
JAK SKUTECZNIE WYPROMOWAĆ 
IMPREZĘ BIEGOWĄ NA



• Slajdy 3-11: Do kogo mówimy? Profil polskiego biegacza 
• Jak dotrzeć do biegaczy na Facebooku? 

• Slajdy 23-63: Strona 
• Slajdy 64-70: Wydarzenie 
• Slajdy 71-83: Reklama 

• Slajdy 84-90: Podsumowanie

Agenda



http://spisbiegaczy.pl



61 tys biegaczy

Narodowy spis biegaczy

dlaczego biegamy?

ile km biegamy?

kim jest polski biegacz?

jak, gdzie, kiedy?

czy bierzemy udział w zawodach biegowych?













- Trening 
- Plany treningowe 
- O biegach 
- O kontuzjach 
- O sprzęcie 
- O motywacji 
- O zawodnikach 





Jak do nich dotrzeć?



Wykorzystajmy 
Facebooka!



Dlaczego?





http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201412/categories



Tworzymy Stronę 
biegu na 

Facebooku…



Sprawdzamy, ile jest 
zainteresowanych 
bieganiem osób



Biegacze na 
Facebooku



Zaczynamy promocję 
swojego biegu



Co i jak zrobić, żeby 
do nich dotrzeć?



http://www.tgdaily.com
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http://images.clipartpanda.com



Strona na Facebooku





Co robi przeciętny użytkownik 
Facebooka w ciągu miesiąca

16 polubionych 
Stron

3 komentarze 7 lajków 1 udostępnione 
zdjęcie

3 kliknięte 
reklamy

1 odebrana 
oferta

http://facebook.com/ads/audience_insights



Co to jest ten 
EdgeRank?



To, czy widzimy post 
Strony, uzależnione 
jest od algorytmu:

Im post nowszy, 
tym większe p-
wo, że zostanie 
on nam 
wyświetlony

Intensywność 
interakcji - im 
częściej tym 
większe p-wo, 
ze zobaczymy 
kolejny wpis

Im większego 
zaangażowania 
wymagają 
aktywności, tym 
większe p-wo, że 
zostaną nam 
wyświetlone 
kolejne wpisy

http://www.findability.com



Ile % fanów naszej Strony 
widzi publikowane przez 

nas treści?







Jak to 
„przeskoczyć”?



Aby zasięg i 
zaangażowanie było 
większe, Strona musi 

spełniać pewne standardy



Tylko jakie?



http://lindsaydeswart.com



✓ Przyjazny adres URL 
✓ Prawidłowy rozmiar 

coverphoto 
✓ Prawidłowy rozmiar 

avatara 
✓ Wartościowa sekcja 

„Ulubione Strony” 
✓ Różnorodność 

publikowanych typów 
postów 

✓ Prawidłowy rozmiar 
publikowanych grafik

✓ Wykorzystanie 
„milestones” 

✓ Wykorzystanie przypiętych 
wpisów 

✓ Wpisy call to action! 
✓ Agregowanie (#) 
✓ Wysoka responsywność 
✓ Zgodność konkursu z 

regulaminem Facebooka 
✓ Dopasowanie godzin 

publikacji



http://www.adweek.com/socialtimes/ultimate-social-network-cheat-sheet/613044

Prawidłowe wymiary grafik

851x315 px

180x180 px 504x504 px



http://www.timelinecoverbanner.com



https://www.canva.com

https://www.canva.com




Ulubione Strony

https://www.facebook.com/pages/SAMSUNG-półmaraton-pod-patronatem-Starosty-Szamotulskiego/531238116959422

https://www.facebook.com/pages/SAMSUNG-p%C3%B3%C5%82maraton-pod-patronatem-Starosty-Szamotulskiego/531238116959422


Oznaczanie zdjęć



Oznaczanie innych Stron



Dodatkowe opcje



Różnorodne rodzaje postów

tekst

foto link

album foto video



http://iconosquare.com/viewer.php#/tag/poznanpolmaraton/

Agregowanie mediów



http://iconosquare.com/viewer.php#/tag/biegniepodleglosci/

Agregowanie mediów

http://iconosquare.com/viewer.php#/tag/biegniepodleglosci/




Jaki rodzaj postów publikować?



Kiedy publikować posty?



Kiedy publikować - dane ze Strony



Nie trzeba siedzieć na Facebooku 
do nocy :)



http://www.spidersweb.pl/2015/01/kiedy-publikowac-na-facebooku.html



Niech treści będą:



Użyteczne Wzbudzające emocje Ładne

http://desktopwallpapers.bizimgkid.comhttp://tidytova.com



O czym pisać?
Przed zawodami 

• Historia biegu, milestones 
• Miasto, ciekawe miejsca na trasie 
• Przypomnienie poprzedniej 

edycji i emocji z nią związanych 
• Sponsorzy 
• Ważni zawodnicy biorący udział 

w biegu 
• Konferencja startowa 
• Współpraca z mediami, 

blogerami, biegaczami 
• Konkursy z pakietem startowym 

• Odkrywanie kolejnych ważnych 
elementów np: 
• Wygląd medali 
• Przebieg trasy (Maps, video)

W trakcie zawodów 

• Relacja z trasy biegu 
• Fotorelacja 
• Videorelacja 

• najlepsi zawodnicy 
• zawodnicy z ciekawymi ubiorami 
• uśmiechnięci zawodnicy 
• zespoły muzyczne wspierające 

biegaczy 
• punkty z wodą/żywieniowe

Po zawodach 

• Rozdanie medali 
• Rozdanie nagród dla zwycięzców 
• Podziękowania dla zawodników i 

organizatorów 
• Podsumowanie zawodów 
• Zaproszenie na kolejną edycję 

Przypominanie się w ważnych dla 
biegu, organizatorów i biegaczy 
momentach



Jak pisać?

Długość wpisów 
od 80 do 150 
znaków

Do wpisów dodajemy 
call-to-action Zadawaj pytania

Łącz wpisy w większe 
cykle tematyczne

Pisz o sprawach 
ważnych dla fanów

Polub! 
Napisz! 

Odpowiedz! 
Udostępnij!

linkedin.com http://geeklesstech.com http://crossfitpulse.com

KRÓTKO!

http://linkedin.com
http://crossfitpulse.com


Konkursy na Facebooku



Konkursy na Facebooku

https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines



Konkursy na tablicy

Skomentuj wpis
Odpowiedz na pytanie

Dodaj zdjęcie na dany temat
Odnajdź różnice na 
dwóch zdjęciach

Znajdź elementy ukryte 
na zdjęciu

Pamiętaj o regulaminie!
adweek.com





https://www.facebook.com/CosmeticsZone/photos/pb.372746236121309.-2207520000.1422536920./854723057923622/?type=3&theater



http://blog.fanpoint.pl/2014/08/4-kluczowe-zapisy-regulaminu/

Regulamin - o czym pamiętać

Umożliwienie 
wykorzystania prac 
konkursowych na 
Stronie

Prawo do 
usuwania prac

Reklamacje
Plik PDF

psychologytoday.com

http://blog.fanpoint.pl/2014/08/4-kluczowe-zapisy-regulaminu/


Wydarzenie na Facebooku





Dodaj 
coveprhoto

Zaproś 
znajomych

Dodawaj 
wpisy

Komentuj, 
odpowiadaj

Sprawdź 
statystyki



Zachęć znajomych, 
uczestników do 
zaproszenia ich 
znajomych



Wybierz 
znajomych 
lubiących bieganie



Zalety wydarzenia

Zapraszanie znajomych Widać, kto jest chętny do 
wzięcia udziału, ilu osób 
można się spodziewać

Zapraszanie do 
zapisów (bilety)

Zapraszanie do 
dodawania zdjęć (media 
do wykorzystania w 
komunikacji)



Zalety wydarzenia

Powiadomienia - 
zobaczymy wszystkie 
posty publikowane przez 
organizatora

Zapraszanie znajomych Widać, kto jest chętny do 
wzięcia udziału, ilu osób 
można się spodziewać

Zapraszanie do 
zapisów (bilety)

Zapraszanie do 
dodawania zdjęć (media 
do wykorzystania w 
komunikacji)



Reklama na Facebooku

http://squaresearch.co.uk



Reklama na Facebooku - czy jest potrzebna?



Reklama na Facebooku



Reklama na Facebooku







Reklama na Facebooku



32 tys osób
w Poznaniu i okolicach, którzy są 

zainteresowani bieganiem!



Reklama pomoże 
zwiększyć zasięg Waszych 

działań!



Odpowiednie wielkości grafik na Facebooku

Wpis z grafiką, promocja 
postu - 504x504 px

Promocja postu Wpis z linkiem Reklama na polubienia

Grafika do reklamy na 
polubienia - 600x315 px

Grafika do promocji wpisu 
z linkiem - 600x222 px



Reklama na Facebooku





20% limit tekstu

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

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


Obserwuj sekcje: 
- Posty na Stronie 
- Opinie 
- Wiadomości 
- Komentarze 
W tych miejscach masz możliwość 
bezpośredniej rozmowy z fanami



tematyka treść

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Harmonogram!



Dodatkowe opcje promocji





Podsumowanie



STRONA TREŚĆ WYDARZENIE PROMOCJA

RELACJA Z 
BIEGU

PODZIĘKOWANIE PODSUMOWANIE ZAPROSZENIE



Powodzenia! ;)



Łukasz Dębski 

lukasz@socjomania.pl 
slideshare.net/socjomania  

slideshare.net/lukaszdebski  
facebook.com/lukasz.debski 

mailto:lukasz@socjomania.pl
http://slideshare.net/socjomania
http://slideshare.net/lukaszdebski
http://facebook.com/lukasz.debski

