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Wstęp



Niniejsze podsumowanie jest efektem pracy Grupy Roboczej Social Media, działającej  
w strukturach IAB Polska. Materiał zawiera podsumowanie narzędzi wspierających działania 
CSR w social media oraz regulacji prawnych, w tym odnoszących się do kwestii podatkowych, 
a także wytycznych opisanych w regulaminach poszczególnych platform. Publikacja została 
wzbogacona o case studies marek posiadających doświadczenie w prowadzeniu działań 
mających na celu społeczną odpowiedzialność biznesu. 
Materiał skierowany jest do osób planujących, organizujących i promujących działania CSR  
w mediach społecznościowych. Pragniemy podkreślić, że dokument nie ma charakteru prawnego 
(porady prawnej). W tym zakresie wskazuje jedynie na co należy zwrócić uwagę, aby działania 
były nie tylko skuteczne, ale też zgodne z prawem i regulaminami wybranych kanałów.

Wstęp

Barbara Stańczak
Head of Social Media, Performics (Publicis Groupe)
Szefowa Grupy Roboczej Social Media IAB Polska



Narzędzia wspierające działania 
CSR w social media



Ogólna charakterystyka regulacji
Barbara Stańczak, Performics (Publicis Groupe)

Mimo że społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) nie jest sama w sobie wyodrębniona w polskim prawie, 
to przejawy jej realizacji mogą być przedmiotem regulacji, np. konkurs (jako forma przyrzeczenia publicznego) lub loteria (forma aktywności 
określona w przepisach dot. gier losowych) [1]. 
Jednym z głównych elementów akcji CSR może być zbiórka datków. Przy jej implementacji ustal z działem prawnym kto jest organizatorem 
zbiórki datków. Zbiórka pieniędzy do puszki jest zbiórką publiczną i organizator musi ją wcześniej zarejestrować i dopełnić stosownych 
formalności [2]. W przypadku zbiórek prowadzonych w social media nie ma potrzeby zgłaszania zbiórki, ale konieczne jest np. sprawdzenie, czy 
beneficjent jest zweryfikowany [3].
Regulamin z jasnymi zasadami pozwoli uniknąć kryzysów wizerunkowych oraz problemów biznesowych w przypadku akcji bazujących na 
przyrzeczeniu publicznym np. Za każde zdjęcie z odpowiednim hashtagiem marka zapłaci X zł na konto wybranej Fundacji. 

Rekomendacja dla marketerów:

• Omów z działem prawnym/podatkowym mechanikę i zasady planowanej akcji CSR, aby ustalić np. kto jest jej organizatorem oraz czy planowane działania nie podchodzą pod 
konkurs lub loterię . 
• Sprawdź regulamin kanału, z którego chcesz skorzystać, aby mieć pewność, że planowane działania są zgodne z zasadami panującymi w wybranej platformie społecznościowej. 
• Pamiętaj, że datki można zbierać tylko na rzecz zweryfikowanych podmiotów. Upewnij się, że wybrany beneficjent ma włączoną opcję „Przekaż datek” w social media. 
• W przypadku akcji bazujących na przyrzeczeniu publicznym przygotuj regulamin, który jasno określa zasady, termin wykonania zadania i ogłoszenia wyników, kryteria wyboru 
zwycięzców oraz odpowiedzialność zaangażowanych podmiotów. Pamiętaj, że przeprowadzenie loterii wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia.
• Zadbaj o bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych. Sposób ich przetwarzania musi być zgodny z RODO i regulaminem wybranej platformy społecznościowej. 
• Pamiętaj o podatkach – np. beneficjent datków może być zobowiązany do rozliczenia podatku od darowizny, nagrody wydawane w konkursach i loteriach mogą podlegać 
opodatkowaniu.
• Wybierz KPIs, które pozwolą mierzyć efektywność aktywacji. 
[1] Formy angażowania użytkowników w social media 
[2] Rejestracja zbiórki datków
[3] Wymagania do rozpoczęcia zbiórki datków: np. Facebook czy Instagram 

https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/IAB-SM-Formy-angazowania-uzytkownikow-w-social-media.pdf
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index
https://pl-pl.facebook.com/business/learn/lessons/what-you-need-to-get-started-fundraising-on-facebook
https://www.facebook.com/help/instagram/2031680250470701?helpref=related


Ogólne wytyczne
Barbara Stańczak, Performics (Publicis Groupe)

Zakaz prowadzenia publicznej zbiórki datków bez 
rejestracji – Niedozwolone jest prowadzenie zbiórki 
pieniędzy „do puszki” bez wcześniejszego zgłoszenia. 
Rejestracja nie jest wymagana w przypadku 
organizacji zbiórek datków za pośrednictwem 
narzędzi oferowanych poprzez social media.

Regulamin przy konkursach – Choć nie jest wymagany 
przepisami, dobrze jest go stworzyć w celu 
jednoznacznego określenia zasad jego 
przeprowadzenia, np. terminów czy mechanizmu 
zgodnego z polityką wybranego kanału.

Zakaz zbierania danych osobowych bez zgody użytkownika – Organizator akcji CSR ma obowiązek zadbać o 
legalność przetwarzania, w tym wykorzystanie danych osobowych zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane.

Konieczna weryfikacja beneficjenta – Planując 
zbiórkę datków w social media, sprawdź, czy wybrany 
podmiot jest zweryfikowany i można prowadzić 
zbiórkę na jego rzecz.

Zakaz prowadzenia loterii bez zgłoszenia i otrzymania 
pozwolenia – np. organizator loterii promocyjnej musi 
uwzględnić, że organ ma dwa miesiące na rozpatrzenie 
wniosku.



Facebook
Barbara Stańczak, Performics (Publicis Groupe)

Facebook jest nie tylko największą platformą społecznościową w Polsce (21M MAU) [1], ale też posiada 
wiele rozwiązań wspierających działania CSR – zarówno te wizerunkowe, jak i performance. Marki  
i NGOs często wykorzystują wydarzenia na Facebooku, jako główny kanał komunikacji, który pozwala 
przedstawić elementy akcji oraz zadbać o user experience [2]. Dodatkowo, Administratorzy stron na 
Facebooku mogą tworzyć zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji non profit [3], a także dodawać zbiórki 
do prowadzonych live stream’ów [4]. W trakcie lockdownu Meta zrobiła cykl koncertów „Kwarantanna 
na na!” ze zbiórką datków dla seniorów wraz ze Szlachetną Paczką [5]. Natomiast Performics w ramach 
akcji „Wspomóż Doga za hot-doga” zorganizował cykl edukacyjnych live stream’ów o diecie, aktywności 
i pielęgnacji czworonogów wraz ze zbiórką datków na rzecz Fundacji Tymmmczasy [6]. Natomiast Pink 
Ribbon Germany wykorzystało grę słów i oparło strategię na łamaniu regulaminu Facebooka w słusznej 
sprawie. Hasło akcji „Sprawdź zanim usuną!” miało podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosiło się 
do polityki kanału i usuwania zakazanych treści (nagości), z drugiej do samobadania w celu wczesnego 
wykrycia raka [7]. 

Rekomendacja dla marketerów:

Prowadząc działania CSR, warto wykorzystać Facebooka jako miejsce przeprowadzania akcji lub jako kanał promocji, gdyż 
korzysta z niego aż 75% internautów w Polsce [8]. Planując działania performance, które mają na celu zbieranie funduszy, 
można wykorzystać dostępną w ramach Facebooka funkcję „zbiórka datków” lub prowadzić kampanie pod ruch na zewnętrzną 
stronę do zbiórki na siepomaga.pl czy inną zweryfikowaną zbiórkę online. Czynnikami motywującymi są licznik oraz zapał innych 
użytkowników, dlatego warto zadbać o rozwiązania umożliwiające udostępnianie aktywności i wzywanie do działania przez social 
media. Kluczowy jest też dobór odpowiednich KPIs. 

[1] GlobalWebIndex 2021
[2] CSR w czasach pandemii
[3] Tworzenie zbiórki pieniędzy
[4] Zbiórka datków w trakcie live stream
[5] Kwarantanna na na!
[6] Wspomóż Doga za hot-doga!
[7] Sprawdź zanim usuną! 
[8] Badanie Mediapanel 

https://mmponline.pl/artykuly/244260,csr-w-czasach-pandemii-wideo?fbclid=IwAR3NrB0EVGSbq20Iof41Y10I9UnKPl2nsV7NIfFssvrmKIn_7ROPqqOhDqk
https://www.facebook.com/help/356680401435429
https://www.facebook.com/business/help/1384876978362683?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/events/235908067487390/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/206294618148648?acontext=%7b%22event_action_history%22:%5b%7b%22extra_data%22:%22%22,%22mechanism%22:%22surface%22,%22surface%22:%22permalink%22%7d,%7b%22extra_data%22:%22%22,%22mechanism%22:%22surface%22,%22surface%22:%22permalink%22%7d%5d,%22ref_notif_type%22:null%7d
https://www.elle.pl/artykul/check-it-before-it-s-removed-kampania-dotyczaca-raka-piersi
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/najpopularniejsze-portale-i-aplikacje-w-styczniu-2022-roku-oto-obraz-polskiego-internetu-badanie-mediapanel-261926


Instagram
Małgorzata Obielak, Performics (Publicis Groupe)

Zainteresowanie Instagramem rośnie, na co wskazuje liczba użytkowników w Polsce, która w 2022 roku 
wyniosła już 11.28 milionów [1]. Aplikacja pozwala na wykorzystanie wielu ciekawych funkcji, m.in. zbieranie 
datków. Istnieje kilka możliwości zbiórki. Jedną z nich jest utworzenie jej na profilu – z tego właśnie 
rozwiązania skorzystało kilka organizacji takich jak Diozpl czy Sexedpl [2]. Zbiórka może trwać 30 dni, jednak 
istnieje opcja jej przedłużenia. Kolejnym rozwiązaniem jest zbieranie datków w trakcie transmisji na żywo, 
co więcej Instagram dodał opcję moderatora, która zwiększa bezpieczeństwo podczas live’a. Dodatkowo, 
organizację można wspomóc z poziomu Stories, wybierając naklejkę pod nazwą ”Datek”. Co ważne, 
fundacja na którą chcemy zbierać pieniądze, musi być wcześniej zweryfikowana przez platformę [3]. Firmy 
oprócz zbiórek również edukują i starają się zaangażować ludzi do udziału w akcjach, czego przykładem 
może być challenge #DogCareChallenge stworzony podczas działań CSR „Wspomóż Doga za hot-doga”[4], 
czy #LiniaProsta fundacji Ja Też [5].

Rekomendacja dla marketerów:

Warto wspomóc swoje działania CSR przez wykorzystanie różnych form zaangażowania np. challenge z dedykowanym hashtagiem, 
oraz wygospodarować budżet mediowy, aby wypromować taką akcję i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Ważnym elementem 
zbiórki datków jest przestrzeganie zasad tj. wcześniejsza weryfikacja organizacji, na którą chcemy zbierać pieniądze, sformułowanie 
jasnego regulaminu, opisanie celu oraz wyznaczenie górnej granicy zbiórki. Przykładem sytuacji, w której nie przewidziano wszystkich 
konsekwencji jest akcja sklepu z odzieżą wykorzystująca publikowanie zdjęć z hashtagiem. Niezależnie od działania na szczytny  
w jej efekcie powstał kryzys PR’owy. Tworząc akcje CSR, warto zwrócić uwagę na przygotowanie odpowiedniej treści oraz spójnej 
kreacji, wykorzystać potencjał Instagrama i panujące na nim trendy, organizując m.in live’y, nie tylko do zbiórki datków, ale również do 
zaprezentowania ciekawych cykli edukacyjnych, które mogą przyciągnąć sporą liczbę odbiorców. Przy akcjach CSR warto korzystać  
z funkcji, które udostępnia platforma np. naklejki na Stories, co zachęci ludzi do działania.

Profil DIOZPL
[1] Statista 2022
[2] Profil Sexedpl
[3] Proces weryfikacji
[4] Akcja Wspomóż Doga za Hot-Doga
[5] Akcja Fundacji Ja Też

https://www.instagram.com/diozpl/
https://www.statista.com/statistics/1024619/poland-number-of-instagram-users/
https://www.instagram.com/p/CSZfbrIjd3t/
https://www.facebook.com/help/instagram/2031680250470701?helpref=related
https://www.instagram.com/p/CTPM0cin7lf/
https://www.instagram.com/p/CMrKmCAj-zG/


YouTube
Magdalena Zwolińska, Agencja Whites

Dla twórców z Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii YouTube umożliwia 
zbieranie środków na wybrane organizacje non-profit w ramach funkcjonalności 
YouTube Giving. Umożliwia ona dodanie do materiału video przycisku „Przekaż wpłatę” 
lub zorganizowanie zbiórki w trakcie transmisji na żywo, podczas której widzowie mają 
możliwość przekazywania darowizn bezpośrednio w oknie czatu. Kanały prowadzące zbiórkę 
pieniędzy zgodnie z wymaganiami YouTube powinny dodatkowo mieć co najmniej 10 tysięcy 
subskrybentów, należeć do programu partnerskiego YouTube oraz nie być oznaczone jako 
przeznaczone dla dzieci. Marki oraz twórcy należący do programu partnerskiego YouTube 
mają możliwość dodawania na ekranie końcowym swojego filmu linku do zewnętrznej strony, 
np. ze zbiórką, pod warunkiem, że strona będzie zgodna z zasadami platformy.
 
Rekomendacja dla marketerów:

Pomimo braku możliwości zbierania funduszy na organizacje non-profit w Polsce, warto pamiętać o narzędziach 
kreatywnych dostępnych dla każdego marketera np. współpraca z Influencerami lub możliwość zaprojektowania 
akcji viralowej wspierającej wybrany cel. Dobrym przykładem takich działań jest Ice Bucket Challenge lub reklama 
społeczna Dumb Ways to Die.

How to Set Up a Fundraiser | YouTube Giving

https://www.youtube.com/watch?v=m8HMOx8SG2w


LinkedIn
Krzysztof Sarosiek, Mediacore Group

Ze względu na osadzenie w biznesowym środowisku, łatwe budowanie sieci kontaktów i łączenie 
firm z pracownikami, LinkedIn stanowi świetną platformę do prowadzenia komunikacji CSR – 
szczególnie w wymiarze PR-owym. Trzeba to jednak robić przy użyciu standardowych narzędzi, 
gdyż LinkedIn praktycznie nie udostępnia takich, które dedykowane są konkretnym działaniom 
CSR. Małym wyjątkiem jest wprowadzona w 2020 r. funkcja „Zaoferuj pomoc”. Pozwala ona 
oznaczyć swój post specjalną emotikoną i hashtagiem, który grupuje wszystkie tego typu oferty. 
Możliwość ta miała na celu zaktywizowanie osób, które mogą np. pomóc przy napisaniu nowego CV 
lub doradzić zawodowo w obliczu zapaści rynku podczas pandemii. Mogą z niej jednak korzystać 
także profile firmowe.

Rekomendacja dla marketerów:

Brak dedykowanych narzędzi do prowadzenia działań CSR sprawia, że LinkedIn z pozoru wydaje się mało atrakcyjnym 
miejscem na tym polu. Jest jednak doskonały do budowania PR-u wokół działań CSR firmy przy pomocy standardowych 
narzędzi. Zauważamy, że największe, najpopularniejsze światowe korporacje poświęcają swoim działaniom CSR bardzo 
dużą część miksu komunikacyjnego na kanałach LinkedIn. Tablicę firmowego kanału LinkedIn oraz np. zakładkę „Kultura 
Firmowa” (ta dostępna jest po podpisaniu oficjalnej umowy między firmą a LinkedIn) dobrze jest wykorzystać do prezentacji 
dokonań CSR, zaprezentowania konkretnych case studies, zaktywizowania środowiska biznesowego czy pracowników 
oraz pozyskania partnerów w konkretnych działaniach. Warto również wykorzystać funkcję „Zaoferuj pomoc”, aby dotrzeć  
z konkretnymi propozycjami do potrzebujących osób. Takie działanie wydaje się szczególnie potrzebne w sytuacji 
aktualnego kryzysu uchodźczego.



Twitter
Basia Lipińska, Solski Communications

Bycie proaktywnym w komunikacji CSR na Twitterze, czy to poprzez rozpowszechnianie informacji, czy angażowanie 
odbiorców, jest szczególnie dobrze odbierane przez użytkowników Twittera, na co wskazują wyższe poziomy poparcia 
dla właśnie takich treści [1]. 
Narzędzia jakie mamy do wyboru to: Organicznie: używanie hasztagów we wpisach;
Reklamowo: promowanie wpisów lub wykupienie hasztaga promowanego w trendach (przy większym budżecie).
Użytkownicy tego kanału społecznościowego charakteryzują się przenikliwością i konfrontacyjnością, ale też 
zaangażowaniem. Na Twitterze wyjątkowo łatwo tworzą się zachowania viralowe – jeśli jakieś konto zrobi coś 
czym przykuje uwagę, może wywołać zjawisko kuli śnieżnej. Pomagają w tym m.in. łatwość i popularność 
udostępniania tweetów, system hasztagów i lista trendów. Jeśli jest to zamierzone lub temat, który stał 
się viralem stawia nas w korzystnym świetle – tylko się cieszyć! Gorzej, kiedy dotyczy to krytyki naszej firmy 
czy organizacji. Tę charakterystykę Twittera trzeba brać pod uwagę planując na nim komunikację tematów CSR, bo 
choć wydawać by się mogło, że działania CSR to samo dobro i powinny budzić tylko pozytywne emocje, przenikliwość 
użytkowników Twittera pozwala im dostrzec greenwashing lub wyolbrzymienie, odbierane jako manipulowanie faktami. 

Rekomendacja dla marketerów:

Sposób pisania komunikatów CSR jest kluczowy, a rzetelność, umiarkowanie i transparentność jest zazwyczaj doceniana [2]. Badania 
pokazują, że komunikacja CSR na Twitterze jest skuteczniejsza gdy jest regularna, bieżąca, a w przekazie znajdują się elementy storytellingu 
np. emocje czy opowiadanie o aspiracjach. Nie zapominajmy też o hasztagach – pozwolą one odnaleźć naszą inicjatywę tym, którzy 
interesują się danym tematem. Hasztagi globalne na szczególne dni w kalendarzu jak #EarthDay czy #IWD to również świetny sposób 
przypomnienia użytkownikom o swoich inicjatywach. Ale prawdziwą moc hasztagów dostrzec możemy wtedy, kiedy uda się nam przekuć 
własny hasztag w viral – czy to organicznie czy wspomagając go promowaniem w trendach – możemy w ten sposób angażować naprawdę 
dużą rzeszę użytkowników.

Profil Mastercard Polska
[1] EMERALD_INTR_INTR607033 419..431 
[2] Siła Twittera jako kanału raportowania działań CSR

https://twitter.com/MastercardPL
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IntR-04-2017-0172/full/pdf?title=communicating-effectively-about-csr-on-twitter-the-power-of-engaging-strategies-and-storytelling-elements
https://www.satellinstitute.org/new-research-the-power-of-twitter-as-a-channel-for-reporting-csr-activities-5-key-learnings/


Pinterest
Magdalena Jaroma, Kohai

Pinterest to wysoce wizualna platforma, która ma odmienne cele niż pozostałe sieci społecznościowe. 
Zrzesza jednocześnie indywidualnych użytkowników poszukujących inspiracji oraz marki, które prowadzą 
oficjalne profile na platformie. Regulamin Pinteresta jasno komunikuje, iż jego celem jest inspirowanie 
użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Dodatkowo zabrania na publikację m.in. treści 
nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, czy też naruszających czyjąś prywatność [1]. 

Platforma nie posiada dedykowanych narzędzi do prowadzenia działań w zakresie CSR, stąd też nie 
znajdziemy tu opcji np. zbiórki datków. Jest natomiast dobrym miejscem na publikację inspirujących 
materiałów związanych z działalnością CSR w formie grafik, wideo lub zdjęć. Materiały te mogą kierować 
do strony marki, a także być wsparte reklamami na platformie. 

Rekomendacja dla marketerów:

Wspomniany serwis społecznościowy nie posiada tak wielu funkcji, jak pozostałe platformy oraz nie jest najpopularniejszym 
medium w Polsce. Jednak warto zastanowić się nad wykorzystaniem platformy do budowania wizerunku firmy i inspirowania 
użytkowników w zakresie m.in. ochrony środowiska, jakości życia, czy też innowacyjnych rozwiązań. Tworząc wartościowy 
content warto pamiętać o:
- atrakcyjnym obrazie np. w formie infografiki pokazującej, jak oszczędzać wodę,
- przyciągającym uwagę tytule, który zachęci odbiorców do przejrzenia materiału,
- opisie zawierającym słowa kluczowe, które pomogą użytkownikom w odnalezieniu publikacji,
- linku docelowym, który przekieruje na stronę z istotnymi informacjami.

No printing day
[1] RegulaminPinterest

https://pl.pinterest.com/pin/328129522830458405/
https://bit.ly/RegulaminPinterest


Snapchat
Natalia Żmuda, LABCON

Źródło: Snapchat

Snapchat niestety nie posiada dedykowanych rozwiązań dla organizacji non profit. W ramach realizacji działań 
CSR-owych można korzystać jedynie z ogólnodostępnych funkcji platformy. Należy jednak pamiętać, że ze 
Snapchata aktywnie korzysta aż 4,9 mln użytkowników w Polsce, a core stanowią osoby w wieku 13-24. Daje 
to zatem możliwość dotarcia z contentem do najmłodszych. Wystarczy odrobina kreatywności i znajomość 
funkcji, które oferuje platforma. Co zatem można zrobić? Zaszyć link do zbiórki pieniężnej czy do materiałów 
edukacyjnych na snapie, wykupić reklamę, stworzyć własną nakładkę czy nakręcić krótkie odcinki video. 
Możliwości jest wiele – wystarczy po nie sięgnąć. A jeśli zaczniecie już regularnie tworzyć content, to pamiętajcie, 
aby podzielić się ze światem swoim snapkodem. Dzięki temu przyciągnięcie więcej subskrybentów na swój profil. 

Rekomendacja dla marketerów:

Snapchat mimo, że nie oferuje dedykowanych rozwiązań, daje możliwość skorzystania z wielu narzędzi. Wystarczy odrobina kreatywności  
i znajomość platformy. Jednym z ciekawszych case’ów CSR-owych, które zostały przeprowadzone na Snapchacie, jest kampania #LastSelfie 
przeprowadzona przez WWF. Organizacja oparła kampanię na insighcie narzędziowym, a konkretniej na tym, że przesłane snapy po chwili 
znikają. I właśnie w ten sposób przedstawiła światu zwierzęta, które są zagrożone wyginięciem. WWF opublikował ich zdjęcia sugerując, że 
mogą niedługo zniknąć z naszego świata, tak jak snap z aplikacji. Rozwiązanie genialne w swojej prostocie! Kampania miała mocny wydźwięk 
edukacyjny, a dodatkowo pozwoliła organizacji zebrać środki pieniężne, dzięki linkowaniu do zbiórek.



TikTok
Adam Kręgielewski, LABCON

TikTok udostępnia w ramach platformy dwa podstawowe narzędzia dedykowane działaniom  
o charakterze CSR. Pierwszym z nich jest Donation Sticker, umożliwiający dodanie odnośnika do zbiórki 
pieniężnej w trakcie trwania transmisji LIVE. Drugie z narzędzi to tzw. Cause Link – opcja dodania na 
kanale sekcji z odnośnikiem do prowadzonej zbiórki środków (link do zbiórki można edytować lub usuwać  
w dowolnym momencie). Z obu funkcji mogą korzystać zarówno zwykli użytkownicy, marki, jak i influencerzy. 
Beneficjenta zbiórki na TikToku należy wskazać z dostępnej na platformie listy zweryfikowanych organizacji. 

Rekomendacja dla marketerów:

Z perspektywy użytkowników TikTok nie jest zwyczajnym serwisem społecznościowym, a platformą rozrywkową. Dlatego charakter 
aktywności podejmowanych w tym kanale należy dostosować do jego specyfiki. Projektując kampanię społeczną lub działania marki  
o społecznym wydźwięku, poza wykorzystaniem narzędzi pomagających w zbieraniu środków, warto sięgnąć po funkcje 
charakterystyczne dla TikToka, takie jak duety z innymi użytkownikami, czy filtry AR. Można również skorzystać ze wsparcia influencerów 
do zbudowania większej skali prowadzonych działań. Mocnym argumentem za wykorzystaniem TikToka w aktywnościach społecznych 
jest wciąż ogromny, wirusowy potencjał publikowanych na platformie treści – to ważne szczególnie w przypadku mniejszych organizacji 
non-profit, które zazwyczaj dysponują ograniczonymi środkami na prowadzenie komunikacji. Co istotne, użytkownicy TikToka aktywnie 
angażują się w tematy, które są dla nich ważne i chętnie wyrażają swoje poparcie na platformie. 

Źródło: TikTok



Twitch
Weronika Golon, OMD / Resolution

Choć Twitch – platforma budująca swoją społeczność wokół tematu streamingu – nie posiada 
produktu dedykowanego bezpośrednio działaniom CSR, to dzięki kreatywności twórców 
takie aktywności odbywają się regularnie. Kampanie charytatywne mają miejsce przeważnie 
za sprawą aktywności streamerów, którzy sami lub przy współpracy z fundacją czy marką, 
tworzą dedykowany celowi stream, podczas którego transmitują swoje poczynania zgodnie ze 
specyfiką kanału. Działaniom tym mogą towarzyszyć dodatkowe akcje jak: zbiórka pieniędzy 
(poprzez przekierowanie na platformę typu siepomaga.pl), konkursy i loterie, w których mogą 
brać udział darczyńcy czy aukcje [1]. Datki zbierane są poprzez odesłanie do zewnętrznej 
platformy (rekomendowane przez Twitcha [2]) lub pośrednio poprzez streamera, co przybiera 
formę przekazania określonej części dochodów z profilu na wybrany cel. Co więcej, streamer  
w ramach rozszerzeń profilu twórcy może zainstalować dodatek wspierający zbiórkę np. w formie 
nakładki na stream. 

CD Project Red, WOŚP Charity Stream 

Rekomendacja dla marketerów:

Organizując akcję na platformie lub działając w kooperacji ze streamerami pamiętaj przede wszystkim o jasnym 
określeniu formy i granic zaangażowania marki (np. kontrybucja w finalnej kwocie, podwojenie jej lub ufundowanie 
nagrody rzeczowej w loterii). Każda akcja powinna mieć zrozumiały dla użytkowników cel (także kwotowy, jeśli 
organizowana jest zbiórka pieniędzy). By zachęcić ich do zaangażowania wyznacz dodatkowe etapy, które pomogą  
w jego osiągnięciu, sięgnij również po różnego rodzaju zachęty dla użytkowników. Akcję zaplanuj z wyprzedzeniem, co 
pozwoli na poinformowanie społeczności oraz umożliwi wygenerowanie szerokiego zasięgu akcji (zwłaszcza w SoMe). 
Co istotne – ustal zasady moderacji podczas wydarzenia. W przypadku akcji, która uwzględnia konkurs lub loterię 
pamiętaj, by były one zgodne z regulaminem platformy. 

NVIDIAGeForcePL, NVIDIA CHARITY STREAM 2020 - Gramy dla dzieci z Akademii Przyszłości 
[1] Więcej na temat konkursów i loterii w „Formy angażowania użytkowników w social media” w 
odpowiednich sekcjach.
[2] Twitch, Datki charytatywne

https://www.twitch.tv/videos/1278555983?filter=all&sort=time
https://www.twitch.tv/videos/832370558?filter=highlights&sort=time
https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/IAB-SM-Formy-angazowania-uzytkownikow-w-social-media.pdf
https://help.twitch.tv/s/article/charitable-donations?language=pl


Case Studies



Wypowiedź eksperta
Tomasz Czechowski, Doctor Brew - współwłaściciel marki

Na początku zaznaczę, że akcja związana z płaceniem za hejt na rzecz KPH 
była w naszym przypadku całkowicie spontaniczna. Początkowo chcieliśmy 
zrobić nową kampanię, która będzie towarzyszyć rebrandingowi produktu,  
a kluczowym jej elementem były zdjęcia zrobione przez Zuzę Krajewską. Na 
sesji chcieliśmy zobrazować wolność, lajfstajl i po prostu świat, w którym 
żyjemy. Jako współtwórca tej kampanii jak najbardziej zdawałem sobie sprawę, 
że publikując zdjęcia przedstawiające parę gejów czy parę lesbijek, możemy 
narazić się na jakieś hejterskie komentarze – że zrobi to wrażenie na naszych 
odbiorcach. Jednak to, co się ostatecznie wokół tego wydarzyło, przerosło 
moje oczekiwania. Kiedy zobaczyłem przytłaczającą skalę prostackich, 
hejterskich komentarzy pod dodanym na Facebooku zdjęciem, coś we mnie 
pękło. Za marką Doctor Brew stoją normalni ludzie, którzy mają swoje zdanie i swoje poglądy, dlatego 
zdecydowaliśmy się zareagować, aby jakoś ten hejt powstrzymać i przy tej okazji powiedzieć naszym 
konsumentom coś ważnego. Dlatego właśnie postanowiliśmy przekazać 10 złotych na rzecz organizacji 
walczącej z homofobią, za każdy hejterski komentarz pod opublikowanym zdjęciem. 

Rekomendacja dla marketerów:

Media społecznościowe to nie tylko skomplikowane, technologiczne formaty, czy zasięgowe możliwości reklamowe, ale przede 
wszystkim ludzie. Podjęte przez nas działania poruszyły serca wielu osób, a zrobiliśmy to przy użyciu komentarzy - najbardziej 
“klasycznego” chyba elementu mediów społecznościowych. Zachęcam do odkrywania potencjału social media w takich właśnie 
najprostszych mechanizmach. A marki do śmiałego wyrażania swoich poglądów w mediach społecznościowych - jeśli stajecie 
szczerze obronie ważnych wartości, w social media możecie liczyć na wsparcie innych.Źródło: Facebook 





Wypowiedź eksperta
Anna Marciniak, Director, Head of Communications Poland, Mastercard Europe  

Komunikując działania CSR na Twitterze warto pamiętać o angażowaniu 
użytkowników. Tworząc akcję #MastercardGrazWOŚP 9 lat temu chcieliśmy 
przekazać siłę pomagania w ręce użytkowników i wykorzystać siłę oraz 
społeczność Twittera, na którym na co dzień rzucają się w oczy emocjonalne, 
nierzadko bardzo zażarte dyskusje, do tego, by wspólnie poprzez zabawę zrobić 
coś dobrego. Akcja okazała się strzałem w dziesiątkę i najwyraźniej zupełnie 
się społeczności nie nudzi, bo stała się coroczną tradycją, na którą czeka wielu 
użytkowników Twittera i z każdym rokiem dołącza do niej jeszcze więcej 
tweetujących osób. Cieszy nas też ogromnie, że integruje wokół siebie zarówno 
„zwykłych” użytkowników, ale i na przykład fanów K-POPu, sportowców, 
dziennikarzy, polityków różnych partii czy influencerów.

Rekomendacja dla marketerów:

Organizacja tak szerokiej akcji jak #MastercardGrazWOŚP zawsze wiąże się z ryzykiem. Prawie 
dekada doświadczenia przeprowadzania jej pokazała nam, że trzeba być przygotowanym na 
różne niespodzianki. Dobrym przykładem jest hasztag z literówką, który zaczął być podawany kilka lat temu równolegle do oficjalnego 
hasztaga akcji, co wymagało od nas elastyczności i szybkości w podejmowaniu decyzji. Postanowiliśmy wtedy uznać również te tweety, 
które zawierały błędny hasztag. Taka elastyczność jest możliwa, kiedy wszystkie zaangażowane osoby są ze sobą w stałym kontakcie  
i współpracują - otwartość i dostępność odpowiedzialnych za projekt osób jest niezbędna w trakcie trwania akcji. Należy też pamiętać  
o tym, by regulamin akcji był łatwo dostępny, prosty i zrozumiały - to radykalnie zmniejsza liczbę zapytań o mechanikę akcji. Transparentność  
w zasadach, a na koniec w rozliczeniu akcji, jest podstawą zaufania, na którym opiera się wola angażowania się użytkowników.

Profil @MastercardPL na Twitterze

https://twitter.com/mastercardpl




Wypowiedź eksperta
Łukasz Kościuczuk, Fundraiser, Fundacja Rak’n’Roll

Rak’n’Roll Music to ruch łączący ludzi, którzy nagrywając muzykę, 
pomagają w przejściu przez raka. Artysta ustawia zbiórkę na 
Facebooku, a gdy zbiórka się kończy wypuszcza utwór nowego 
gatunku Rak’n’Roll Music wraz z teledyskiem. Tak powstały 
m.in. utwory Margaret, DonGuralesko i Białasa [1]. Rezultat dla 
fundacji: ponad 1,2 tys. darowizn, dotarcie do 3,5 mln widzów  
z raknrollowym przekazem, wyjście poza „onkobańkę”.

Rekomendacja dla marketerów:

Przed przystąpieniem do zbierania pieniędzy, koniecznie należy się upewnić, czy konto na którym będzie prowadzona 
zbiórka, ma taką możliwość – NGO musi przejść specjalną certyfikację, a marki lub osoby publiczne muszą zweryfikować 
swój profil. Warto także pamiętać, że zebrane środki nie od razu trafiają do organizacji – pieniądze przelewane są 
w transzach co dwa tygodnie. To może mieć znaczenie w zbiórkach „emergency”, ale za to jest to 100% darowizn, bez 
żadnych kosztów. Skutecznym sposobem na boostownie zbiórek są transmisje na żywo. Planując fundraising na 
Facebooku lub Instagramie, warto zacząć od lektury zasobów dostępnych na stronie Mety [2] oraz śledzić anonsowane 
nowości na fanpage Nonprofits on Facebook [3]. Nie do przeceniania są także kontakty ze specjalistami z firmy Meta 
znającymi produkty z kategorii Social Goods. 

[1] Utwory Rak’n’Roll Music: Margaret, DonGuralesko i Białasa 
[2] Social Impact Partnerships at Meta
[3] Fanpage Nonprofits on Facebook 

https://youtu.be/I8IAGLsrFnw
https://youtu.be/TbZ1GizTdM0
https://youtu.be/saI4v3ETZbY
https://socialimpact.facebook.com/
https://www.facebook.com/nonprofits




Wypowiedź eksperta
Agnieszka Durst-Wilczyńska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Marką  
i Mediami Społecznościowymi, UNIQA Polska 
Karolina Rosińska, Ekspertka ds. Marketingu, UNIQA Polska

„Masz moc na hejt” pozwoliło nam poruszyć temat mowy 
nienawiści szczególnie wśród dzieci i nastolatków bezpośrednio 
w miejscu, gdzie takie sytuacje powstają najczęściej. 
Wykorzystaliśmy potencjał Instagrama i Facebooka do zabrania 
głosu w istotnej społecznie kwestii. W akcję zaangażowaliśmy 
influencerów, którzy sami są rodzicami i doświadczyli hejtu  
w Internecie. 

To ważne, aby marki podejmowały kwestie odpowiedzialności społecznej w social media, dając się 
poznać od innej strony, jednocześnie pokazując użytkownikom, że marka dostrzega potrzeby swoich 
obserwatorów i działa właśnie dla nich. 

Rekomendacja dla marketerów:

• zanim zaczniesz, pomyśl nad celem kampanii – jaki efekt chcesz osiągnąć?
• zastanów się gdzie są odbiorcy Twojej kampanii i gdzie najchętniej porozmawiają na poruszany przez Ciebie temat;
• wybierając influencerów do współpracy zwróć uwagę, aby byli autentyczni w swoich działaniach i wypowiedziach; 
• opracuj hasło i hashtagi kampanii, które będzie miało siłę przebicia i będzie chętnie podawane dalej przez użytkowników;
• przedstawiając temat opieraj się na języku emocji i doświadczeniach użytkowników lub uczestników kampanii.





Wypowiedź eksperta
Jakub Kozłowski, WE!RE Fantasy - Performance Marketing Coordinator

#GamingBezBarier to innowacyjny projekt, którego celem było umożliwienie osobom głuchym doświadczenia 
pełni emocji towarzyszącym meczom esportowym. Stworzyliśmy pierwszy gamingowy słownik polskiego języka 
migowego oraz przygotowaliśmy pierwszą na świecie transmisję esportową tłumaczoną na żywo na język migowy. 
Tym projektem pokazaliśmy, że gaming nie posiada barier, a gry łączą, a nie dzielą. Wsparliśmy działania prospołeczne 
i prośrodowiskowe, przybliżając naszą pasję osobom do tej pory wykluczonym w tym nurcie. 

Rezultaty były spektakularne. Informacje o słowniku dla 
niesłyszących i pierwszej w historii transmisji dla niesłyszących 
pojawiły się w wielu mediach esportowych i informacyjnych  
w całej Europie. Mecze transmitowane na żywo mogą pochwalić się  
675 126 łączną liczbą wyświetleń na wszystkich kanałach, z czego 38 701 w telewizji (Polsat 
Games) i 10 898 na streamingu online. Łączna liczba obejrzanych godzin to 130 159.

Kampania #GamingBezBarier zdobyła na międzynarodowym konkursie MIXX Awards Europe 
2021 srebrną statuetkę w kategorii Gry/E-Sport oraz brązową w kategorii Non-Profit / Corporate 
Social Responsibility. Ponadto została wyróżniona w konkursie Golden Arrow 2021. 

Rekomendacja dla marketerów:

Warto analizować rynek i opierać się na własnych obserwacjach – jako agencja gamingowa dostrzegliśmy wzrost liczby osób oglądających transmisje esportowe oraz problem 
głuchoty wykluczający cyfrowo miłośników tej dyscypliny. Zachęcam do inspirowania się aktywacjami w innych branżach i wdrażania ich do własnej dziedziny. W naszym 
przypadku inspiracją była „Największa domówka” Owsiaka. Transmisja wydarzenia była prowadzona na Twitchu i tłumaczona na polski język migowy. Zaobserwowaliśmy 
entuzjastyczne reakcje, związane z tym udogodnieniem i zasugerowało nam to, by intensywniej rozpocząć prace nad projektem. 





Wypowiedź eksperta
Ula Czerniawska-Kapeluch, Senior Brand Manager Żubr, Kompania Piwowarska S.A. 

Opieka nad zagrożonymi gatunkami leży w DNA i historii marki Żubr. W 2021 r. 
w ramach działań pomogliśmy m.in. Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu 
wykupić bezcenne przyrodniczo grunty, które dotychczas znajdowały się w rękach 
prywatnych. Dzięki tym działaniom zagrożone gatunki na terenie Parku będą 
mogły być lepiej chronione.
O akcji poinformowaliśmy Polaków wyłącznie za pomocą social mediów  
i działań PR. Kluczową rolę odegrała bliska współpraca z influencerami, których 
zainteresowaliśmy naszymi działaniami znacznie wcześniej niż media. Dzięki temu 
influencerzy byli pierwszymi osobami, które napisały o akcji. Zainteresowanie  
i reakcje ich followersów sprawiły, że naszą akcją zainteresowały się media, do których wysłaliśmy 
informacje prasowe już po publikacjach u influencerów. Spriorytetyzowanie kanałów influencerskich  
i social mediowych pozwoliło nam osiągnąć efekt viralowy komunikacji i kilkumilionowe organiczne zasięgi 
akcji.

Rekomendacja dla marketerów:

• Przed podjęciem działań w zakresie CSR skonsultuj się z kilkoma ekspertami w obszarze danego problemu. To co nam wydaje się być pomocą, często wcale nią nie jest. 
• Przygotuj się merytorycznie do odpowiadania użytkownikom social mediów na ich pytania. Polacy są świadomi greenwashingu, chcą znać szczegóły i uzasadnienie naukowe 
działań z obszaru CSR. 
• Influencerzy stanowią dziś osobne „kanały informacyjne” dla Polaków – wiele osób traktuje profile rozrywkowe jak źródło ciekawych newsów. Przewagą influencerów nad zwykłymi 
mediami są społeczności zgromadzone dookoła ich profili. Planując kampanię w social media warto więc myśleć o kanałach influencerskich jako osobnym medium. 
• Każdy z influencerów ma swój własny styl. Styl, który docenia jego społeczność. Umożliwienie opisania tematu influencerom w ich własnym stylu sprawia, że publikacje są 
ciekawsze i bardziej przyjaźnie przyjmowane przez ich społeczność. Tłumacz prosto rzeczy trudne :) Przygotowanie prostego hasła akcji, visuala który łączy markę i działanie, oraz 
prostego opisu działań pomoże zdobyć serca użytkowników sociala.





Podsumowanie



Podsumowanie
Magdalena Zwolińska, Whites

Zaprojektuj swoje działania CSR
Aby skutecznie przeprowadzić kampanię precyzyjnie 
określ kto jest beneficjentem Twoich działań, jaki efekt 
chcesz osiągnąć. Zastanów się jakimi kanałami dotrzesz 
do odbiorców, określ dokładnie jakiego zaangażowania 
oczekujesz od grupy docelowej, przygotuj jasne zasady, 
czas trwania akcji oraz sposób promocji działań, np. 
hashtagi lub influencerzy.

Zadbaj o zgodność działań z prawem
Skonsultuj z działem prawnym mechanikę Twojego akcji 
oraz zadbaj o szczegółowy regulamin, jeśli planujesz 
zorganizować loterię lub konkurs. Pamiętaj o zapoznaniu się 
z regulaminem platformy, na której prowadzisz działania, w 
szczególności jeśli za jej pośrednictwem możliwe jest 
zbieranie datków na ustalony cel.

Kampanie kreatywne
Jeśli Twoim celem jest edukacja użytkowników i 
zwrócenie ich uwagi na dany problem warto stworzyć 
dedykowaną kampanię kreatywną, która przyciągnie 
uwagę użytkowników nietypowym podejściem do tematu. 
Projektując kampanię warto kierować się potencjałem 
viralowym takich działań, co w zdecydowany sposób 
zwiększa zasięgi organiczne Twoich treści.

Przemyśl przekaz kampanii
Użytkownicy mediów społecznościowych są wyczuleni na 
nieszczere działania marek. Zastanów się nad sposobem, 
w jaki komunikujesz swoją akcję CSR, aby uniknąć 
oskarżeń o zbijanie kapitału na problemach społecznych, 
wyolbrzymianie lub manipulowanie odbiorcami. 
Nieodpowiedni przekaz może spowodować odwrotny 
efekt i lawinę negatywnych komentarzy na temat Twojej 
firmy.

Zbiórki pieniędzy na wybrany cel
Najpopularniejszym działaniem wspierającym dany cel lub 
organizację są zbiórki pieniędzy, które dostępne są na takich 
platformach jak Facebook, Instagram, Youtube (niedostępne 
w Polsce) oraz TikTok. Należy pamiętać o zapoznaniu się z 
regulaminem takich działań i zasadami, które obejmują 
zarówno beneficjentów jak i organizatorów akcji. 

Działania płatne
Pamiętaj, że każda z omawianych platform umożliwia 
prowadzenie standardowych działań płatnych w formie 
promocji postów lub dedykowanych reklam. To doskonałe 
narzędzie jeśli chcesz dotrzeć do sprecyzowanej grupy 
odbiorców oraz kierować ich na zewnętrzne platformy 
dotyczące danej kampanii lub dedykowanej zbiórki.



Obserwuj nas na LinkedIn. Na bieżąco mówimy o tym, 
co dzieje się w social media.

https://www.linkedin.com/showcase/grupa-robocza-social-media-iab-polska
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Weronika Golon 
Digital Strategist, Resolution (Grupa OMD)

Członkini zespołu Digital Collective odpowiadającego za wzmocnienie digitalowych kompetencji Grupy OMD. W ramach 
agencji działała zarówno w zespole Biddable Media Resolution, jak i Strategy&Growth OMD, gdzie dba o wzajemną wymianę 
wiedzy i rozwój strategiczny Grupy. Wcześniej w zespołach specjalistycznych łączyła kompetencje kreatywno-mediowe 
pracując dla takich dla marek jak: Pandora, Tchibo, Bayer, Rettenmaier, TikTok For Business, Grant’s oraz Mikomax.

Magdalena Jaroma
Social Media Specialist, Kohai

Social Media Specialist w agencji Kohai. Posiada kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji 
w mediach społecznościowych dla klientów związanych m.in. z branżą beauty, wnętrzarską i żywnościową. Absolwentka 
studiów podyplomowych SGH na kierunku marketing internetowy. Prywatnie miłośniczka podróży, książek i fotografii. 



Autorzy
Adam Kręgielewski
Head of Strategy and Social Media, LABCON (Group One) 

Strateg z silnym backgroundem social- i digital- mediowym. Z branżą reklamową związany od 2012 roku. Jako Social Media 
Manager, a później strateg komunikacyjny, odpowiadał za planowanie i realizację działań w mediach społecznościowych 
dla takich marek jak allegro, adidas, Huawei, Sephora, Ben&Jerry’s (Unilever), innogy, Hochland, Husqvarna, Suzuki czy 
AccorHotels. Prowadził zajęcia w ramach Szkoły Marketingu Interaktywnego SKM SAR. Zwycięzca polskiej edycji konkursu 
Young Creatives w 2019 roku (kategoria Media), laureat konkursu Young Planners Eurobest 2018. Absolwent Nowych Mediów 
na Collegium Civitas.

Basia Lipińska
Manager, Digital Practice, Solski Communications

Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie.
Od ponad 12 lat komunikuje w imieniu marek, pracując zarówno po stronie agencji, jak i po stronie klienta. Obecnie jest 
managerką w dziale Digital agencji Solski Communications. W pracy zwraca szczególną uwagę na ścisłą synergię działań 
online’owych z PR-owymi, a także –  z racji swojego doświadczenia graficznego  –  na wysoką jakość nie tylko komunikacji 
językowej ale i treści wizualnych. Po godzinach śpiewa, komponuje i koncertuje, a także prowadzi autorskie audycje  
muzyczne w radiu Rockserwis.FM.



Autorzy
Magorzata Obielak
Junior e-PR & Social Media Specialist, Performics (Publicis Groupe)

Merytorycznie i strategicznie wspiera wszystkich klientów w ramach Publicis Groupe łącząc wiedzę i umiejętności 
z różnych dziedzin: m.in. strategii, komunikacji, paid social, social SEO, e-PR. Śledzenie trendów i zmian na rynku, 
informacji na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie social mediów to tylko jedno z jej wielu zainteresowań, 
które zostają docenione, chociażby poprzez portal Media Marketing Polska, w którym co tydzień pojawia 
się publikacja – Co nowego w social mediach. Prywatnie miłośniczka fotografii lifestylowej i produktowej.

Krzysztof Sarosiek
Head of Social Media, Mediacore

W social mediach pracuje od prawie dekady. Od 2019 rozwija dedykowany mediom społecznościowym zespół w należącej 
do Mediacore Group agencji Jump. Tworzy strategię i komunikację dla czołowych przedstawicieli branży FMCG, budowlanej  
i technologicznej. Po godzinach mocno zaangażowany w funkcjonowanie muzycznej sceny niezależnej – jako muzyk, bloger, 
organizator koncertów, założyciel wytwórni, ale przede wszystkim fan.

https://mmponline.pl/artykuly/257750,co-nowego-w-social-mediach-9
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Barbara Stańczak
Head of Social Media, Performics (Publicis Groupe)

#SocialMediaLover z krwi i kości. Na co dzień dba o rozwój ponad 100 klientów w Publicis Groupe, edukuje rynek jako 
szefowa Grupy Roboczej Social Media IAB Polska oraz bada wpływ komunikacji w social mediach w rekrutacji młodych 
pracowników jako doktorantka UW. Odpowiedzialna za rozwój współpracy z największymi partnerami biznesowymi, tj. 
Facebookiem czy TikTokiem. Lubi czerpać wiedzę i inspiracje z różnych dziedzin, by tworzyć nowe produkty i usługi dla 
klientów, a także innowacje zarówno w działaniach komercyjnych, jak i employerbrandingowych czy CSR. Laureatka MMP 
High Five – jedna z pięciu młodych talentów, które zmienią oblicze polskiego marketingu. 

Anita Treścińska
Social Media Specialist, Bluerank

Od kilku lat współpracuje z polskimi i zagranicznymi markami, odpowiadając za social media, influencer marketing oraz 
opracowywanie strategii komunikacji. Posiada bogate doświadczenie w pracy  z różnymi branżami w sektorze MŚP oraz 
korporacyjnym. Interesuje się budowaniem strategii marki z wykorzystaniem podejścia customer experience i design thinking.



Autorzy
Magdalena Zwolińska
Team Leader, Whites

Team Leaderka w Dziale Komunikacji Agencji Whites. Na co dzień zajmuje się tworzeniem strategii komunikacji 
w mediach społecznościowych oraz koordynacją działań zespołu specjalistów. W Whites współpracowała z takimi 
klientami jak PKN ORLEN, PKO Bank Polski czy PLL LOT oraz współtworzyła autorskie narzędzie White Lynx 
umożliwiające mierzenie wpływu contentu na sprzedaż, prognozowanie jego efektywności i planowanie komunikacji.

Natalia Żmuda
Social Media Specialist, LABCON

Specjalistka z obszaru digital, która od kilku lat kieruje pracą zespołów social mediowych. Obecnie związana z agencją kreatywną 
Labcon, gdzie nadzoruje działania komunikacyjne w mediach społecznościowych oferowane klientom, a także odpowiada za 
integrację działań kreatywno-mediowych w ramach projektu One Social. Pracowała dla takich marek jak: Mastercard, KFC, 
Honor (Huawei), Kujawski, T-Mobile, Starbucks. Absolwentka studiów medioznawczych na Uniwersytecie Warszawskim, 
a także komunikacji zintegrowanej na Collegium Civitas. W 2020 otrzymała nominację w polskiej edycji konkursu Young 
Creatives (kategoria Digital). Prywatnie zakręcona na punkcie podróży rowerowych i górskich wędrówek.
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