje Facebooka. 
• 63% marketerów B2B uważa, że LinkedIn jest najskuteczniejszym kanałem, zaś 58% marketerów B2C wskazuje Facebooka. 
• 68% marketerów B2B używa white papers jako jednego z narzędzi content marketingowych, podczas gdy stosuje je tylko 28% 

marketerów B2C. 
• 61% marketerów B2B i 31% marketerów B2C tworzy webinaria i webcasty. 
Źródło: Content Marketing Institute 

Wybrane case’y pokazują między innymi, jak skutecznie tworzyć i dystrybuować dłuższe treści (np. raporty promowane poprzez LinkedIn), 
jednak nie zabraknie przykładu, który udowadnia, że także w branży B2B należy angażować użytkownika dzięki grom i rywalizacji. 

B2B



60,4% 
open rate

48,4% 
CTR względem 

otwarć

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
profesjonaliści z branży online marketinguBAN | LINKEDINREALIZACJA:

MARKA:
PROJEKT: RAPORT: TRENDY W REKLAMIE ONLINE

ADOBE

• Zwiększenie świadomości produktu wśród potencjalnie                   
zainteresowanych ekspertów. 

• Promocja raportu Adobe o rynku reklamy internetowej. 
• Agregacja danych osób zainteresowanych produktem lub raportem.

Grupą docelową byli profesjonaliści z branży marketingu online, 
zajmujący się monitorowaniem statystyk kampanii oraz innych 
aktywności reklamowych w sieci. Reklama została zaadresowana  
do osób piastujących określone stanowiska, pracujących w wybranych 
branżach oraz udzielających się na grupach dyskusyjnych związanych  
z marketingiem online. 
Kampania oparta została o format InMail, czyli spersonalizowaną 
wiadomość trafiającą wyłącznie do osób, które zalogowały się w LinkedIn 
(promowane ikonką nadchodzącej wiadomości w prawej części serwisu 
oraz u góry skrzynki odbiorczej). Jeden użytkownik nie może otrzymać 
więcej InMaili niż jeden na dwa miesiące. 
Treść wiadomości inMail była imiennie spersonalizowana, a za jej 
pośrednictwem odbiorca mógł przejść na landing page, pobrać raport 
po pozostawieniu danych, a także skontaktować się z wymienionym  
w wiadomości pracownikiem firmy Adobe Polska. 
W celu pobrania raportu należało kliknąć w jeden z dwóch przycisków 
„call to action” lub skorzystać z grafiki kierującej bezpośrednio  
do landing page. Na stronie docelowej został umieszczony krótki 
formularz, po wypełnieniu którego każdy mógł zapoznać się  
z darmowym raportem.

CELE

OPIS

czas trwania: 

1 m-c
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19 
publikacji 

tematycznych

3.951 
pobrań              
raportu

3.054 
unikalnych pobrań 

raportu

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
eksperci z dziedziny e-commerceWHITE LABEL PUBLIC RELATIONSREALIZACJA:

MARKA:
PROJEKT: RAPORT: POLSKI E-COMMERCE W GOOGLE

LEADBULLET

czas trwania: 

1 m-c
• Edukacja ekspertów odpowiadających w firmach  

za e-commerce dotycząca błędów i dobrych praktyk  
w poszczególnych branżach w Google w 2013 roku. 

• Wzmocnienie wizerunku LeadBullet jako branżowego eksperta,            
który obserwuje na bieżąco rynek i przewiduje trendy.  

• Zebranie leadów. 

W styczniu 2014 roku LeadBullet S.A. opracował raport poświęcony 
kondycji polskiego e-commerce w Google w 2013 roku. Raport 
zatytułowano: „Polski e-commerce w Google 2013 – raport LeadBullet 
S.A.”. W ramach kampanii content marketingowej promującej LeadBullet 
jako branżowego eksperta postawiono na następujące działania: 
• przygotowanie landing page’a dedykowanego raportowi, 
• zaproszenie jako partnerów raportu przedstawicieli czołowych 

instytucji branżowych: IAB Polska, InternetStandard oraz e-commerce 
Polska – Izba Gospodarki Elektronicznej, którzy udzielili komentarza  
w raporcie, 

• opracowanie informacji prasowej dotyczącej raportu wraz z linkiem  
do landing page’a, z którego użytkownik mógł pobrać raport, 
zostawiając swój adres mailowy. 

• pozyskanie patronów medialnych kluczowych mediów dla tematyki 
raportu: Mediarun.pl, retail360.pl, Retail Trends Polska, 
interaktywnie.com, Money.pl, 

• przesłanie informacji prasowej do mediów branżowych, 
• przesłanie informacji o raporcie do bazy klientów LeadBullet.

CELE

OPIS
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0,93% 
CTR

0,1% 
wskaźnik 

zaangażowania

17,5% 
klików od osób  
z dużych firm 

26% 
klików od osób  

z wyższego 
szczebla

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
przedstawiciele biznesu z uwzględnieniem 

decydentówBAN | LINKEDINREALIZACJA:
MARKA:
PROJEKT: SPONSOROWANE AKTUALIZACJE W LINKEDIN

PWC

czas trwania: 

3 m-ce

• Wzmocnienie eksperckiego wizerunku PwC wśród profesjonalistów. 
• Promocja raportów i materiałów udostępnianych przez PwC. 
• Zwiększenie widoczności i liczby obserwujących strony firmowej PwC 

w LinkedIn.

Kampania PwC w LinkedIn była skierowana do przedstawicieli biznesu, 
ze szczególnym uwzględnieniem wpływowego grona Business Decision 
Makers. Promowano treści związane z profesjonalną działalnością PwC, 
w tym przede wszystkim raporty i treści mające realną wartość 
edukacyjną dla odbiorcy. 
Pierwszym krokiem kampanii była publikacja aktualizacji w ramach 
Strony Firmowej PwC w LinkedIn –  treści te trafiały do obserwujących 
Company Page. Następnie uruchamiana była promocja poprzez 
sponsorowane aktualizacje, które umożliwiły dotarcie do 
profesjonalistów nieobserwujących PwC w LinkedIn. 
W kampanii wykorzystano synergię content marketingu i reklamy 
natywnej. Sponsorowane aktualizacje wyświetlane były na stronie 
domowej użytkownika, w jego strumieniu aktualizacji obejmujących 
standardowo wpisy marek, znajomych i podejmowane przez nich 
aktywności w ramach serwisu. 

CELE

OPIS
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3.970 
zarejestrowanych 
osób (wszystkie 

edycje)

560 
zarejestrowanych 

osób (ostatnia 
edycja)

120 
utworzonych 

wątków

REZULTATY

GRUPA DOCELOWA 
osoby pracujące w branży ITFFW COMMUNICATIONREALIZACJA:20 MARKA:

PROJEKT: HP TECH TEAM
HP POLSKA

czas trwania: 

3 m-ce

• Przedstawienie oferty HP w segmencie serwerów i storage'u tak, 
jakbyśmy mówili o gadżetach obowiązkowych dla każdego 
szanującego się geeka.

HP Tech Team to społeczność zbudowana przez nas wokół jednej idei – 
zerwania z poważnym do bólu podejściem do IT. Chcieliśmy pokazać, że 
serwer da się oswoić – nie gryzie, a można go nauczyć kilku sztuczek.  
Serwery i pamięci masowe nie nadają się na bohaterów gier. Jak to nie? 
Oczywiście, że się nadają!  
Idąc tym tropem, stworzyliśmy kilkanaście gier, w których „zaszyliśmy” 
produkty HP razem z ich charakterystycznymi funkcjami. I to nie tylko 
jako elementy wystroju pola bitwy z zombie – na uczestników czekały 
takie zadania, jak konfigurowanie szaf serwerowych.  
Podaliśmy to w taki sposób, że uczestnicy, zapaleni ideą grywalizacji, 
potrafili odrysowywać zrzuty ekranu czy nawet zaznaczać markerem 
najlepsze rozwiązanie na samym ekranie – rywalizacja jak podczas 
igrzysk olimpijskich.

CELE

OPIS
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IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa 
jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród członków Związku znajdują się m.in. największe 
portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. Jednym z ważniejszych zadań 
stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania internetu. IAB Polska ma za 
zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować 
standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług 
internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom świadczącym te usługi. Działania stowarzyszenia 
mają tworzyć forum prezentacji najnowszych światowych publikacji dotyczących efektywnego wykorzystania 
internetu. 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
ul. Krucza 16/22 
00-526 Warszawa (Wejście od ulicy Wilczej) 
tel. 22 434 21 58 
fax. 22 434 21 69 
www.iab.org.pl 

O IAB POLSKA O AUTORACH
Niniejsza publikacja została opracowana przez specjalistów współtworzących Grupę Roboczą CM. Grupę tworzą 
przedstawiciele organizacji członkowskich IAB Polska, którzy w codziennej pracy dostrzegają potrzebę 
ustandaryzowania wiedzy i definicji związanych z marketingiem treści, który w Polsce jest branżą jeszcze 
kiełkującą, niemniej bardzo dynamicznie.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Szymonem Kucem, menedżerem ds. relacji 
członkowskich w IAB Polska. 
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