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DYSKUSJA: Od czego zależy wartość 
generowanych treści (w turystyce) ?  

• Co to znaczy wartościowa treść ? 

• Co dzisiaj wpływa na percepcję treści ? 

• Wartościowa dla kogo ? 

• Wartość z perspektywy nadawcy ? 

• Od czego zatem zależy wartość generowanych treści ? 

• Turystyka – skarbnica wartościowych treści ?  



Dlaczego inbound/content marketing? 

MARKETING TRADYCYJNY INBOUND MARKETING 

VS. 
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MARKETING TRADYCYJNY INBOUND MARKETING 

VS. 

Rynko-centryczny 
 
 
Telemarketing (cold calling) 
„Zimne” emaile (spam) 
 
Przeszkadzanie 

Kliento-centryczny 
 
 
SEO 
Blogi, treść 
 
Przyciąganie 
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Inbound/content marketing… 

…to marketing, który ludzie kochają!  
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Metodologia inbound marketingu 

Klient Odwiedzający Promotor Odbiorca Leady 
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 Analizy (badania) 
powinny być 

nieodzownym 
elementem na 

każdym etapie i przy 
każdym działaniu  
strategii inbound 

marketingu 



Narzędzia inbound marketingu 

� Profile odbiorców (buyer personas) 

� Ścieżka podejmowania decyzji (buyer’s journey) 

� Wartościowa treść  

� Dźwignia/dystrybucja (social media) 
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Profil odbiorcy (buyer persona) 

 Opis Twojego idealnego odbiorcy 
(interesariusza / klienta) stworzony na 
podstawie rzeczywistych danych oraz 
domniemanych cech dot. demografii, 
wzorców zachowań, motywacji i celów. 

•  rola w organizacji/firmie 

•  cele/wyzwania 

•  źródła i poszukiwane informacje 

•  jak możemy pomóc? 
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Ścieżka podejmowania decyzji 

Krok 1 -
świadomość 

Krok 2 - 
kalkulacja  

Krok 3 - 
decyzja 
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Wartościowa treść 
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Dźwignia/dystrybucja 

Social 
media 

Strony  
www 

Blogi 
 

E-mail 
marketing 
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Proces tworzenia wartościowej treści 

1. Zaplanuj 2. Stwórz 3. Dystrybuuj 4. Analizuj 5. Powtórz 
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1. Zaplanuj 

 Treść jest definiowana poprzez: 

� Cel  

� Format 

� Temat 



Formaty treści w inbound marketingu 
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Źródła wartościowych tematów 

� Słowa klucze 

� Fora dyskusyjne  

� Branżowe serwisy newsowe 

� Profile użytkowników  

� Sekcje FAQ 

� Twoje własne wyzwania/cele 



Ścieżka decyzyjna a treści  

Krok 1 -
świadomość 

Krok 2 - 
kalkulacja  

Krok 3 - 
decyzja 

PROBLEM: 
 
• Raporty analityczne 
• Wyniki badań 
• Wypowiedzi ekspertów 
• eBooki 
• Materiały edukacyjne 

ROZWIĄZANIE: 
 
• Podcasty 
• Video 
• Lives 
• Porównywarki 
• Wytyczne ekspertów 

USŁUGA/PRODUKT: 
 
• Case studies 
• Trial 
• Live demo 
• Literatura fachowa 

Źródło: HubSpot Academy  



2. Stwórz   

�  Treść zależna od profilu danego odbiorcy oraz jego usytuowania na 
ścieżce podejmowania decyzji 

� Mniej znaczy więcej – Twoi odbiorcy są zabiegani przynajmniej tak 
samo jak Ty, ułatw im konsumpcję treści  

�  Kontekst edukacyjny – nie promuj tylko edukuj, dawaj wartość, 
dopiero w ostatnim roku wkomponuj w to swoją usługę/produkt 

�  Skup się przede wszystkim na warstwie informacyjnej, dopiero 
później estetycznej. Priorytetem jest wartościowa treść, a nie tylko 
ładnie wyglądająca. 



3. Dystrybuuj 



Dystrybucja treści w social media 

� Optymalizuj profil - dostosuj treść do kanału, odbiorcy, kontekstu 

� Stwórz przewodnik po stylu komunikacji w social media 

� Dziel się tylko wartościowymi treściami 

� Publikuj regularnie  
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Real-time marketing (communication) 
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3. Analizuj 

� Liczba wizyt 

� Liczba pozostawionych kontaktów (leadów) 

� Liczba polubień  

� Liczba udostępnień  

� Liczba linków zewnętrznych  

� … 

 

  





WARSZTAT – PRACA 
W GRUPACH według 
metodyki World Café 
 
Tworzenie założeń 
kampanii inbound 
marketingu 



Zasady pracy warsztatowej World Cafe 

1. Dzielimy się na 3 równe zespoły i siadamy przy stolikach.  

2. Wybieramy przewodniczącego stołu (zostaje przy stoliku cały czas). 

3. Otrzymujemy od prowadzącego wskazówki co do punktu wyjścia pracy 
warsztatowej (miejsce/produkt oraz grupa docelowa).  

4. Pracujemy nad wskazanymi zagadnieniami w określonym czasie w ramach 
naszej grupy.  

5. Po zakończeniu przesiadamy się do kolejnego stolika (wszyscy poza 
przewodniczącym stolika.  

6. Przewodniczący stolika zapoznaje nas z dotychczasowym wypracowanym 
materiałem. 

7. Przystępujemy do pracy nad kolejnym zagadnieniem w ramach nowej grupy. 

 
 

  



WARSZTAT KROK PO KROKU 
Tworzenie koncepcja kampanii inbound marketingu 

1.  Wymyśl i opisz profil idealnego odbiorcy z wskazanej grupy i dla wskazanego 
miejsca? 

2. Zdecyduj, na którym etapie ścieżki podejmowania decyzji jest Twój odbiorca 
(świadomość / kalkulacja / decyzja) i określ jakie w związku z tym ma potrzeby? 

3.  Wymyśl wartościowe słowa klucze i myśl przewodnią komunikacji (tematy - o 
czym będziemy pisać?) 

4.  W jaki sposób nasza treść ma pomóc (i w czym) wybranej grupie odbiorców ? 

5.  Wybierz odpowiedni format / typ treści (ebook / check-lista / studium 
przypadku / podcast / live / webinar / inny ?). Nadaj odpowiednią nazwę 
wybranemu formatowi treści. 

6. Zdecyduj o dystrybucji tak przygotowanej treści (gdzie - jakie kanały, social 
media, kiedy, jak regularnie, jaka strategia itp.)? 

 

  



WARSZTAT – PRACA W GRUPACH 
 

PREZENTACJA WYNIKÓW 
 

WNIOSKI I PODSUMOWANIE  
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ADAM MIKOŁAJCZYK  

 

BEST PLACE INSTITUTE 


