Social media is so trendy
− czy za rok również tak będzie?

Social media is so trendy

− czy za rok również tak będzie?

Opracowanie przygotowane przez Sotrender,
a w nim:
− analizy i prognozy dotyczące trendów w mediach
społecznościowych w Polsce w najbliższym roku,
− wnioski i podsumowania,
− w wersji online − komentarze ekspertów.

Raport został przygotowany specjalnie na VI
Kongres Online Marketing organizowany przez
magazyn Online Marketing Polska 20. listopada
2013 r. w Warszawie.
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O nas

Sotrender
Sotrender to narzędzie pomagające w analizach i optymalizacji marketingu w mediach
społecznościowych stworzone przez zespół badaczy ze SmartNet Research & Solutions.
W ciągu 2 lat działalności firma stała się krajowym liderem badań mediów
społecznościowych, ustanawiając nowe standardy pomiaru. Posiada obecnie ponad 200
klientów w kraju, jak i poza nim, w tym największe agencje interaktywne i social
mediowe oraz duże firmy z sektorów bankowości, telekomunikacji czy FMCG. Narzędzie
działa w modelu Software as a Service (SaaS), przetwarzając i analizując dane z
Facebooka, YouTube i Twittera.
Dodatkowo zespół Sotrendera, składający się z doświadczonych badaczy i ekspertów w
branży mediów społecznościowych, wykonuje na zlecenie również bardziej złożone analizy
ilościowe i jakościowe. Członkowie zespołu często wypowiadają się w mediach, spotkać
ich można na najważniejszych konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Autorzy opracowania:
Dr Jan Zając
Prezes Zarządu i współtwórca Sotrendera. Badacz internetu, zwłaszcza
mediów społecznościowych. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor kilkunastu publikacji naukowych na temat
psychologii internetu i prowadzenia badań w sieci.

Krzysztof Mocarski
Analityk Sotrendera. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku
Metody Ilościowe w Ekonomii. W morzu big data czuje się jak ryba w
wodzie.

Aleksandra Prejs
W Sotrenderze zajmuje się relacjami z mediami. Tłumacz z wykształcenia,
PR−owiec z powołania, w wolnych chwilach dziennikarka. W przerwach od
zawodowego pisania o danych lubi hobbystycznie pisać o... muzyce.

Wstęp

Pracownicy agencji, przedstawiciele marek czy firm badawczych skupiających się na
analizie działań prowadzonych przez marki w mediach społecznościowych nieustannie
zadają sobie pytania dotyczące kierunku, w jakim zmierzają media społecznościowe.
Prawdopodobnie niemal każda osoba związana z nimi zawodowo przynajmniej raz
zastanawiała się, czy i kiedy nastąpi moment, gdy liczba użytkowników Facebooka
przestanie rosnąć, a marki będą musiały poważnie zrewidować zasady działań
promocyjnych prowadzonych w obrębie tego medium. Przygotowując tę publikację
chcieliśmy zbliżyć się do sformułowania odpowiedzi na te właśnie pytania.
W raporcie przyglądamy się najważniejszym zjawiskom zachodzącym na Facebooku. W
mniejszym stopniu przyglądamy się również innym serwisom. Skupiamy się na Facebooku,
gdyż ten portal społecznościowy jest obecnie najpopularniejszy nie tylko wśród
internautów, ale także wśród reklamodawców w Polsce. Analizujemy takie aspekty jak
zmiana liczby użytkowników oraz angażowanie ich, trendy w aktywności marek, obsługa
klienta,
działania
poza
godzinami
pracy, typy treści publikowanych przez
administratorów, najczęściej używane słowa oraz hashtagi. Przedstawiamy i opisujemy
również tendencje wzrostu największych stron.
Niniejsza publikacja zawiera prognozy dotyczące sytuacji mediów społecznościowych w
Polsce w końcu 2013 r. oraz w roku 2014. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożone
czynniki wpływają na kształtowanie się liczby użytkowników portali społecznościowych
oraz bazy fanów poszczególnych profili.
W pierwszym przypadku najistotniejsze są ogólne tendencje w korzystaniu z internetu
oraz nawyki internautów, w drugim zaś − konkretne kampanie oraz wydarzenia związane z
markami. Zdecydowaliśmy się jednak przedstawić nasze prognozy oparte jedynie o
historyczne wartości liczby użytkowników oraz zależne wyłącznie od czynnika czasu.
Chcielibyśmy jednak podkreślić, że są one obarczone pewnym ryzykiem błędu.
Analizie poddaliśmy dane od początku 2012 r. dotyczące próby 3194 polskich stron na
Facebooku (tzw. fanpage’y), w tym 1724 profili komercyjnych i 1470 niekomercyjnych.
Badanie objęło wszystkie aktywności związane z opisanymi stronami w okresie od
01.01.2012 do 31.10.2013 r. Dodatkowo dane dotyczące liczby użytkowników poszczególnych
serwisów społecznościowych, pochodzące z badania Megapanel, udostępniła nam firma
Polskie Badania Internetu. Szczegółowa nota metodologiczna opisująca metodę tworzenia
prognoz znajduje się na końcu publikacji.
Raport został objęty patronatem magazynu Online Marketing Polska i miał premierę 20.
listopada 2013 r. podczas VI Kongresu Online Marketing.
Zapraszamy do lektury!

Główne wnioski

Rok w społecznościach według prognoz Sotrendera −
jeśli nadal rosłyby w takim tempie, jak w ostatnich
miesiącach, to:
− Pod koniec 2014 r. liczba tzw. real users Facebooka w Polsce wyniosłaby niemal 20 mln.
− YouTube pod koniec 2014 r. odwiedzałoby 16 mln Polaków.
− Google+ odnotowałby podobne tempo wzrostu jak YouTube, ale liczba jego unikalnych
użytkowników byłaby 4−krotnie mniejsza od liczby korzystających z Facebooka i wyniosłaby
około 5,7 mln osób.

Zaangażowani rosną w siłę:
− W 2012 r. liczba zaangażowanych na profilach komercyjnych wzrastała o wiele szybciej
niż w roku bieżącym.
− Pod koniec 2014 r. każdy zaangażowany użytkownik będzie wykonywał około 5
aktywności na stronach poświęconych markom w porównaniu do 3,7 aktywności
wykonywanej w roku 2012.
− 70% użytkowników angażujących się w aktywności w obrębie profilu poświęconego
marce w jednym miesiącu, zangażuje się w nie również w miesiącu kolejnym.

Administratorzy postują i odpowiadają:
− Administratorzy zarówno profili komercyjnych jak i niepoświęconych markom publikują posty
na Facebooku coraz częściej.
− Na posty użytkowników zdecydowanie częściej odpowiadają za to zarządzający profilami
niekomercyjnymi.
− Obsługa klienta na Facebooku staje się standardem − 6 największych profili telekomów
w 2013 r. odpowiedziało na 90% postów użytkowników. Skróceniu uległ również czas
oczekiwania na odpowiedź. Tendencja ta będzie się pogłębiać.
Przeczytaj raport, aby poznać prognozy wzrostu największych polskich stron!

GŁÓWNE WYNIKI I WNIOSKI

CO Z TYM FACEBOOKIEM?

Szacowana liczba użytkowników w Polsce

Prognoza na podstawie danych z Megapanelu PBI/Gemius

Prognoza do końca 2014 roku
Facebook
19 848 392

20 mln

Youtube
16 319 883

Liczba użytkowników

15 mln

Pinterest
12 790 817
10 mln

nk
8 089 651

Google+
5 722 595

5 mln

Twitter
2 127 014
0 mln

Dane historyczne
Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj Cze

Lip

2013

Sie

Prognoza
Wrz Paź

Lis

Gru

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj Cze

Lip

Sie

Wrz Paź

Lis

Gru

2014

Postanowiliśmy pokusić się o spekulacje, jak wyglądałaby liczba użytkowników
poszczególnych serwisów, gdyby w najbliższych miesiącach rozwijały się one tak, jak w
pierwszych 8 miesiącach 2013 r. Wykorzystaliśmy dane Megapanelu PBI/Gemius, gdyż
pozwalają one porównać kilka popularnych serwisów.
Sotrender, opierając się wyłącznie o czynnik czasu i wykluczając inne czynniki mające
wpływ na kształtowanie się zmiennych, takich jak migracje użytkowników do innych
serwisów, wzrost liczby użytkowników internetu w ogóle czy ich różnych nawyków,
prognozuje, że na koniec roku 2014 liczba real users Facebooka w Polsce wyniesie niemal
20 mln. W naszych prognozach uwzględniliśmy estymowaną liczbę realnych użytkowników
portalu, czyli takich, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie
w danym miesiącu. Warto pamiętać, że zawsze użytkowników tych będzie więcej, niż osób
zarejestrowanych, m.in. dlatego że na strony Facebooka można wchodzić również nie będąc
jego zarejestrowanym użytkownikiem.
Tym samym za ponad rok Facebook nadal byłby liderem wśród portali społecznościowych w
Polsce. Mało tego, tempo jego wzrostu byłoby większe niż drugiego pod względem
wielkości − YouTube, który pod koniec 2014 r. odwiedzałoby według prognozy ponad 16 mln
Polaków miesięcznie.

Szacowana liczba użytkowników w Polsce

Prognoza na podstawie danych z Megapanelu PBI/Gemius

Zgodnie z prognozą podobne tempo wzrostu odnotowałby serwis Google+. Jego liczba
unikalnych użytkowników za 14 miesięcy byłaby jednak niemal 4−krotnie mniejsza od liczby
korzystających z Facebooka i wyniosłaby 5,7 mln osób. O dziwo najmniejszy wzrost
dotyczyłby Twittera, z którego za nieco ponad rok korzystałoby niewiele ponad 2 mln
unikalnych użytkowników, oczywiście pod warunkiem, że tempo wzrostu ich liczby nie
zmieni się.
Warto zauważyć, że liczne grono użytkowników zachowałaby natomiast NK, z której
korzystałoby ponad 8 mln osób, czyli więcej niż z Google+ i Twittera łącznie. Według
estymacji najszybsze tempo wzrostu dotyczyłoby Pinteresta, choć jednak wydaje się mało
prawdopodobne, aby aż tak szybki wzrost utrzymał się do końca 2014 r.
Wszystkie nasze prognozy dotyczące liczby użytkowników poszczególnych portali oparte
są na założeniu, że tempo ich wzrostu utrzyma się na poziomie obserwowanym przez
ostatnie 8 miesięcy. Powyższe dane stanowią jedynie próbę estymacji. Należy
podkreślić, że wysnuwanie prognoz dotyczących przyszłych miesięcy na podstawie danych
z krótszego okresu obarczone jest znaczącym ryzykiem błędu.

Zaangażowanie

Liczba użytkowników zaangażowanych przez profile komercyjne

Liczba zaangażowanych na komercyjnych profilach
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Liczba użytkowników Facebooka to dopiero wierzchołek góry lodowej wskaźników, jakie
interesują social media managerów. Kolejnym jest zaangażowanie, czyli to, w jakim
stopniu użytkownicy Facebooka wchodzą w interakcje ze stronami komercyjnych marek.
Angażowanie w publikowane treści pomaga w zwiększaniu ich zasięgu i pokazuje
zainteresowania użytkowników.
Zdecydowaliśmy się sprawdzić, jak zmieniała się liczba użytkowników wchodzących w
interakcje z profilami marek. W celu lepszego zobrazowania wyników na wykresie
przedstawiliśmy dopasowaną linię trendu, która wygładza krzywą przedstawiającą liczbę
użytkowników zaangażowanych w obrębie fanpage’y komercyjnych.
W roku 2012 liczba zaangażowanych na profilach komercyjnych wzrastała o wiele szybciej
niż w roku bieżącym. Ostatnie pół roku przyniosło stabilizację liczby zaangażowanych,
natomiast prognozę na najbliższe 12 miesięcy na wykresie obrazowałaby linia prosta
umiejscowiona na poziomie 1,7 mln użytkowników.
Nie tylko liczba zaangażowanych użytkowników wzrasta. Rośnie, choć bardzo powoli, również
liczba wykonywanych przez nich aktywności, czyli polubień, udzielonych komentarzy czy
wykonanych udostępnień.

Zaangażowanie

Jak widać na wykresie w 2012 r. każdy
zaangażowany
użytkownik
wykonywał
przeciętnie na profilach firmowych 3,78
aktywności w ciągu miesiąca, natomiast
w 2013 r. − 4,12 aktywności. Jeszcze
większa różnica widoczna jest, gdy
zwrócimy uwagę na styczeń 2012 r. oraz
październik 2013 r. Wówczas liczby te
wyniosły
odpowiednio 3,5 oraz 4,5
wykonanych aktywności w ciągu miesiąca.
Poprzez wykonanie aktywności rozumiemy
kliknięcie w "Lubię to", skomentowanie,
napisanie
własnego
posta
oraz
udostępnienie treści i do niedawna,
także oddanie głosu w ankiecie.

Liczba aktywności wykonywanych przez użytkowników
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Warto więc zauważyć, że chociaż liczba zaangażowanych użytkowników od początku 2012
r. wzrosła niemal dwukrotnie, to ich "jakość" lub inaczej chęć do wykonywania
aktywności w obrębie profili komercyjnych wzrasta o wiele wolniej − średnio o 0,04
aktywności z miesiąca na miesiąc. Według prognozy pod koniec 2014 r. każdy
zaangażowany użytkownik będzie wykonywał na stronach poświęconych markom około 5
aktywności miesięcznie. Bieżący rok przyniósł stabilizację również w poziomie
lojalności użytkowników zaangażowanych przez profile komercyjne. Obecnie utrzymuje
się ona na poziomie 70%, co oznacza, że 70% użytkowników angażujących się w
aktywności w obrębie profilu poświęconego marce w jednym miesiącu, zangażuje się w
nie również w miesiącu kolejnym. Jeszcze rok temu wartość ta wynosiła 60%.

Aktywność marek

Przeciętna dzienna liczba postów
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Kolejnym aspektem, na który chcemy zwrócić uwagę w niniejszej publikacji, jest to, jak
zmieniała się aktywność administratorów profili. Wskaźnikiem pozwalającym nam to ocenić
jest przeciętna dzienna liczba publikowanych postów.
Wraz z liczbą użytkowników angażujących się w obrębie fanpage’y komercyjnych, rośnie
również liczba aktywności samych marek. Na początku ubiegłego roku administratorzy
wszystkich analizowanych profili publikowali przeciętnie około 1,3(3) posta dziennie.
Administratorzy profili komercyjnych publikowali średnio nieznacznie więcej niż 1 post
dzienne, natomiast administratorzy profili niekomercyjnych − ponad 1,6(6) posta.
Warto zauważyć, iż tendencja, że administratorzy profili niekomercyjnych publikują częściej
od tych zarządzających profilami markowymi, utrzymuje się w czasie, a sama częstotliwość
publikowania również rośnie szybciej niż w przypadku profili komercyjnych.

Aktywność marek

Przeciętna dzienna liczba komentarzy
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Aby osiągnąć pełny obraz zaangażowania administratorów należy zwrócić jeszcze uwagę na
liczbę pisanych przez nich komentarzy. W połączeniu z liczbą postów pozwoli nam to
stwierdzić, w jakim kierunku zmierzają trendy w komunikacji marki z użytkownikami.
W przypadku szacunków dotyczących dziennej liczby komentarzy sytuacja przedstawia się
zupełnie odwrotnie niż w sytuacji postów. W tej konkurencji profile komercyjne zdecydowanie
wyprzedzają profile niepoświęcone markom. Jeśli zaś mowa o stronach komercyjnych, liczba
komentarzy utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi przeciętnie niewiele poniżej jednego
dziennie dla każdej ze stron.
W przypadku stron niekomercyjnych liczba komentarzy spadła od 0,9 do 0,4 komentarza
dziennie i wydaje się, że tendencja ta będzie się pogłębiać. Administratorzy stron
niekomercyjnych skupiają się bowiem na publikowaniu coraz większej ilości materiałów w
postaci postów, natomiast osoby prowadzące profile poświęcone markom starają się
zwiększać ich jakość i stawiają na obsługę użytkowników poprzez bezpośredni kontakt w
komentarzach. Może to sugerować, że marki faktycznie wzięły sobie do serca, że
komunikacja w mediach społecznościowych jest dwustronna i nie opiera się na monologu,
ale na dialogu z konsumentem.

Obsługa klienta poprzez Facebook

Telekomy i Banki
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Obsługa klienta jest coraz ważniejszym aspektem obecności firm, zwłaszcza usługowych, w
mediach społecznościowych. To właśnie facebookowe profile firm coraz częściej stają się
miejscem, gdzie klienci zadają pytania czy zgłaszają reklamacje i problemy. Dla wielu
użytkowników ten kanał jest wygodniejszy niż dzwonienie do call center czy udanie się do
placówki. Ponadto liczą na to, że pytanie stanie się publiczne, a marka szybciej zareaguje.
Rzeczywiście, coraz częściej ta strategia może się faktycznie opłacać.
Aby pokazać interesujący nas trend, wzięliśmy pod uwagę 2 branże usługowe, w których
już teraz Facebook jest ważnym kanałem obsługi klienta. Wykres obrazuje dane pochodzące
z 6 największych polskich profili telekomów (Plus, Play, Orange, T−Mobile, Virgin i
Heyah) oraz 27 profili bankowych. Jak widać na początku 2012 r. marki z tych dwóch
branż odpowiadały klientom za pośrednictwem polubienia lub komentarza w nieco ponad
połowie przypadków. Od tego czasu wyniki banków i telekomów poszybowały w górę. W 2013
r. profilom z tych branż udało się odpowiedzieć odpowiednio na blisko 80% i 90% postów
użytkowników.

Obsługa klienta poprzez Facebook

Telekomy i Banki

Na wykresie widzimy, że od czerwca do września odsetek postów, na które odpowiedziano na
profilach bankowych zmniejszył się. Prawdopodobnie stało się tak w wyniku zwiększającej się
liczby postów użytkowników, która w okresie od maja do października br. wzrosła dwukrotnie.
Od początku 2012 r. wymienione firmy telekomunikacyjne odpowiedziały łącznie na blisko 80
tys. postów użytkowników, kolejne 25 tys. pozostawiając bez odpowiedzi. Mniej pracy mieli
obsługujący profile bankowe, którzy w analogicznym okresie odpowiedzieli na 11,5 tys.
postów, bez odpowiedzi zostawiając kolejne 6 tys. z nich.

Obsługa klienta poprzez Facebook

Telekomy i Banki
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Czas udzielenia odpowiedzi stanowi drugi kluczowy aspekt obsługi klienta poprzez media
społecznościowe. Jak widać na powyższym wykresie sprawność tego rodzaju obsługi stale
rośnie. Nie dość, że zarządzający stronami z branży bankowej oraz telekomunikacyjnej coraz
częściej odpowiadają na posty użytkowników, to robią to również coraz szybciej. Przerywane
linie, które widzimy na wykresie obrazują trend spadkowy czasu, w przypadku telekomów
silniejszy niż w przypadku banków.
Na początku ub.r użytkownik po dodaniu posta na stronie któregoś z telekomów na
odpowiedź musiał czekać przeciętnie pół godziny. W przypadku profili bankowych czas
reakcji na post użytkownika wynosił nawet do 10 godz. Obecnie czas odpowiedzi profili
z branży telekomunikacyjnej wynosi średnio 13 min, natomiast tych bankowych − około 5
godz. − czyli skrócił się dwukrotnie.
Przewidujemy, że tendencja spadkowa w przypadku czasu oczekiwania na odpowiedź ze
strony fanpage’y będzie się utrzymywać. Trzymamy kciuki, aby tak właśnie było,
chociaż wydaje się, że profile z branży telekomunikacyjnej zbliżają się do granicy
możliwości. Fanpage Play osiąga regularnie przeciętny miesięczny czas odpowiedzi na
post użytkownika na poziomie zaledwie 8 min, a wszystko dzięki prowadzeniu
całodobowej obsługi profilu. W przypadku tej marki czas odpowiedzi na post
użytkownika w ogóle nie jest uzależniony od godziny jego opublikowania na stronie.

Komunikacja poza godzinami pracy

Publikacje administratorów na komercyjnych profilach

Liczba opublikowanych postów
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Sotrender zawsze zwraca uwagę na fakt, że nie istnieją uniwersalne godziny publikowania
wpisów. Każda marka powinna ustalić indywidualne pory postowania, uzależnione od
branży, w której działa oraz dopasowane do zwyczajów jej grupy docelowej. Godziny te
mogą się zmieniać w związku z kampaniami promocyjnymi oraz zmianami w ustawieniach
samego Facebooka.
Oprócz publikowania postów w godzinach pracy, czyli między 8.00 a 18.00, zachęcamy
zwykle, aby spróbować publikowania postów również w innych, mniej oczywistych
godzinach, na przykład wcześnie rano lub późniejszym wieczorem. Postanowiliśmy
sprawdzić, czy administratorzy starają się czasem zaskoczyć użytkowników postem
opublikowanym o innej niż zwykle porze.
Jak widać na wykresie liczba publikacji wykonywanych w godzinach pracy utrzymuje się na
stałym poziomie, natomiast liczba postów dodawanych przed 8.00 lub po 18.00 powoli
rośnie. W styczniu 2012 r. poza godzinami pracy opublikowano 11799 postów, podczas gdy w
październiku 2013 r. już 17459.
Sprawdziliśmy również, które posty okazały się bardziej angażujące. Wyniki nie były dla
nas zaskoczeniem. Wpisy publikowane poza godzinami pracy zachęcają do interakcji, czyli
polubienia, skomentowania lub udostępnienia średnio o 10% więcej osób niż te
publikowane w standardowych godzinach roboczych.

Typy publikacji marek

Typy postów na komercyjnych fanpage’ach
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Ankieta

Zdjęcie

Link

Administratorzy stron błyskawicznie reagują na wszystkie zmiany w algorytmie wyświetlania
treści na Facebooku. Będąc (mniej więcej) świadomi rządzących nim praw, starają się
dostosować do niego typy publikowanych przez siebie treści. Na początku 2012 r. w postach
bezapelacyjnie królowały linki, jednak szybko zostały one wyparte przez materiały
graficzne. Od samego początku na marginesie znajdowały się ankiety, które obecnie nie są
już dostępne dla administratorów.
Zaskakujące jest to, jak rzadko przez administratorów stron są wykorzystywane wpisy
tekstowe pozbawione wszelkich multimediów. W naszych analizach obserwujemy często, że
takie wpisy uzyskują o wiele większy zasięg niż te posiadające zdjęcia lub link. Na
chwilę obecną nie możemy uogólniać tych wniosków, ale w przypadku poszczególnych branż
można zaobserwować taką zależność. Bez wątpienia kiedyś przyjrzymy się jej bliżej.
Przewidujemy, że w 2014 r. nadal najbardziej popularnym typem udostępnianych treści
będą posty ze zdjęciami, gdyż stanowią one najlepszą formę zachęty do skomentowania,
polubienia lub udostępnienia. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie można wpaść w pułapkę
opierania komunikacji wyłącznie o te wskaźniki.

facebook

zdjęcie

polecamy

youtube

O czym piszą marki?

bit.ly

events

jutro

dzisiaj

konkurs
zapraszamy
weekend 2013
nagrody

znajdziecie najbardziej

Wykonaliśmy także prostą chmurę słów najczęściej używanych przez administratorów w
treściach publikowanych postów. Zaprezentowana chmura nie zawiera wyrazów o 2 lub mniej
znakach ani zaimków i partykuł, a wielkość słów symbolizuje liczbę wystąpień. Takie
podejście pozwala na wizualizację słownictwa, jakim się posługują administratorzy.
Od początku 2012 r. aż do chwili obecnej administratorzy najczęściej pisali w swoich
postach o konkursach lub zapraszali do czegoś. Obydwa te słowa w analizowanym okresie
pojawiły się w postach po 97 tys. razy.
Nie dziwi, że w dalszej kolejności pojawiają się słowa “Facebook” oraz “zdjęcie”. Blisko 40 tys.
postów zawierało linki skrócone za pomocą bit.ly. Co ciekawe, porównywalna liczba wpisów
zawierała słowo weekend.
A co jeszcze ciekawsze − nagrody pojawiały się w postach blisko 3 razy rzadziej niż konkursy!

Hashtagów ostatnio coraz mniej
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#felgi

#relaks

#mnm
#kraków

#wakacje

Boom na hashtagi, czyli dodatkowe oznaczanie ważnych słów przez #, niczym na
Twitterze, zgasł tak samo szybko, jak wybuchł. Po uruchomieniu tej funkcji, które
miało miejsce w połowie czerwca, zarówno komercyjne jak i niekomercyjne strony mniej
lub bardziej chętnie podchwyciły modę na dodawanie hashtagów do wpisów. Jednak w
miarę upływu czasu hashtagi tracą popularność wśród administratorów stron.
Najpopularniejszym hashtagiem w analizowanym okresie był #konkurs, który analizowane
przez nas profile od czerwca br. opublikowały ponad tysiąc razy.

#warszawa

#kelban
#konkurs
#motoryzacja

#szczecin #film
#weekend
#promocja

#mniam

Liczba hashtagów

12000

#radio

Kto angażuje lepiej?

Średnia liczba zaangażowanych na fanpage’ach
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Które profile są w stanie angażować większą liczbę użytkowników? Jak wynika z naszej
analizy, wahania zaangażowania przebiegają równolegle na stronach komercyjnych i
niekomercyjnych. Przeciętnie profil komercyjny angażuje około 1 tys. użytkowników mniej
niż fanpage niekomercyjny.
Zakładając coraz powszechniejsze wykorzystywanie przez marki dostępnych na Facebooku
form reklamowych, może zaskakiwać, że nie znajduje to odzwierciedlenia w znaczącej
poprawie wyników osiąganych przez markowe profile. Strony niekomercyjne, które z
zasady dysponują mniejszym budżetem na przygotowanie materiałów, nadal zostawiają w
tyle strony markowe.
Nie sposób przewidzieć, jak sytuacja ta będzie wyglądała w 2014 r. Należy się jednak
spodziewać, że strony markowe będą korzystać w reklam w jeszcze szerszym zakresie, co
pozwoli im zbliżyć się do profili rozrywkowych.

Tendencje wzrostu największych stron

Prognoza do końca 2014 roku
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Jak za rok będzie wyglądała sytuacja w rankingu największych polskich profili?
Pokusiliśmy się o dokonanie prognoz również w tym zakresie. Uwzględniając dotychczasowy
rozwój bazy fanów Roberta Lewandowskiego na Facebooku, nasze modele prognostyczne
podpowiadają, że pod koniec 2014 r. liczba jego fanów przekroczy 5,5 mln, choć trzeba
pamiętać, że znaczna część z nich pochodzi spoza Polski. Warto pamiętać, że w
kontekście strony Roberta Lewandowskiego predykcja naszego modelu jest zaburzona,
ponieważ wyniki profilu są związane z połączeniem kilkunastu stron, a nie tak jak w
przypadku pozostałych marek, systematyczną pracą na jednym fanpage’u. Co więcej, tak
duże wzrosty profilu piłkarza w ostatnim roku były związane zarówno z jego dobrą grą w
Lidze Mistrzów, jak i udziałem w kampaniach znanej marki.
Nadal w czołówce powinny być firmy z branży telekomunikacyjnej, choć gdyby obecne
tendencji miały się utrzymać, to za nieco ponad rok Play osiągnie liczbę 2,8 mln fanów i
tym samym wyprzedzi dotychczasowych wielomiesięcznych liderów zestawienia, czyli Serce i
Rozum. Orange z kolei, na pocieszenie, przekroczy liczbę 2 mln fanów i pokona dzięki
temu Demotywatory.

Tendencje wzrostu największych stron

Plus będzie mógł przybić piątkę z Kwejkiem, ponieważ dwójkę tę wyprzedzą Radio Eska,
Samsung oraz Tymbark, które będą przez najbliższy rok szły łeb w łeb. Dla odmiany
Allegro, gdyby liczba fanów rosła tak jak dotychczas, osiągnie liczbę 1,4 mln fanów.
Oczywiście te estymacje mogą okazać się mało trafne, jeśli któraś z marek zwiększy lub
zmniejszy budżet przeznaczany na reklamę. Przyrost liczby fanów jest bowiem w dużym
stopniu skorelowany z wydatkami na formy reklamowe.

KOMENTARZE EKSPERTÓW

Artur Kurasiński

Artur Kurasiński

Prezes Zarządu i współtwórca Fokusa (getfokus.com) − narzędzia do analizy
stron www i poprawiania biznesu online.

Facebook nadal królem portfeli polskich klientów zlecających reklamę w mediach
społecznościowych jak i użytkowników logujących się do tego serwisu. Wieszczenie "śmierci
Fejsa" w Polsce podobnie jak z umieraniem NK jest raczej wróżeniem z fusów − na pewno
kiedyś to nastąpi ale trendy na razie pokazują co innego.
Bardzo mnie dziwi człapanie a może raczkowanie nawet Twittera tak wychwalanego i często
wykorzystywanego do politycznych i medialnych wrzutek − po ilości afer jakie na Twitterze
miały swój początek wydaje się, że to medium co najmniej podobnej wielkości jak Facebook.
Honor polskich serwisów społecznościowych ratuje NK dla jednych serwis widmo dla drugich
kopalnia pieniędzy generowanych za pomocą gier i aplikacji rozrywkowych. Potencjał NK w
porównaniu do Facebooka jest mierny ale jeśli popatrzeć na G+ i Twittera to okazuję się, że
polski serwis z Wrocławia jest nadal większy niż te dwa amerykańskie giganty.
Wracając do Facebooka − rośnie liczba komentarzy, treści, zdjęć oraz odpowiedzi na
stronach firmowych (fanpages). Na tym przykładzie widać najlepiej, że posiadanie swojego
"fanpejdża" może odciążyć call center danej firmy ale również generuje problemy związane
z prowadzeniem komunikacji w social media (słynne "piątkowe kryzysy"). Bez Facebooka źle
ale z nim wcale nie lepiej.
Bardzo ciekawe wydaje się szybkie "zgaśnięcie" hashtagowego szaleństwa na Facebooku −
Twitter i Instagram świetnie sobie radzą z taką formą "usprawnienia" komunikacji a
społeczność Facebooka chyba nie do końca polubiła taką formę wyrażania swoich emocji i
komunikacji.
Na koniec warto zwrócić uwagę na YouTube’a, który zaczyna być bardzo ważnym kanałem dla
wszystkich − blogujących (vlogerzy), marek jak i wydawców, którzy coraz częściej śmielej
eksperymentują z tym serwisem udostępniając na nim swoje treści często w charakterze
premiery filmy czy klipu. Nie oszukujmy się − dla pokolenia urodzonych po roku 1993 to nie
MTV tylko "jutjub" jest pierwszym miejscem gdzie mają styczność z ich ukochanym artystą i
jego twórczością.

Monika Czaplicka

Monika Czaplicka

Autorka książki „Zarządzanie kryzysem w social media”.

Moja szklana kula, bo nie mam tak dobrych statystyk jak zespół Sotrednera, mówi mi, że
czeka nas ciężki czas w komunikacji social media. Z jednej strony mamy dość napompowaną
bańkę tego, że wszyscy muszą mieć fanpage na Facebooku, z drugiej − kompletny brak
edukacji w tym zakresie. Brakuje strategii, firmy nie korzystają z narzędzi do
monitoringu, a w komunikacji dominują koteczki i piąteczki. Na pewno nastąpi
przesunięcie uwagi z liczby fanów i zaangażowania na dobrą obsługę klienta i sprawną
komunikację.
Z kryzysowego punktu widzenia niestety obawiam się, że będzie gorzej. Firmy nie wiedzą jak
rozmawiać i zachowują się jak rozwydrzone dzieci, PRowcy nie rozumieją, jak wykorzystać
social media do innych działań niż wypuszczanie komunikatów, ludzie nie dbają o profile,
przez co HRowcy w firmach łapią się za głowę − krótko mówiąc, będę miała ręce pełne roboty.
Większe zasięgi, więcej początkujących social media ninja.
Ale przyszłość social media to też nowoczesne rozwiązania, kreatywne pomysły i
rozwój: narzędzi, stron, użytkowników. Ważne − popracować nad wiedzą osób
zaangażowanych w media społecznościowe, to uchroni nas od kryzysów i kotków.

Arkadiusz Widawski

Arkadiusz Widawski

Twórca Kongresów Online Marketing oraz magazynu Online Marketing,
pomysłodawca i organizator programu Certyfikowany Online Marketing
Manager, szef pionu E−Biznes w Forum Press.

Niezwykle cenię momenty, gdy możemy jako marketerzy zatrzymać się w biegu i pomyśleć o
roku przyszłym, a gdy towarzyszy temu rzetelne badanie, to otrzymujemy dodatkowo
narzędzia niezbędne w naszych rozważaniach. Raport Sotrender dotyczący mediów
społecznościowych na rok 2014 właśnie służy temu celowi. Opierając się na pewnych
wskaźnikach można zaprognozować, na które kanały social mediowe warto postawić w roku
przyszłym.
Raport pokazuje wyraźnie wzrostowy trend Facebooka oraz YouTube. Użytkowników tego
pierwszego pod koniec 2014 może być blisko 20 milionów w Polsce, czyli ponad połowa
populacji. Z pewnością ten trend będzie wspierać jeszcze większa penetracja Internetu,
także mobilnego. Gdy porównamy trendy polskie do zachodnich, rzuca się w oczy lekko
spadkowy trend Twittera w Polsce, podczas gdy na Zachodzie świeci triumfy. Trzeba
przyznać, że Twitter nie zakorzenił się zbyt w świadomości polskich konsumentów. Ciekawa
prognoza dotyczy Pinteresta. Od lat przedstawiciele branży przewidują wzrost
użytkowników tego kanału obrazkowego, często nazywany następcą Facebooka i może się
wydawać, że wreszcie 2014 może być rokiem przełomowym. Ja sam jednak jestem sceptyczny,
ponieważ jednak dość powoli nowości adaptują się w Polsce i aby Pinterest mógł osiągnąć
tak spektakularny wzrost, niezbędny byłby dodatkowy silny czynnik zewnętrzny.
Myśląc o kierunkach prowadzenia profili na Facebooku, marki coraz bardziej będą
doceniały ich rolę w obsłudze klienta. Można spodziewać się znacznie większej
świadomości wśród konsumentów, że szybko i rzetelnie otrzymają odpowiedź na pytanie (z
którą naturalnie podzielą się ze swoimi znajomymi), a czas odpowiedzi na pytania
będzie znacząco spadał. Marki nie będą już pomijały tego kanału w obsłudze klienta −
długie oczekiwanie na odpowiedź, czy nie udzielanie ich w ogóle odejdzie do
przeszłości, ponieważ nie tylko od jakości odpowiedzi, ale także szybkości ich
udzielenia, zależy satysfakcja posprzedażowa. Facebook konsekwentnie ogranicza
widoczność postów na stronach firmowych i można przewidywać, że w 2014 roku może
jeszcze bardziej zmusić firmy do opłacania widoczności postów. Myślę, że typowo
komercyjne profile mogą mieć ograniczoną widoczność o nawet 90%.
Podsumowując, uważam, że marketerzy coraz większe budżety będą musieli alokować w
posty sponsorowane na Facebooku, a także zwiększą zaangażowanie finansowe w YouTube.
Niektóre branże będą próbowały eksperymentować z Pinterestem, choć nadal będzie to
badanie gruntu bardziej niż regularna część kampanii promocyjnych.

Michał Górecki

Michał Górecki

Bloger i szkoleniowiec, michal−gorecki.pl.

Komunikacja marek w social media w roku 2013 zaczyna powoli dojrzewać. Po czasach
„dzikiego zachodu” i próbowania różnych metod, można dostrzec konsekwentne i spokojne
działania − dobre wykorzystywanie budżetów mediowych, budowanie obsługi klienta w
oparciu o kanały społecznościowe, czy komunikowanie się w odpowiednich godzinach. Nie
porównuje się już na ślepo wielkości społeczności, gdyż dla większości stało się jasne,
że zależy to w dużej mierze od wydatków na media, a nie tylko przyjętej strategii
komunikacji.
Kanały alternatywne do Facebooka rosną w siłę, choć ciągle nie ma dobrych i zasięgowych
przykładów ich wykorzystania. Należy ciągle bacznie obserwować Pinterest i Google.
Pierwszy ciągle rośnie i należy się spodziewać rozwoju rozwoju narzędzi reklamowych na
tej platformie, drugi przyjął strategię małych kroczków. Może ona uderzyć w Facebooka,
który zmuszony wizją ciągłej monetyzacji wykonuje wiele dziwnych ruchów niezrozumiałych
zarówno dla użytkowników jak i marketerów − chaotyczne zmiany w ciągle niedoskonałych
aplikacjach mobilnych, eksperymenty z newsfeedem, wszechobecne przyciski i
przypomnienia o promowaniu postów. Na tym tle ekosystem Google wydaje się coraz
bardziej uporządkowany i ładny − nowe, dopracowane aplikacje, doskonałe łączenie usług
pod skrzydłami Google+. Choć masowego przechodzenia na tę platformę nie widać jeszcze
nawet na horyzoncie.
Komunikacja staje się coraz częstsza i obrazkowa. Komplikuje to nieco fakt, iż Facebook
wycofał się z promowania tej formy komunikacji − pojawia się ona rzadziej w feedzie niż
tekst, ten jednak ciągle wydaje się mniej atrakcyjny sam w sobie, może dlatego firmy nie chcą
z niego korzystać. Obrazki stają się świetną alternatywą do tradycyjnych form bannerowych pod
kątem ceny − jeśli weźmie się pod uwagę placement, możliwość dokładnego targetowania i
kontekst społecznościowy. Tym bardziej, że Facebook upraszcza ciągle funkcje reklamowe i
chce, aby korzystały z nich szerokie rzesze użytkowników. Wyraźnie też w swojej komunikacji
rezygnuje z mówienia o social marketingu i chce bardziej bezpośrednio konkurować z displayem.
Wielką niewiadomą są hashtagi wprowadzone chyba na szybko i bez pomysłu. Nie dają
praktycznie nic, nie ma żadnych funkcji je wykorzystujących znanych z Twittera czy
Instagrama. Być może pomysły na to dopiero się wykluwają, ale falstartów u niebieskiego
giganta ostatnio nie brakuje − zapowiadany już prawie rok temu nowy wygląd newsfeedu jest
nadal testowany przez grupkę użytkowników i optymalizowany, a jego premiera dla większej
ilości osób przesuwa się w czasie.
Warto też wspomnieć o odpływie młodych ludzi z Facebooka, a raczej braku
zainteresowania nowych pokoleń tą platformą − należy zdać sobie sprawę, że nawet w
Polsce korzystamy z niego nierzadko ponad pół dekady, a nawet dłużej − nie jest to już
żadne novum. Młodzi ludzie są bardziej zainteresowani treściami video które Facebook
konsekwentnie ignoruje − linki z YouTube są o wiele bardziej faworyzowane przez
algorytmy niż natywne video Facebookowe. Nie należy jednak jeszcze głosić szybkiego
upadku Facebooka w przyszłym, czy nawet jeszcze następnym roku, chyba że rzeczywiście
będziemy świadkami czegoś co wyskoczy niczym królik z kapelusza − nigdy nie należy
tego wykluczać :)

Metodologia
Strony objęte analizą
W raporcie uwzględnianie są strony znajdujące się na portalu Facebook, których grupę docelową oraz
zaangażowanych stanowią głównie Polacy. Sotrender analizuje ponad 100 tys. polskich stron, z czego
największe poddawane są bardziej szczegółowej analizie.
Niniejszy raport uwzględnił strony, które były aktywne na Facebooku przez cały okres badania. W
związku z tym liczba analizowanych fanpage’y wyniosła 3194, w tym 1724 komercyjnych oraz 1470
niekomercyjnych.
Dane dotyczące wszystkich aktywności na analizowanych stronach pobierane są za pomocą interfejsu
programowania aplikacji (API) Facebook i podlegają jego ograniczeniom. Analizie poddano wszystkie
aktywności użytkowników związane z wymienionymi stronami.
Okres badania
Dane podlegające analizie pochodzą z okresu 01.01.2012 − 31.10.2013 r. Natomiast dane dotyczące
liczby użytkowników portali społecznościowych pochodzą z Megapanelu PBI/Gemius i dotyczą okresu
styczeń − sierpień 2013 r.
Wskaźniki
Liczba użytkowników serwisów społecznościowych (real users) − estymowana liczba internautów z
wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w danym
miesiącu. Dane pochodzą z Megapanelu PBI/Gemius.
Fani strony − użytkownicy, którzy polubili profil strony.
Zaangażowani − użytkownicy, którzy w analizowanym okresie wykonali przynajmniej
jedną aktywność na stronie (polubienie, komentarz, dodanie postu lub zdjęcia bądź oddanie
głosu w ankiecie).
Procent udzielonych odpowiedzi − ważona liczba postów użytkowników, średnia część tych postów,
która na analizowanych profilach otrzymała odpowiedź od administratora strony. Jako odpowiedź
liczy się kliknięcie w “Lubię to!” lub udzielenie komentarza.
Czas odpowiedzi − średni czas odpowiedzi analizowanych stron na post użytkownika. W tym
przypadku pod uwagę brane są jedynie komentarze.
Megapanel PBI/Gemius to ogólnopolskie badanie internetu realizowane metodą panelową. Stanowi
standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych, z których korzystają polscy
użytkownicy sieci. Zostało zainicjowane przez największe podmioty rynku interaktywnego w Polsce, a
jego celem jest prezentacja liczby i profilu społeczno−demograficznego użytkowników sieci oraz
sposobu, w jaki internauci z niej korzystają.
Wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych oraz
oszacowanie ich potencjału reklamowego przy pomocy precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników. Na
ich podstawie reklamodawcy planują kampanie internetowe. Pomiarem objętych jest kilka tysięcy
zarówno polskich, jak i zagranicznych stron www.
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