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ZACZNIJ TUTAJ 

 

Dziękujemy za pobranie naszego darmowego ebooka. Przygotowaliśmy go z myślą  

o tych z Was, którzy prowadzą małe (albo jednoosobowe) firmy i wykonują większość 

pracy samodzielnie. Oznacza to między innymi brak możliwości wynajęcia (i 

opłacenia) osobnej agencji marketingowej.  

Choć marketing ma wiele różnych kanałów, my chcemy Cię zachęcić, abyś skupił się 

na Facebooku. Wynika to z kilku powodów, o których przeczytasz poniżej. W skrócie: 

Facebook jest najtańszy i najbardziej skuteczny, zarówno w perspektywie krótko- jak 

i długoterminowej.  

Ponadto, choć Facebook ma wiele zaawansowanych funkcji, to praktycznie każdy, 

kto obsługuje komputer i skrzynkę mailową, może nauczyć się podstaw, dzięki 

którym będzie w stanie prowadzić swoje kampanie samodzielnie.  

Materiały do ebooka wybraliśmy na podstawie własnych doświadczeń. Na co dzień 

prowadzimy kampanie jako agencja, a od czasu do czasu organizujemy szkolenia, 

gdzie przekazujemy swoją wiedzę osobom takim, jak Ty. Po pierwsze wiemy zatem, 

jakich błędów unikać w kampaniach (nauczyliśmy się na własnej skórze!). A po 

drugie dzięki szkoleniom wiemy, z czym początkujący reklamodawcy mają 

największe problemy. Stąd wybór określonych treści w naszym ebooku.  

Jeśli dzięki tym materiałom będziesz bliższy decyzji, czy Facebook to kanał, który 

jest „dla Ciebie”, to będziemy bardzo szczęśliwi. Jeśli masz już trochę doświadczenia 

z kampaniami, będziesz mógł od razu zastosować wiele wskazówek w praktyce.  

A może zechcesz kiedyś przyjść do nas na szkolenie? Tak czy inaczej, życzymy Ci 

dobrej lektury.  

Ewa i Piotr 

DCF Group 
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ROZDZIAŁ 1.  
NAJWIĘKSZY BŁĄD, JAKI POPEŁNIAJĄ POCZĄTKUJĄCY,  
CHCĄC WYPROMOWAĆ SWÓJ BIZNES NA FACEBOOK’U. 

 

Chcemy Ci teraz powiedzieć o tym, jaki największy błąd popełniają początkujący, 

chcąc wypromować swój biznes na Facebook’u.  

Od razu przejdźmy do rzeczy.  

Błędem tym jest promowanie postów/reklam przy użyciu niebieskiego 

przycisku z napisem „Promuj”. Widziałeś już taki przycisk nie raz, prawda? 

DLACZEGO? 

Pamiętaj, że Facebook to machina, która chce zarobić.  

Dlatego pozornie ułatwia Ci dokonanie zakupu i skonfigurowanie reklamy w kilka 

sekund. Niestety, taka reklama praktycznie nigdy nie da Ci oczekiwanych rezultatów. 

Nawet, jeśli kupiłeś/aś piękne, profesjonalne zdjęcia i stworzyłeś fantastyczne 

materiały reklamowe (o materiałach reklamowych powiemy zresztą więcej w dalszej 

części kursu).  

Dlaczego promowanie niebieskim przyciskiem to zły 

pomysł? 

Otóż promując reklamy/posty w ten sposób, nie trafisz do osób, które z największym 

prawdopodobieństwem byłyby zainteresowane Twoim produktem lub usługą.  

Aby stworzyć dochodową reklamę musisz skorzystać z innego narzędzia, tzn. 

Menadżera Reklam. 

Dzięki temu utworzysz swoje konto reklamowe z dostępem do pełnego zestawu 

narzędzi reklamodawcy.  

Po co menadżer reklam? 

Menadżer reklam to narzędzie, które umożliwia Ci zaawansowane opcje 

targetowania, czyli trafiania do właściwej grupy docelowej. 

Wyobraźmy sobie, że zajmujesz się masażami, albo refleksoterapią. Mały niebieski 

przycisk „Promuj” pozwala Ci określić pewne podstawowe parametry Twojej reklamy: 
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płeć, wiek i lokalizację Twoich odbiorców. Ale czy rzeczywiście chcesz trafić do 

każdej, powiedzmy, kobiety, w wieku powyżej 30 lat?  

Czy nie lepiej byłoby trafić tylko do tych kobiet w tym wieku, o których wiesz, że 

ostatnio spędziły sporo czasu czytając w internecie na temat masażu/refleskoterapii i 

które dodatkowo interesują się zdrowym stylem życia, a nie – przykładowo – 

układaniem bukietów wg Ikebany?  

Menadżer reklam pozwala Ci skierować Twój przekaz do osób o odpowiednich 

zainteresowaniach. Zainteresowania indeksowane przez FB wynikają z REALNIE 

ODWIEDZONYCH STRON I SERWISÓW, po których „chodził” Twój potencjalny 

klient na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy. 

Dzięki temu unikasz w reklamie na FB odpowiednika „rozdawania ulotek”, które – jak 

pewnie się zgodzisz – generanie lądują w koszu na śmieci. Trafiasz do osób 

WSTĘPNIE ZAINTERESOWANYCH Twoją usługą. Takie targetowanie umożliwia Ci 

Facebook, o ile nauczysz się odpowiednio korzystać z jego algorytmów.  

Jak wygląda Menadżer Reklam? Zobacz zrzut poniżej. Widzisz zielony przycisk z 

napisem „Utwórz”. Tu właśnie rozpoczyna się proces tworzenia profesjonalnej i 

dobrze skrojonej kampanii reklamowej.  

 

 

 

Następnie Menadżer poprosi Cię  o podanie celu Twojej kampanii. Czy jest to 

pozyskanie kontaktu do klienta? A może zwiększenie liczby followersów Twojego fan 

page’a? A może chcesz promować wydarzenie/event?  

Na ten moment wystarczy,  że zrozumiesz, że w zależności od celu reklamowego, 

Facebook wykorzysta zupełnie inne parametry i algorytmy szukania odbiorców.  

 

Dlatego gdy słyszymy, że „Facebook nie działa”, to zadajemy podstawowe pytanie – 

czy promocja została ustawiona przez niebieski przycisk „Promuj”, czy z Menadżera 

Reklam. Mamy nadzieję, że teraz rozumiesz już, dlaczego.  

Menadżer Reklam to darmowe narzędzie, które możesz sobie samodzielnie 
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zainstalować (link). Jest to też jedna z pierwszych rzeczy, które nasi kursanci robią 

pod naszym okiem w trakcie szkolenia.  

W drugim rozdziale powiemy Ci o tym, jak sprawdzić, czy Twoja konkurencja 

reklamuje się na FB.  
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ROZDZIAŁ 2. JAK SPRAWDZIĆ, CZY TWOJA KONKURENCJA 

REKLAMUJE SIĘ NA FB I PODJĄĆ DECYZJĘ, CZY TEŻ TO ROBIĆ 

 
 
W tej lekcji opowiemy Ci o czymś, co jest relatywną nowością na Facebooku, a co Ty 

jako reklamodawca możesz wykorzystać do własnych celów. Chodzi o możliwość 

„podglądania” (lub, bardziej dyplomatycznie ;-) – „uczenia się od”) konkurencji na FB.  
 

W obliczu serii katastrof wizerunkowych, które były udziałem Facebooka w ostatnich 

latach, platforma ta ciągle się zmienia, dążąc do zachowania jak największej 

możliwej transparentności swoich działań w celu uniknięcia ognia krytyki. Zaletą tej 

sytuacji jest to, że tylko nieliczni śledzą te zmiany i umieją z nich korzystać.   
 

Mimo, że trik jest prosty, to jak zobaczysz – większość tego nie robi, bo nie ma o 

tym pojęcia, więc pewnie już dostrzegasz szansę dla Ciebie i liczymy, że wdrożysz to 

w życie (być może nawet tuż po przeczytaniu tego rozdziału ). 
 

Gotowi? To jedziemy! 

 

 

Jak podglądać konkurencję (uczyć się od konkurencji)?  

 
 

Przymierzając się do reklam na Facebooku, musisz podjąć pierwszą i zasadniczą 

decyzję – czy w to wejść? W podjęciu tej decyzji bardzo pomaga możliwość 

obejrzenia reklam konkurencji. Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy Twoja 

usługa to budowa domów, masaż, czy prowadzenie kampanii reklamowych, jak w 

naszym przypadku.   

 

Jak to zrobić? 

 

Wejdź na swoje konto na Facebooku, w pasku wyszukiwarki wpisz „na czuja” nazwę 

powiązaną z tym, czym się zajmujesz. Jeśli np. jesteś refleksologiem, to możesz 

zacząć wpisywać „refleksologia”. 
 

Wpisz nazwę firmy, której reklamy chcesz podejrzeć. Jeśli nie znasz nazw 

konkurencyjnych firm, skorzystaj z wyszukiwarki Google i wyszukaj nazwy ich fan 

page’y. Na przykład wpisz w Google „kosmetyki naturalne”, wejdź na stronę 
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producenta/sprzedawcy i kliknij w symbol ze znakiem FB (będzie to przekierowanie 

na fan page).  

 

 

 

 

Jedna bardzo ważna uwaga – jeśli na odwiedzonej przez Ciebie stronie nie 

zobaczysz widoku jak ten poniżej, to oznacza, że nie jesteś na fan page’u, lecz 

profilu prywatnym jakiejś osoby. Na liście wyników wyszukiwania, fan page będzie 

miał zawsze przycisk „Lubię to”.   

 

Po prawej stronie na dole zobaczysz listę pozycję „Transparentność Strony”. Kliknij w 

tę pozycję, którą zaznaczyliśmy na żółto na powyższym zrzucie ekranu. 

 

 
 
 
Po kliknięciu zobaczysz następny ekran: 
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Jeśli widzisz komunikat, że strona zamieszcza obecnie reklamy, kliknij w tekst 

„Wyświetl w bibliotece reklam”, żeby je obejrzeć.   

 
 
 

Jak interpretować wyniki? 

 

Jeśli nie znalazłeś dużo reklam w swojej branży, a nie jest to branża wyjątkowo 

unikatowa (loty na księżyc dla labradorów), to Twoja konkurencja 

najprawdopodobniej śpi i możesz swoimi reklamami z łatwością zaistnieć na rynku. 

My osobiście doświadczyliśmy tego pracując m.in. dla branży refleksologii. 
 

Jeśli reklam jest bardzo dużo – najprawdopodobniej ciężko będzie Ci się przebić. Tak 

to często bywa w przypadku popularnych usług, których na FB jest na pęczki, np. 

kursów językowych. Tu trzeba się wyjątkowo dobrze nagłowić, żeby wymyśleć 

przekaz, który się wybije w natłoku podobnych postów i reklam. 

 

Najlepsza sytuacja dla Ciebie to taka, w której reklam na FB nie ma bardzo dużo, ale 

znalazłeś kilka fan page’y, które mają jednak aktywne reklamy. 

Jeśli radzisz sprawnie posługujesz się językiem obcym, to zdecydowanie warto 

sięgać po inspiracje w źródłach obcojęzycznych. 
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Wspominaliśmy już w poprzednim rozdziale, że istnieją różne cele kampanii 

reklamowych na FB i że cel trzeba dobrać do rodzaju efektu, który chcesz osiągnąć. 

Dlatego reklamy, które podejrzysz, będą się między sobą różniły. Więcej na ten 

temat powiemy w kolejnych rozdziałach.  

 
 
 

Twoje zadanie to … podglądanie  

 
 
Mamy nadzieję, że już nie możesz się doczekać, aby skończyć czytać i ruszyć do 
działania. Sami spędziliśmy wiele pasjonujących godzin w poszukiwaniu informacji i 
inspiracji dla naszych kampanii (p.s. nie oznacza to, że wszystkie reklamy na FB są 
dobrze skonstruowane).  
 
Życzymy udanych „łowów”  
 
W kolejnym rozdziale odpowiemy na często zadawane pytania.  Czy musisz mieć fan 
page i stronę www, aby działać na Facebooku? Czy i kiedy istotne jest posiadanie 
tysięcy followersów?  
 
P.S. CZY MASZ JUŻ POCZUCIE, ŻE JEŚLI TWOJA KONKURENCJA DZIAŁA NA 
FACEBOOKU TO TY TEŻ POWINIENEŚ?   
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ROZDZIAŁ 3. CZY MUSZĘ MIEĆ STRONĘ WWW  

I ROZBUDOWANY FAN PAGE, BY ZACZĄĆ? 

 
 
W tym rozdziale chcemy odpowiedzieć na pytanie, które ZAWSZE pada ze strony 

uczestników naszych szkoleń, czyli - Czy musisz mieć stronę www i rozbudowany 

fan page, by zacząć kampanię na FACEBOOKU? 

Odpowiedź na oba te pytania brzmi: NIE. Zanim jednak odpowiemy dokładniej, 

musimy najpierw wyjaśnić jedną kwestię.  

 

Czasem szybko, czasem powoli 

Otóż działania na Facebooku powinny być prowadzone na dwa tempa.  Pierwszy 

rodzaj kampanii przynosi Ci od razu potencjalnego klienta (który, jak mamy nadzieję, 

stanie się klientem płacącym). To może zdarzyć się z dnia na dzień, dosłownie kilka 

godzin po uruchomieniu kampanii.  Drugi rodzaj – wymaga czasu, ale stanowi 

niezbędną inwestycję, jeśli chcesz rozwijać biznes.  

Jak to bywa w życiu, oba rodzaje mają swoje wady i zalety.  

Pozyskanie klienta „na już” jest szybkie, a więc stanowi szybki zwrot z nakładów 

poniesionych na rzecz budżetu reklamowego. Jeśli wydałeś 100 zł, a Twoja usługa 

kosztuje 100 zł, to jeden pozyskany klient de facto wyrównuje Ci poniesione koszty.  

Jednak pozyskanie klienta, który Cię nie zna, wymaga od Ciebie sporo 

zaangażowania i energii. To Ty – w rozmowie lub innym rodzaju kontaktu -  będziesz 

musiał przekonać klienta, że warto skorzystać z Twoich usług. W tym przypadku – 

tak, musisz mieć fan page, ale czysto techniczny, bez followersów ani treści.  

Drugi rodzaj działań nie nastawia się na szybkie pozyskanie płacącego klienta, ale 

buduje – stopniowo i w perspektywie kilku miesięcy – stały dopływ klientów, którzy 

zdążyli poznać Ciebie i Twoje usługi, a co za tym idzie - lubią Cię, ufają Ci, i są o 

wiele bardziej skłonni kupić Twój produkt lub usługę. Jak się za pewne domyślasz, 

ten drugi rodzaj kampanii wymaga prowadzenia jakiegoś rodzaju aktywności online, 

czyli właśnie fan page, który prowadzony jest z sercem. Wymaga to generalnie jednej 

rzeczy – musisz naprawdę lubić i znać się na tym, co robisz.  
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Co ze stroną internetową 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa ze stroną internetową. Strona internetowa, która 

jeszcze kilka lat temu wydawała się czymś niezbędnym, dziś jest zupełnie 

opcjonalna, tzn. możesz ją mieć, ale nie musisz.  

Właściwie to odradzamy Ci jej budowanie, jeśli masz ograniczone środki. Lepiej 

wykorzystać te pieniądze na budżet reklamowy. Jeśli Twój budżet nie jest 

nieograniczony, lepiej postawić na fan page, który stworzysz sobie za darmo. 

Dlaczego? 

Fan page działa w obrębie FB i jest połączony ze wszystkimi narzędziami trafiania do 

potencjalnych klientów za pośrednictwem dostępnych narzędzi, tj. Menedżera 

Reklam. Strona internetowa natomiast jest osobnym bytem i nie trafi na nią nikt, 

komu o niej nie powiesz. Możesz oczywiście postawić na tzw. pozycjonowanie czy 

kampanię Google na wyszukiwarkę, ale wydasz na to więcej pieniędzy, utrudnisz 

sobie życie, i osiągniesz gorszy efekt. Facebooka naprawdę dziś trudno jest przebić.  

Będziesz natomiast potrzebować strony lądowania, czyli w skrócie LP (landing page). 

Powiemy o tym w kolejnych rozdziałach.  

 

Jak budować społeczność na fan page  

Jak uzyskać followersów na Twoim fan page’u? Jak to się dzieje, że jedne profile 

mają tysiące fanów, a inne kilkunastu (znajomych)?  

Otóż istnieje specjalny rodzaj kampanii, tzw. kampania na polubienia, którą możesz 

uruchomić w celu zbudowania społeczności na swoim profilu.  

Dzięki temu – po pierwsze – zwiększasz wiarygodność swojego biznesu. Przecież 

sam inaczej patrzysz na „poważne” fan page, z 10 tysiącami obserwujących, 

prawda?  

Po drugie, jeśli zdecydujesz się prowadzić fan page, Twoi obserwujący staną się z 

czasem Twoimi potencjalnymi klientami. Jest to szczególnie istotne, jeśli chcesz 

sprzedawać jakąś zorganizowaną formę usług, np. warsztaty czy szkolenia. 

Wówczas, kampania puszczona do Twoich fanów, powinna spokojnie pozwolić Ci 

zrekrutować – spośród tysięcy osób – te kilka czy kilkanaście, które będą chciały 

przyjechać na Twój event.  

A ZATEM 

A. CHCESZ ORGANIZOWAĆ WARSZTATY CZY SZKOLENIA? POSTAW NA 

FAN PAGE. 
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Jeśli Twoim celem jest sprzedaż miejsc na warsztatach, nie ma innej opcji niż 

budowanie długofalowego ruchu na Twoim profilu.  

 

B. WYKONUJESZ ZABIEGI – NP. MASAŻ, KONSULTACJA, KOSMETYKA? 

Działaj na dwa fronty. Pozyskuj klienta „szybką” kampanią, a w międzyczasie buduj 

swój wizerunek przy pomocy fan page’a.  

A w kolejnym rozdziale powiemy o graficznej stronie kampanii, czyli o tym, jak 

dobierać banery reklamowe i jak je sobie stworzyć bez grafika.  
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ROZDZIAŁ 4. PARADOKS BRZYDKIEGO BANERU 

ORAZ JAK SAMEMU TWORZYĆ BANERY I FILMY REKLAMOWE 

 
 

Powiemy teraz o czymś, co – jak sądzimy – bardzo cię zaskoczy.  

Jak wiesz, na co dzień zajmujemy się tworzeniem kampanii reklamowych, a 

pierwszym elementem takiej kampanii jest… no, reklama.  

 

Reklama, która wyświetla się odbiorcy poprzez takie czy inne medium 

społecznościowe. Nie musimy chyba Cię przekonywać, że z punktu widzenia 

reklamodawcy jest to, nazwijmy to, gwóźdź programu. Nasi klienci nie są tu żadnym 

wyjątkiem i dlatego najczęściej mają bardzo konkretne opinie w tym temacie.  

 

Musisz jednak wiedzieć, że 99% naszych klientów popełnia podstawowy błąd, który 

staramy im się dyplomatycznie, acz starannie, wybić z głowy. Dlatego twierdzimy z 

dużym prawdopodobieństwem, że i Ty tkwisz w błędnym przekonaniu w tej kwestii ;-)  

 
 

Największy błąd dotyczący  

banerów reklamowych 

 
Błąd ten polega na założeniu, że banner powinien być schludny, graficznie 

dopracowany, oraz w możliwie dużym zakresie wypełniony tekstem od brzegu do 

brzegu. Najlepiej, jeśli będzie przypominał starannie przygotowaną ulotkę. A 

właściwie, po co robić osobny banner – czy nie moglibyśmy po prostu wrzucić naszej 

ulotki jako reklamy? 

 

Otóż nie. 

 

Już wyjaśniamy. Reklama w social media wyświetla się odbiorcy w określony 

sposób.  

Na Facebooku wyświetla się w tzw. newsfeedzie, czyli po kliknięciu na zakładkę 

Strona Główna.  

W reklamie banerowej  w Google, wyświetla się na stronie, na której aktualnie jesteś, 

np. onet.pl czy pudelek.pl, w czasie gdy czytasz treści, które chcesz przeczytać. W 

obu przypadkach zajęty jesteś, jako odbiorca, zaspokajaniem własnej ciekawości i 

prawdopodobnie zupełnie nie szukasz żadnych ofert czy reklam.  
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Dlatego reklama w kampanii musi być na tyle intrygująca, nietypowa i przyciągająca 

uwagę, żeby oderwać odbiorcę z tego, co aktualnie robi, i skłonić go do interakcji, 

czyli kliknięcia w tą właśnie reklamę.  

 

Gdy użytkownik scrolluje (zjeżdża) w dół strony, Twój przekaz musi przebić się w 

jakieś 1,5 sekundy. W przeciwnym razie oko odbiorcy zignoruje ten przekaz i skieruje 

się niżej, w dół, szukając czegoś, na czym się zatrzyma. Dlatego, przykro nam 

bardzo, ale Twoja piękna reklama, ta przypominająca ulotkę, zostanie kompletnie 

zignorowana.  

 

Paradoks brzydkiego baneru 

 
 
Zaczynasz rozumieć, o co nam chodzi? 

Twój pięknie zaplanowany banner z dużą ilością tekstu i zdjęciami ze stocka 

najpewniej zostanie kompletnie zignorowany, ponieważ nie przebije się w gąszczu 

innych postów.  

 

Prawie (zaraz dowiesz się, dlaczego „prawie”) wszystkie najbardziej skuteczne 

kampanie, które przygotowaliśmy, opierały się na banerach BEZ zdjęć stockowych. 

„Skuteczne” oznacza w tym przypadku to, że kampanie chodziły jak samograj przez 

wiele tygodni, a nawet miesięcy. Były nie do zdarcia.  

Banery te nie były piękne. Widniało na nich jedno hasło, zdanie, pytanie lub 

intrygująca zagadka. 

 

Oto przykład. Ten baner dotyczył szkoły efektywnej nauki – kursów, dzięki którym 

uczniowie mogą nauczyć się technik pamięciowych, rysowania map myśli, szybkiego 

czytania oraz innych narzędzi, dzięki którym mogą uczyć się szybciej. Ale decyzję o 

zapisaniu dziecka na kurs podejmuje rodzic. Jak jednym zdaniem dać rodzicowi 

odczuć, że jego dziecko może uczyć się o niebo łatwiej, o ile ktoś nauczy je 

właściwych technik i narzędzi, zgodnych z jego indywidualnymi preferencjami? 

 
Postawiliśmy na następujący banner:  
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„Napisz swoje imię, używając nie tej ręki co zwykle” – tak właśnie czuje się człowiek 

w szkole, gdzie techniki uczenia są niedostosowane do jego naturalnych 

predyspozycji i potrzeb.  

 

Trudno powiedzieć, że ten baner jest ładny, prawda? Ale w gąszczu postów w 

newsfeedzie zdecydowanie się „wybija” – prostota graficzna plus przekaz, który 

wręcz zmusza do chwili zastanowienia – „o, a co to takiego?”.  

Reklama ta okazała się niezwykle skuteczna, przynosząc klientowi prawie 2 tysiące 

zgłoszeń na FB. Jeśli interesują Cię inne przykłady, na dole wkleiliśmy link do 

naszego portfolio. Z pewnością zauważysz, że skuteczna reklama wcale nie ma być 

sztampowo ładna.  

 
Dlaczego napisaliśmy wcześniej, że ta zasada obowiązuje „prawie zawsze”? Bo 

istnieją branże, w których reklama mimo wszystko ma obowiązek być piękna. Należy 

do nich branża beauty, wellness (w tym refleksoterapia) oraz branża ślubno-weselna 

– między innymi. Są to tzw. branże aspiracyjne.  
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Jednak w większości branż musisz zaoferować odbiorcy coś więcej, niż oklepane 

stockowe zdjęcie. Dlatego baner, który intryguje i wygląda niesztampowo, często 

okazuje się strzałem w dziesiątkę.  

Aaron Fletcher, amerykański guru od marketingu, nazywa to „paradoksem 

brzydkiej reklamy”.  

 
 

Co jeszcze musisz wiedzieć  

o banerach reklamowych 

 
Facebook ma również swoje wymagania, jeśli chodzi o banery reklamowe. Pierwszy 

z nich to format.  

Facebook oferuje szereg formatów reklamowych. Pełen ich opis znajdziesz tutaj: 

https://www.facebook.com/business/ads-guide  

 

Jeśli Twoja reklama ma wykorzystywać baner, to musi on mieć określone proporcje, 

wyrażone długością i szerokością. Formaty różnią się w zależności od tego, gdzie 

zdjęcie ma być wykorzystane, jednak my najczęściej posługujemy się formatem 

prostokąta o wymiarach 1200 x 627 pikseli. W przypadku filmów, może to być film 

prostokątny lub w formacie kwadratu.  

W pomocy Facebooka znajdziesz na ten temat jakieś dwa kilometry wytycznych, a co 

za tym idzie, należy to zignorować. Ale nie przejmuj się, mamy dla Ciebie 

rozwiązanie (do którego za chwilę dojdziemy).  

 

Druga ważna sprawa – proporcja tekstu na banerze reklamowym. Facebook 

wymaga, aby tekst zajmował MAKSYMALNIE 20% powierzchni banneru. Jeśli nie 

jesteś pewny, możesz sprawdzić to w darmowym narzędziu Facebooka - 

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay .  

 

 
 
 
 

Darmowe narzędzia  

do tworzenia grafik i… filmów 

 
 
O tych narzędziach dowiadują się w zasadzie tylko uczestnicy naszych szkoleń. 

Częścią szkolenia jest stworzenie materiałów przy ich użyciu. Ale chcemy być z Tobą 

szczerzy i podzielić się sprawdzonymi sposobami na dobrą reklamę na Facebooku. 

Dlatego – jeśli chcesz tworzyć grafiki i filmy, nie płacąc za to majątku grafikom, 

koniecznie skorzystaj z narzędzi, które rekomendujemy. Proponowane w nich 
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formaty są dostosowane do wymagań FB, co zwalnia Cię z konieczności pamiętania 

ilości pikseli w pionie i poziomie.  

Te narzędzia to Canva (canva.com) oraz Lumen5 (lumen5.com). Uwaga – choć 

istnieją płatne wersje tych narzędzi, to wersje darmowe zupełnie wystarczają do tego, 

aby tworzyć potrzebną oprawę graficzną.  

 
W kolejnym rozdziale powiemy kilka słów o tym, co to jest strona lądowania (LP) i 
dlaczego jej potrzebujesz.  
 
Co więcej, aby nagrodzić Twoją wytrwałość – wszak to już prawie połowa naszego 

ebooka – zdecydowaliśmy się udostępnić Ci filmy instruktażowe, dotyczące 

wspomnianych przez nas darmowych narzędzi (Canva oraz Lumen5). Zwykle filmy te 

są dostępne wyłącznie dla absolwentów naszych szkoleń, ale postanowiliśmy zrobić 

wyjątek i udostępnić je także Tobie. Tak więc nie przegap kolejnej lekcji! 

 
 
P.S.   
 
Tu znajdziesz obiecany link do naszego portfolio, jeśli chcesz zobaczyć przykłady 
naszych najbardziej skutecznych reklam 
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ROZDZIAŁ 5. CO TO JEST STRONA LĄDOWANIA,  

CZYLI LANDING PAGE (LP)? 

 

Powiemy teraz o tym, co to jest strona lądowania (LP) i dlaczego jej potrzebujesz.  

A także o częstym błędzie, który popełniają reklamodawcy o różnym stażu, zarówno 

początkujący, jak i bardzo zaawansowani.  

Z ręką na sercu - poważne agencje facebookowe zwyczajnie wykładają się na tym 

błędzie.  

 

Dlaczego? 
 

Już wyjaśniamy. Ano dlatego, że za bardzo koncentrują się technicznych aspektach 

kanału, jakim jest FB, a za mało na psychologicznym aspekcie przekazu, który w 

końcu trafia do odbiorcy (człowieka) po drugiej stronie.   

 

Z punktu widzenia sukcesu Twojej reklamy, jest to kluczowa rzecz. 

 
 

 
Najpewniejszy sposób, by zepsuć nawet najlepszą 

reklamę 

 
 
No więc masz już stworzoną reklamę o ciekawym, intrygującym przekazie. Reklamę, 

która wpada w oko i nakłania do interakcji. Teraz czas na kolejny krok. Co stanie się, 

gdy Twój odbiorca kliknie w Twoją reklamę? 

 

Tu najczęściej pada odpowiedź – odbiorca powinien wejść na moją stronę www, 

którą zrobiła mi firma XYZ za kilka tysięcy złotych. Strona jest dopracowana, 

zakupiliśmy piękne grafiki, a w zakładce kontakt jest formularz kontaktowy  

(jeśli ktoś nie ma jeszcze strony, to zakłada, że taką właśnie stronę musi koniecznie 

mieć). 
 

Jest to błąd. Podłączanie Twojej (nawet najpiękniejszej) strony www pod reklamę to 

błąd, który skazuje każdą kampanię na niepowodzenie.  

 

Dlaczego? 

 

Powodem jest to, że walutą Facebooka – poza budżetem reklamowym – jest CZAS.  
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Czas to waluta facebooka 

 
Prosimy skup się teraz, bo to, co przeczytasz, bardzo Ci się przyda.  

 

Postaw się w roli odbiorcy, który wchodzi na Facebooka i widzi reklamę, która mu się 

podoba.  

Musisz wiedzieć, że większość ruchu na Facebooku obecnie odbywa się z urządzeń 

mobilnych. Jaka większość? Około 80% (!).  

Tak więc Twój odbiorca, siedzący właśnie w tramwaju czy na przerwie lunchowej w 

pracy, najprawdopodobniej używa właśnie swojego telefonu komórkowego. 

Wyobraźmy sobie, że klika on w Twoją reklamę na FB i przechodzi na stronę www. 

Nawet jeśli Twoja strona dostosowana jest do urządzeń mobilnych, a nie zawsze tak 

jest, Twój odbiorca musi teraz sam wpaść na to, co ma zrobić.  

 

Mówiąc językiem marketingu, nie zaoferowałeś mu żadnego CTA (call to action), 

czyli wezwania do działania. Być może jeden na dziesięciu Twoich potencjalnych 

klientów sam wpadnie na to, żeby odnaleźć formularz i zostawić tam swoje dane. 

Jednak w praktyce to się właściwie nie zdarza.  

 

Dlatego reklama nie może linkować do Twojej strony www, lecz do specjalnie 

stworzonej strony sprzedażowej lub inaczej strony lądowania (landing page, czyli 

LP).  

Taka strona musi mieć specjalnie napisany, perswazyjny przekaz, oraz czytelne i 

jasne wezwanie do działania, np. duży i czytelny formularz zapisu.  

Żadnych zakładek, żadnego szukania, żadnej konieczności wysiłku intelektualnego 

ze strony odbiorcy.  

Powiedz mu, co ma teraz zrobić. Do tego służą przyciski (butony) z hasłami: 

zarezerwuj miejsce, zapisz się, zamów bezpłatną konsultację, itp.  

 
Pamiętasz, jak pisaliśmy o banerach?  
 

MASZ JAKIEŚ 1,5 SEKUNDY, BY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ODBIORCY  
I SPRAWIĆ, BY DOSTRZEGŁ TWOJĄ REKLAMĘ. 

 
Gdy już odbiorca w tę reklamę kliknie, masz również nie tak dużo czasu – może 5 
sekund - zanim zdecyduje on, czy czytać dalej, czy wyjść.  

 

TO DLATEGO TWOJA STRONA WWW NA PEWNO NIE DA SOBIE 
RADY. 

TO CO DA SOBIE RADĘ W TWOJEJ REKLAMIE?  
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LANDING PAGE !! 

Jak wygląda LP? 

 
Z pewnością jako użytkownik widziałeś już nie raz LANDING PAGE czyli stronę 

lądowania.  

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy Ci baner reklamowy związany ze szkołą 

efektywnej nauki dla dzieci. A tak wyglądał LP dla tej kampanii:  

 

 
 
KLIKNIJ W LINK, ABY ZOBACZYĆ CAŁOŚĆ:  https://uczsieinteligentnie.pl/fb/ 

 

 
 
 

 

Wewnętrzny i zewnętrzny LP 

 
A więc reklamując się na FB musisz mieć stronę sprzedażową, przedstawiającą skrót 

informacji oraz czytelne wezwanie do działania (CTA).  
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Taka strona może mieć dwie formy – jeden rodzaj możesz stworzyć z poziomu 

swojego konta reklamowego (Menadżera Reklam) wewnątrz FB, a drugi wymaga 

zbudowania jej osobno.  

Obie formy mają swoje cele i wzajemnie się uzupełniają.  

A póki co, jeżeli chcesz reklamować się na Facebooku, musisz pomyśleć o treści 
swojej strony LP.  
 
Jest to jeden z elementów naszego kursu stacjonarnego, na którym uczestnicy w 

ciągu 2 dni przechodzą przez cały cykl tworzenia reklamy na swoich kontach 

reklamowych.  

Budujemy dla nich także zewnętrzny LP (taki np. jak ten, który widziałeś powyżej). 

Możesz oczywiście zbudować taki LP na innym systemie lub zlecić to webmasterowi 

– niestety nie istnieje tu jednak zupełnie bezpłatna opcja.  

 

Jeśli możemy coś zasugerować, już dziś zacznij myśleć o treściach na swój LP. 

Skoro zajmujesz się daną branżą, na pewno coś Cię w niej zainteresowało.  

Co to było? ‘Skuteczność? Pozytywne emocje? Twoja osobista historia lub historia 

zasłyszana od znajomego?  

 

Czym możesz się pochwalić? Dyplomem? Referencjami? Wyjątkowym podejściem 

do klienta? A może masz w dorobku case, który pokazuje Twój sukces?  

 
Jedna z naszych absolwentek, pracująca jako refleksolog, opowiadała nam na 

szkoleniu o klientce, która przyszła do niej z problemem znacznej opuchlizny obu 

nóg. Medycyna klasyczna nie była w stanie sobie z tym poradzić. Po konsultacjach, 

nasza absolwentka zaproponowała serię odpowiednio dobranych zabiegów 

refleksoterapeutycznych.  

Po kilku pierwszych zabiegach, klientka przesłała zdjęcia, pokazujące, że problem 

ustąpił.  

Twój case nie musi być aż tak widowiskowy – a jeśli zaczynasz biznes, posłuż się 

historią z branży. Do wszystkiego powoli dojdziesz.  

 

W każdym razie zapewne zgodzisz się z nami, że te wszystkie informacje należy 

zebrać i wykorzystać na stronie lądowania.  

 
CO MASZ ZAPAMIĘTAĆ Z TEGO ROZDZIAŁU? 

 
Nie. Kieruj. Reklam. Na. Swoją. Stronę. Internetową.  

 
 

Zbierz treści, na LP, posługując się analogią przykładu, który widnieje powyżej. 

Popatrz, jak robią to inni (klikaj w reklamy, które Ci się wyświetlają). Budowę takiej 

strony możesz zlecić informatykowi (albo nam, jeśli wolisz). Jeśli przyjdziesz na 
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nasze szkolenie, możesz ją u nas zamówić – posługujemy się specjalnym systemem 

do jej budowania.  

 
 
 

W kolejnym rozdziale powiemy parę słów o narzędziach Facebooka, czyli kwestiach 

wykorzystaniu silnika kryjącego się pod gładkim frontem aplikacji widzianej z 

perspektywy użytkownika. Mówiliśmy już trochę o Menadżerze Reklam i jego 

funkcjonalnościach. Teraz rozszerzymy ten temat o praktyczne przykłady i 

wskazówki.  

 

 

 

 

P.S. Tu znajdziesz obiecane linki do materiałów instruktażowych, które 

przygotowaliśmy, by ułatwić Ci korzystanie z darmowych narzędzi do 

przygotowywania grafik (Canva.com) oraz filmów (Lumen5.com). Zobacz proces 

rejestracji oraz tworzenia materiałów krok po kroku. Mamy nadzieję, że podobnie jak 

my, będziesz nimi zachwycony. 

Link Canva – link 

Link Lumen5 – link 
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ROZDZIAŁ 6. DLACZEGO FACEBOOK TO NAJLEPSZY KANAŁ 

POZYSKANIA KLIENTA 

 

 

Nasz temat na dziś to: narzędzia FB – jak trafić dokładnie do Twojego 

potencjalnego klienta? 

W pierwszej lekcji powiedzieliśmy Ci już trochę o Menadżerze Reklam i 

zaawansowanych narzędziach targetowania (trafiania do właściwych osób). 

Przyjrzyjmy się dziś temu bliżej, bo – tak naprawdę – na tym właśnie polega 

unikalność Facebooka jako narzędzia reklamowego.  

W Polsce na Facebooku jest już prawie 17 milionów ludzi. Są tam także Twoi 

potencjalni klienci. Jak do nich trafić? 

Popatrzmy na kilka przykładów.  

To są wszyscy użytkownicy FB (stan na listopad 2018, teraz jest ich więcej, ale nie 

chodzi o drobiazgi).  

 

 

Ale Ty nie chcesz trafić do 16-17 milionów ludzi. Chcesz trafić do osób o 

odpowiednich zainteresowaniach.  

Masz do tego narzędzie – Menadżera Reklam.  
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Menadżer Reklam pozwala Ci zobaczyć, jak wyglądają statystyki grupy odbiorców, 

którzy szukają Twojego produku czy usługi. Służy temu opcja „Statystyki grupy 

odbiorców”, którą zaznaczyliśmy na żółto powyżej.  

Wyobraźmy sobie, że zajmujesz się refleksologią. Jeśli wpiszesz hasło 

„refleksologia” w pole wyszukiwania, zobaczysz konkretne informacje dotyczące 

ludzi, do których powinieneś kierować swoje reklamy.  

 

 

Spójrz przez chwilę na te dane. Gdybyś był refleksologiem, do kogo kierowałbyś 

reklamy? Do kobiet czy mężczyzn?  

Do kobiet, prawda? Oczywiście, możesz teoretycznie kierować reklamę także do 

panów, ale będą to źle wydane pieniądze, skoro istnieje grupa bardziej 

zainteresowana takim tematem.  

A zatem – kobiety. W jakiej grupie wiekowej? Jak widać na trzecim słupku od lewej, 

największa grupa docelowa to panie w wieku 35-44 lata. Druga w kolejności to grupa 
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wiekowa 45-54. Puszczając reklamę, musisz obstawić najlepiej rokującą grupę. 

Dzięki tej funkcji, możesz to zrobić na podstawie informacji, a nie „na czuja”. 

 

Ale poczekaj, to nie wszystko.  

Widzisz zakładkę „Polubienia strony”, tuż obok Danych Demograficznych, na grafice 

powyżej? Dzięki niej, możesz także sprawdzić, jakie strony czy fan pages odwiedzają 

Twoi potencjalni klienci.  

 

Widzimy z tych informacji, że np. fan page „Z miłości do refleksologii” – nasz 

zaprzyjaźniony zresztą – ma dużą grupę wiernych odbiorców. Tę informację także 

możesz wykorzystać w momencie wyboru grupy docelowej. Jeśli Twoja reklama 

pokaże się osobom, które lubią strony tematyczne powiązane z Twoją usługą, jej 

skuteczność będzie o wiele lepsza, niż gdyby to robić „na chybił-trafił”.  
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PODSUMOWUJĄC, NIE KIERUJ REKLAMY NA CHYBIŁ-TRAFIŁ,  

BO KOŃCZY SIĘ TO TAK: 

 

Wykorzystaj narzędzia do targetowania (doboru grupy 

docelowej) i skieruj swoją reklamę tam, gdzie ma ona 

największą szansę zadziałać skutecznie.  

Na deser – jeszcze jedno.  

 

Targetowanie geograficzne 

 

Możesz posłużyć się także targetowaniem geograficznym, tzn. skierować reklamę do 

osób mieszkających lub przebywających w określonym miejscu. Możesz zawęzić 

terytorium do 1 (!) km.  
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Wyobraźmy sobie, że masz swój gabinet, sklep, czy też lokal gastronomiczny. Jeśli 

połączysz targetowanie po zainteresowaniach ze wskazaniem dokładnej lokalizacji, 

trafisz dokładnie do tych osób, do których chcesz.  

Facebook to narzędzie oferujące wiele opcji i możliwości. Nie jest ani możliwe, ani 

wskazane, by opowiedzieć Ci o wszystkim. Szczerze mówiąc, żadna agencja nie 

wykorzystuje WSZYSTKICH możliwości FB, bo jest ich po prostu za dużo i ciągle 

pojawiają się nowe.  

Jeśli jednak chcesz osiągnąć sukces w facebookowej reklamie, musisz znać 

podstawy. To, o czym piszemy powyżej, to fundament, który możesz wykorzystać do 

doboru właściwej grupy docelowej.  

W ostatnim, siódmym rozdziale powiemy jeszcze dwa zdania o bardziej 

zaawansowanych opcjach FB.  
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ROZDZIAŁ 7. ZAAWANSOWANE OPCJE 

 

Działania na Facebooku, o ile są sensownie prowadzone, są rodzajem dobrej 

długoterminowej inwestycji.  

Na przykład, jeśli prowadzisz już biznes od jakiegoś czasu i dysponujesz listą 

mailową swoich dotychczasowych klientów, możesz wykorzystać jeszcze bardziej 

zaawansowane algorytmy Facebooka. Należą do nich:  

Tworzenie grup niestandardowych odbiorców,  oraz jeden 

szczególny ich rodzaj, czyli  

Grupy look-alike.  
 

Przykładem grupy niestandardowych odbiorców będzie skierowanie reklamy tylko do 

osób, które lubią Twój fan page. Wielu z naszych klientów chce promować swoje 

warsztaty – jest to wtedy najlepsza opcja, gdyż odbiorcy Cię już znają i lubią.  

Drugi przykład bardziej zaawansowanych działań - to już zupełny odjazd.  Otóż na 

podstawie danych zebranych przez specjalny kod FB, Piksel, możesz za pomocą 

Menadżera Reklam utworzyć grupy osób PODOBNYCH DO TWOICH 

DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW. Wyobraź sobie, że pewna liczba ludzi kupiła od 

Ciebie produkt czy usługę przez Twój LP (stronę lądowania). Jeśli masz tam 

zainstalowany kod Piksel, Facebook będzie mógł sprofilować te osoby i wyświetlić 

Twoją reklamę tylko tym, którzy najbardziej przypominają tych, którzy coś od Ciebie 

kupili.  

Dodamy szybko, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem, RODO i regulaminem 

Facebooka. Mówimy o całkowicie legalnych działaniach.   

Nie jest to temat dla początkujących, choćby dlatego, że na nowym koncie nie ma 

jeszcze wystarczająco dużo danych, aby algorytmy Facebooka mogły je 

wykorzystać. Jednak warto wiedzieć, jakie są długoterminowe horyzonty jeśli chodzi 

o kampanie reklamowe.  
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PODSUMOWANIE  

 

Dotarłeś do końca naszego ebooka. Mamy nadzieję, że teraz o wiele lepiej 

rozumiesz Facebooka jako narzędzie reklamowe.  

 

Przygotowaliśmy na koniec małe podsumowanie tego, o czym była mowa.  

W Rozdziale 1 wyjaśniliśmy, jaki największy błąd popełniają początkujący, 

puszczając promocję na FB -  jest nim promowanie treści przy pomocy niebieskiego 

przycisku „Promuj post”, zamiast z poziomu Menadżera Reklam. Mówiliśmy o tym, że 

to właśnie Menadżer Reklam pozwala precyzyjnie wybrać grupę docelową. Do tego 

tematu wróciliśmy jeszcze w Lekcji 6, pokazując Ci najważniejsze opcje 

targetowania, takie jak: zainteresowania, demografia i lokalizacja.  

W Rozdziale 2 zachęcaliśmy Cię do zbadania, czy i jak Twoja konkurencja działa na 

Facebooku. Możesz to podejrzeć na dowolnym fan page’u przy pomocy sekcji 

Transparentność Strony. Takie „podglądanie” może być dobrym źródłem informacji i 

inspiracji.  

W Rozdziale 3 powiedzieliśmy o różnicy między stroną www (którą możesz, ale nie 

musisz mieć) i fan page (który mieć powinieneś). Nie musisz mieć od razu tysięcy 

followersów , ale powinieneś starać się rozbudować tę społeczność. Powiedzieliśmy 

także o dwóch rodzajach kampanii – takich,  które przynoszą Ci szybko płacącego 

klienta, oraz takich, które rozbudowują biznes długofalowo. Możesz zwiększać ilość 

followersów przy pomocy kampanii na polubienia, prowadzonej z poziomu 

Menadżera Reklam.  

W Rozdziale 4 dzieliliśmy się z Tobą doświadczeniem, jak dobierać banery 

reklamowe, a także pokazaliśmy Ci świetne, darmowe narzędzia do tworzenia grafik i 

filmów.  

W Rozdziale 5 zdradziliśmy Ci drugi największy błąd, popełniany nawet przez 

agencje – czyli podłączanie reklam pod stronę internetową. Jest to poważny błąd i 

właśnie dlatego potrzebujesz strony lądowania (LP). Pokazaliśmy Ci autentyczny 

przykład dobrego LP.  Ponieważ ponad 80% ruchu na FB odbywa się na 

urządzeniach mobilnych,  strona na którą trafia potencjalny klient musi pozwalać 

odbiorcy łatwo nawigować i dawać czytelny sygnał, co ma on teraz zrobić (np. 

zapisać się w formularzu). To właśnie jest strona LP. 
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NASZE SZKOLENIA 

 

Nadszedł czas pożegnania, ale pomyśleliśmy, że może zechcesz poznać nas bliżej? 
Oto my i nasze zaproszenie dla Ciebie. Jak już na pewno zauważyłeś, prowadzimy 
co jakiś czas szkolenia stacjonarne, w czasie których nie tylko mówimy CO  zrobić na 
Facebooku, ale dosłownie robimy to – ramię w ramię, a raczej ekran w ekran – z 
Wami. Jeśli to coś dla Ciebie, serdecznie zapraszamy.   
 
Jeśli chcesz przyjść do nas na jedno ze szkoleń, które prowadzimy stacjonarnie, 
kliknij tutaj: link . Jeśli masz pytania, również zapraszamy do kontaktu – 
biuro@dcfgroup.pl  lub telefon 734 16 12 12 / 692 002 570.  
 

A to my, na szkoleniu. Na wypadek gdybyś zechciał doczepić imiona do twarzy .  

 

 

Uściski, Ewa i Piotr, DCF Group 
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