influencer marketing
w biznesie
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23 maja 2022 w ICE Kraków odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy

Ten rodzaj reklamy polega na nawiązywaniu współpracy z osobami, które mogą

KRAKÓW NETWORK, zorganizowane z inicjatywy Kraków5020 – nowo powołanej spółki

inicjować rozmowy o danym produkcie na szeroką skalę. Chodzi tu przede

odpowiadającej za promocję Krakowa jako destynacji dla turystyki biznesowej – we

wszystkim o ekspertów w danej branży, którzy mają stałą grupę odbiorców i cieszą

współpracy z KBF, Kraków Convention Bureau i MPI Poland Chapter. Tematem prelekcji

się ich zaufaniem. Wszystkie aktywności influencerów związane z daną marką –

był influencer marketing w branży MICE.

zarówno online, jak i offline – są zgodne z ustaloną wcześniej strategią klienta.
Kesteloo skupiła się przede wszystkim na korzyściach takiej współpracy dla firm

KORZYŚCI INFLUENCER MARKETING DLA BIZNESU
Gościem specjalnym i pierwszą prelegentką była Mariska Kesteloo – holenderska
przedsiębiorczyni i podróżniczka. Od 2017 roku prowadzi swoją firmę „Word of MICE”
zajmującą się łączeniem influencerów z klientami w branży eventowej.

i podkreśliła przewagę tego podejścia nad tradycyjnymi metodami. Influencer
marketing pozwala dużo łatwiej dotrzeć do wybranej grupy docelowej i skupić się na ich
potrzebach. Możemy łatwo poznać profil publiczności danego influencera (ich wiek, płeć,
zainteresowania) i wybrać potencjalnych odbiorców naszej usługi. Działania w mediach
społecznościowych dają też dostęp do konkretnych danych i statystyk, pozwalających

Mariska Kesteloo zaczęła od podzielenia się z publicznością swoją trudną historią

dokładniej mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. To cenne narzędzie przy

– w ciągu zaledwie kilku miesięcy 2021 roku straciła cztery bliskie osoby, w tym

planowaniu dalszych strategii marketingowych.

matkę i ukochanego męża. Pomimo tragedii kontynuowała działalność biznesową,
a niedawno przeniosła swoje domowe biuro do kampera, którym podróżuje po
Europie. Kraków to jeden z wielu przystanków na jej trasie.

Pierwszorzędna jest jednak postać influencera, który odgrywa rolę płatnego
ambasadora marki. Jest to osoba, którą odbiorcy znają i darzą zaufaniem; dzięki
temu jawi się im ona jako bardziej przystępna. Dużo łatwiej zadać pytanie

– Zauważyłam, że tak jak ludzie widzieli tylko moje uśmiechnięte zdjęcie, a nie znali

lub podzielić się wątpliwościami ze „znajomym z internetu” niż zwrócić się do

kryjącej się za nim historii, tak samo oglądają imponujące zdjęcia z dużych eventów, a nie

managera dużego obiektu.

wiedzą nic o szczegółach ich organizacji: jakie są zalety i wady danego obiektu, lub jak to
wydarzenie wpływa na lokalną społeczność. Powszechności tego typu informacji brakuje
szczególnie w branży MICE – i w tym właśnie może pomóc influencer marketing – mówiła
na wstępie prelegentka.
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Następnie prelegentka przybliżyła proces tworzenia takiej kampanii. Do potencjalnie
pasujących influencerów wysyła się briefing z podstawowymi informacjami o kliencie
i dodatkowymi wskazówkami bądź wymaganiami dotyczącymi komunikacji. Wtedy
do akcji wkracza kreatywność i inwencja internetowych twórców, którzy prezentują
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swoje pomysły na strategię kampanii. Koncepcje dotyczą użycia poszczególnych

• eksperta

mediów społecznościowych, uczestnictwa w wydarzeniach branżowych, jak

• opiniotwórcę.

i prezentacji offline.

Do współpracy w branży eventowej najbardziej pożądani są dwaj ostatni.
Nawet jeżeli ich publiczność to zaledwie tysiąc internautów, najczęściej są to

INFLUENCERZY W POLSCE
Drugim prelegentem był Marek Myślicki – Chief Growth Officer w Stor9,
polskiej agencji zajmującej się influencer marketingiem. Ma ponad 15 lat
doświadczenia w mediach, w takich firmach jak MTV, Discovery Media
Networks, czy GetHero. Jest także przewodniczącym Grupy Roboczej
Influencer Marketing IAB Polska, w ramach której opracowywane są
regulacje polskiego rynku influencer marketingu.
Marek podzielił się z publicznością danymi dotyczącymi tego zjawiska. Ponad
26 milionów Polaków używa mediów społecznościowych, a spośród nich, 96%
obserwuje przynajmniej jednego influencera. Szukając rodzimych gwiazd
internetu, możemy wybierać spośród blisko 224 tysięcy polskich twórców.

wierni i zaangażowani odbiorcy, którzy darzą twórcę szacunkiem i zaufaniem.
Influencer marketing, będący tematem przewodnim tego spotkania, to po prostu
współpraca z odpowiednimi twórcami, aby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe.
Jak mogą wyglądać takie działania? Od prostych i szybkich, jak udostępnianie
zdjęć z danym produktem, poprzez wymagające większego nakładu pracy
artykuły i wideo, aż po duże akcje, jak własne linie produktów. Zauważając
ogromną opiniotwórczą siłę influencerów, wiele rządów (w tym polski) stara się
również dostarczać najważniejsze dla opinii publicznej informacje bezpośrednio
do kluczowych twórców. W ten sposób próbuje się m.in. walczyć z dezinformacją.
Popularność influencerów nieustannie rośnie: w czasie pandemii ponad
50% młodszych odbiorców i 30% starszych zaczęło obserwować kolejny
internetowy profil. Marek Myślicki zwrócił jednak uwagę na ciekawą

Kim właściwie jest influencer? Według definicji podanej przez prelegenta

zależność: – Choć większość Polaków ufa influencerom i chętnie ogląda

jest to osoba mająca wpływ na swoich odbiorców, niezależnie od ich ilości,

udostępniane przez nich treści, duża część internautów nie deklaruje

poprzez treści udostępniane w mediach społecznościowych.

szacunku dla tej grupy, a tylko 16% naszych rodaków uznaje bycie

Marek wyróżnił też rodzaje influencerów:
• trendsettera,
• twórcę,
• celebrytę,
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influencerem za zawód. Pomimo tych kontrastujących nastrojów, rynek
influencerów w Polsce szybko rośnie. Już w 2022 roku 75% marketingowców
zwiększyło wydatki na ten rodzaj marketingu – mówił podczas swojego
wystąpienia Marek Myślicki.
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Prawdziwą siłą influencerów są jednak ich emocje i więź, jaką nawiązują ze
swoimi odbiorcami.

PODSUMOWANIE
Na koniec dwójka prelegentów podczas wspólnej dyskusji podsumowała

– Dzięki temu, że dzielą się swoimi myślami i przeżyciami, podświadomie

specyfikę influencer marketingu. Mariska Kesteloo i Marek Myślicki zgodnie

wydaje nam się, że znamy ich dużo lepiej niż w rzeczywistości, jak przyjaciół.

stwierdzili, że miliony widzów nie są niezbędne do bycia influencerem.

Przekłada się to na większe zaufanie ze strony odbiorców i ich podatność na
sugestie, co oznacza wysoką efektywność influencer marketingu – stwierdził
prelegent.

– Ludzie chcą obserwować ekspertów w swoich dziedzinach i kreatywnych
twórców, ale przede wszystkim innych ludzi, nie nieosiągalne gwiazdy” –
stwierdziła Kesteloo. A Myślicki dodał: „Pokolenie wychowane w czasach

Aby unaocznić skuteczność influencerów oraz ich działania na polskim rynku,

internetu inaczej podchodzi do kwestii oglądanych na ekranie autorytetów,

Marek Myślicki omówił kilka case studies. Najszerzej znanym była ubiegłoroczna

a kluczowe znaczenie ma dla nich zaufanie.

współpraca grupy influencerów EKIPA z lodami Koral. Sprzedano ponad 70
milionów produktów, za którymi fani byli gotowi stać w kilkugodzinnych
kolejkach. Z kolei wspólna akcja Godziek Brothers z Mercedesem EQV była
skierowana do stosunkowo małej, ale zaangażowanej grupy miłośników
kolarstwa grawitacyjnego. Reklama maty do akupresury Pranamat w popularnym

Z konkluzji płynęło również dla całej branży ważne przesłanie: influencer
marketing dalej będzie się dynamicznie rozwijał i będzie coraz bardziej opłacalny
zarówno dla firm, jak i dla samodzielnych twórców. Szczególnie że influencerem
może zostać każdy!

podcaście „Tu Okuniewska” była przykładem stosunkowo niedrogiej, ale świetnie
przemyślanej inwestycji, która przyniosła firmie spore zyski. Wreszcie Mama
Ginekolog, lekarka i influencerka, dzięki swoim fanom zebrała na WOŚP ponad 5
milionów złotych.
Jako przewodniczący Grupy Roboczej Influencer Marketing IAB Polska,
Marek Myślicki opowiedział także o tworzących się właśnie regulacjach
polskiego rynku influencerów i odpowiedzialnym wpływie. Jednym
z obowiązków internetowych twórców ma być czytelne oznaczanie każdej
współpracy, aby kooperacje były dla widzów jasne i przejrzyste.
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