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wstęp

Skrajnym emocjom na linii marka-influencer nie ma końca.
Sceptycyzm miesza się z hurraoptymizmem. Wpływowych
raz się dyskredytuje za nieudane, czyli nie kończące się sprzedażą kolekcji współprace czy miałkość produkowanych przez
nich treści. Innym razem wręcza się im nagrody, dedykuje
okładki i na ich popularności buduje akcje wizerunkowe
marek.
Ilu marketerów, PR-owców, przedsiębiorców, tyle odpowiedzi
na pytanie, czy warto zainwestować w relację z influencerem.
Dlatego też w lutowym wydaniu podręcznika Fashion PR
Talks odkładamy na bok emocje i wraz ze specami
IZMAŁKOWA, VML, LifeTube i Symetria PR z zimną krwią
analizujemy, jak strategicznie dobrać influencera, by dotrzeć
z komunikatem do plemienia marki, co składa się na dobry
brief, czyli jak rozmawiać o oczekiwaniach w parze marka-influencer, by wilk był syty i owca cała oraz bazując na badaniu
Komu Komunikacja „PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą
o sobie nawzajem” oceniamy, czy model win-win między specem od komunikacji a influencerem jest w ogóle możliwy.
I czego potrzeba, by był.
Jak trafnie podsumowuje badaczka i psycholożka Julia
Izmałkowa, z blogerem / vlogerem / instagramerem / snapchaterem i marką jest jak z małżeństwem – można tworzyć
wiele teorii, co decyduje o szczęściu i sile ich związku, ale nawet dwie najbardziej idealne osoby mogą skończyć na sali rozwodowej. Jak do tego nie dopuścić? O tym w przeczytacie
w naszym lutowym podręczniku.

Olka Kaźmierczak
— CEO Fashion PR Talks
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Skuteczna promocja zaczyna się
od gdzie, jak, do kogo i dlaczego.
Strategie komunikacji marketingowej,
10 i 11 marca 2017 r., Warszawa
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Jak dobrać
influencera
do plemienia
marki?

Julia Izmałkowa

— humanologist, założycielka i CEO IZMAŁKOWA, pierwszej w Europie agencji
badawczej specjalizującej się w wykorzystywaniu psychologii kłamstwa oraz
etnografii w poszukiwaniu strategicznych insightów dla marketingu i biznesu.
Rocznie jako #TravellingCEO odbywa około 50 lotów, jeżdżąc po świecie i prowadząc
badania, wykłady i szkolenia dla marek z listy FORTUNE500. Na swoim bogu
myflirtwithreality.com promuje psychologię poprzez historie swoje i ludzi z całego
świata.

→
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Żyjemy w świecie, w którym nikt nie wie, kto zdobył ostatnią Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, ale większość wie, kto jest najbardziej wpływowym influencerem w modzie. Możemy na wiele
rzeczy nie mieć czasu – ale znajdziemy go na sprawdzenie postów
modowych blogerek na Instagramie. Dla mody to jest wspaniały
czas – kreatywność zawsze miała wielkie skrzydła, ale teraz nie ma
już żadnych ograniczeń. Dosłownie!
Wiele marek chce wykorzystać tak wielką miłość ludzi do mody i modowych influencerów – ich zasięgi i aktywność fanów działają na marki jak magnes. Ale prawda jest taka, że nie każdy influencer może być
Twoim influencerem. Nawet najbardziej popularna osoba nie jest
w stanie zrealizować każdego celu, dlatego tak ważne jest, aby patrzeć
również na inne wskaźniki niż tylko liczba i aktywność fanów czy zasięg postów.
Oto kilka najważniejszych wniosków, jakie płyną z badań IZMAŁKOWA nad influencerami:
Markę należy promować tak, by była częścią świata ludzi, do
których mówimy. Influencer jest skuteczniejszy od celebryty,
ponieważ żyje z prawdy. Jest tak dobry, jak bardzo jest autentyczny. Może mówić o marce w miejscu, w którym jej klienci
są obecni i nastawieni na przyswojenie odpowiedniej wiedzy
czy emocji. Dlatego warto, by marka mówiła w takim języku i
posługiwała się takimi definicjami, jakimi posługuje się jej odbiorca. Z badań IZMAŁKOWA wynika, że influencer, dobrze i
świadomie dobrany, jest często nie tylko najskuteczniejszym,
ale też najbardziej bezpiecznym źródłem dotarcia. Rzadko
spotykamy się z markami, które lepiej znają swoich konsumentów niż youtuber czy bloger. Warto podeprzeć się ich wiedzą, intuicją i charyzmą. I mieć na uwadze, że idealna współpraca zachodzi wtedy, kiedy marka jest przedłużeniem
osobowości, wizji czy wartości influencera, pasuje do jego kategorii, osobowości i stylu. A to oznacza, że nawet gdyby dana
marka nie płaciła, ta osoba i tak by jej używała. „Ubieranie”
techniczego freaka naprawdę nie ma sensu, bo powodem, dla
którego jego fani go oglądają czy czytają jest właśnie jego zajawka związana z nowymi technologiami, a nie to, w co się
ubiera czy co trzyma w lodówce. Oczywiście możemy liczyć
na pewien podświadomy wpływ, ale podświadomy to jak gra
w totolotka.

#1

#2

Słowo influencer ma taką samą wagę jak słowo ważna osoba,
matka lub fan. Te słowa bez kontekstu i bez punktu odniesienia nie mają znaczenia. Maffashion może być znaczącym influencerem wśród osób interesujących się nowinkami w mo-
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dzie, mniejszym wśród marketerów, ale nie być nim wśród
ludzi zajmujących się lingwistyką. Influencer istnieje tylko
dzięki temu, że ma coś ważnego do powiedzenia w grupie, dla
której to jest istotne. Ma kontekst i zasięg. Jest kimś bardzo indywidualnym dla swojej społeczności i jego wpływ należy badać wpływem na tę społeczność oraz jakością tej społeczności.
Każdy z nas może uważać blogerów jako takich za niewiele znaczących dla niego, ale zupełnie inne podejście mamy
do swojego ulubionego blogera, którego czytamy, komentujemy i szerujemy. W badaniach kategoria „Bloger” funkcjonuje
na poziome bardzo abstrakcyjnym i ma się nijak do tego, jaki
jest jego wizerunek w poszczególnych grupach, ulegających
wpływom konkretnych blogerów. Jak pokazały nasze ostatnie
badania dla MullenLowe – ludzie w każdym wieku uznali, że
dla nich współpraca blogera z marką jest jak najbardziej w porządku, bo rozumieją, że to bardzo ciężka praca i cieszą się, że
marki wspierają ich ulubionych twórców. I to jest wspaniała
wiadomość dla marek modowych, bo przy dobrze dobranej
współpracy aktywność influencera związana z marką nie będzie traktowana jak „przekupstwo" ale wspieranie – i właśnie
na taką rolę marki liczą obecnie konsumenci.

#3

Wpływ influencera jest tak samo wielowarstwowy jak on sam.
Oznacza to, że marka może osiągnąć różne cele w relacji z influencerem w zależności od tego, z jakich jego zasobów korzysta. Każdy z nas jej marką, ale influencer to osoba, która ma
zbudowaną znacznie silniejszą markę niż przeciętna osoba.
Dlatego analizując blogera i youtubera musimy podejść do niego dokładnie w taki sam sposób, w jaki podchodzimy do analizy każdej innej marki – musimy określić wszystkie jego zasoby, wartości i rodzaj wpływu. Podstawą jest określenie jego
esencji, jego DNA – a więc co sprawia, że jest on tym, kim jest.
Na DNA nie składa się tylko tematyka, jaką się zajmuje w swoim kanale, ale to w jaki sposób przestawia tę tematykę, a na to
wpływ ma jego osobowość, podejście i wartości. Sam fakt, że
jesteśmy marką modową w żaden sposób nie oznacza, że każdy modowy influencer nam pomoże. Kilkakrotnie potwierdziliśmy w naszych badaniach, że cel sprzedażowy osiąga się tylko wtedy, kiedy marka łączy się swoją esencją z esencją
blogera – wtedy tworzą dream team. Z tego powodu niekoniecznie musi to być bloger z dokładnie takiej samej kategorii.
Ważne, aby zrozumieć, że zasięg czy liczba fanów nie zastąpią
esencji. Marka, która poważnie traktuje siebie, chce zrozumieć,
co jest odbierane jako jej esencja i na tej podstawie szukać influencera, z którym połączy się sercem i duszą, a nie tylko kontraktem i zobowiązaniami. Najważniejsze pytanie, na które
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marki muszą sobie odpowiedzieć to nie do ilu osób dotrze post
w kanale wybranego influencera, ale do ilu osób z ich plemienia! Często nasze plemię na początku jest małe – bo nikt o nim
nie wie – dlatego definiujemy je poprzez wartości. Wszyscy
którzy wyznają tożsame wartości, czyli identyfikują się z naszą
esencją, należą do naszego plemienia. A nie tylko ci, co nas już
znają i kochają. Dlatego dobierając influencera poraktujmy go
jak cebulę, bo on ma wiele warstw i każda z nich ma coś innego do zaoferowania.
Ze współpracą z influencerem jest jak z małżeństwem –
można tworzyć wiele teorii, co decyduje o szczęściu i sile
związku, jakie cechy charakteru musi spełniać partner, ale...
jak nie ma chemii, jak nie ma połączenia tego, co najważniejsze – wartości i postaw – to nawet dwie najbardziej idealne
osoby mogą skończyć na sali rozwodowej.
Im więcej badamy wpływ influencerów na ludzi z różnych segmentów, tym bardziej jesteśmy tym zafascynowani. Bo nie ma jednoznacznego i prostego wzorca kto do kogo pasuje.
Podsumowując, należy zawsze uwzględnić kim jesteśmy, kim jest nasze plemię, jaki i z czym mamy problem, jaki mamy cel i do czego dokładnie potrzebujemy influencera. I na tej podstawie wybrać kogoś,
kto będzie dla nas dobrym partnerem. Tak, żebyśmy mogli żyć długo i
szczęśliwie.
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Nie każ klientowi czekać.
Sezonowe planowanie kolekcji, 17 marca 2017 r., Warszawa
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PR-owiec
i influencer.
Chwilowa moda
na współpracę
czy przepis
na biznesowy
sukces?
Magdalena Grochala
— Wspólnik, PR Manager w Symetria PR

Łukasz Majewski
— PR & Marketing Manager w VML Poland
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Znacie już określenie SIP? Powinniście.
To Social Important People, czyli digital influencerzy. Dziś youtuberzy, blogerzy, vlogerzy, instagramerzy, snapchaterzy to coraz częściej sprawnie prosperujące firmy, za
którymi stoi nie tylko jeden twórca. Pracuje
z nimi praktycznie każdy. Także PR-owcy.
I jak to w biznesie bywa, by współpraca ta
zakończyła się sukcesem i przyniosła zakładane efekty, obie strony powinny do niej
podejść rozsądnie.
Koniec stycznia przyniósł zaskakującą informację. Najbardziej wpływową blogerką modową na świecie została Polka. Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, została
wyróżniona pierwszym miejscem w rankingu WWD.com. Oprócz Polki we wspomnianym rankingu znaleźli się także m.in. Nikki
Tutorials, Kathleen Lights i Manny Gutierrez, bloger modowy, który jako pierwszy
mężczyzna na świecie stał się twarzą marki
Maybelline. Kryterium tego rankingu nie
jest popularność wyrażona np. liczbą fanów
czy obserwujących, a wartość przychodu
osiągniętego przez marki dzięki współpracy
z digital influencerem. Jak na Instagramie
napisała sama Maffashion – „Raport sporządzono, przypisując konkretną wartość dolara
do każdego działania dla gigantów modowych”. Co oznacza to osiągnięcie? To dowód,
że taka współpraca przynosi biznesowe korzyści firmom, które odważyły się zaangażować do swoich działań digital influencerów.

Jeśli zatem ktokolwiek jeszcze uważał,
że współpraca z digital influencerami jest tylko chwilową modą i wyrzucaniem pieniędzy
w błoto, teraz musi zrewidować swoje poglądy. SIP mogą pomóc markom zarobić. Ale –
jak to w biznesie bywa – działania powinny
być dobrze przemyślane, a korzyść obopólna.
Strategia ważniejsza niż trend
Marki coraz chętniej wspierają swoje działania, współpracując z digital influencerami.
Powód jest bardzo prosty – jest to efektywne.
Konsumenci traktują influencerów jako swoich znajomych, a tym ufamy bardziej niż
markom. Zdanie takich „znajomych” jest dla
nas ważne przy podejmowaniu decyzji zakupowych, a to dla marek ogromna korzyść.
Dodatkowo, umiejętnie prowadzone działania z digital influencerami mogą być lekarstwem dla PR-owców i marketerów, którym
sen z powiek spędzają mechanizmy typu adblock – w Polsce używa ich ponad 51 proc.
społeczeństwa (dane: Kantar TNS).
Dobre wyniki współpracy marek z influencerami oczywiście kuszą. Pewnie niejeden PR-owiec po przeczytaniu tak optymistycznych wieści pomyślał, że zmieni strategię
swoich działań na najbliższe miesiące. W niektórych przypadkach może to nawet okazać
się dobrym posunięciem. Jednak nie w każdym. Zamiast ulegać modzie i pokusie na wykorzystanie influencerów w swoich kampaniach, lepiej rzeczywiście dobrze przemyśleć
taki angaż. W przeciwnym razie stracimy na
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pewno pieniądze, a może i reputację, gdy
efekty współpracy znacznie odbiegną od naszych wyobrażeń.
Ważne z kim, ważne jak
Nie każda marka musi pracować z influencerem. Jeśli jednak już się na to zdecyduje, powinna wziąć pod uwagę kilka istotnych zasad. Obecnie bardzo dużą wagę przykłada
się do tego, czy influencer pasuje wizerunkowo do marki, czy formaty, w których tworzy,
są spójne z wizją marki, oraz to, do kogo
twórca dociera. Odpowiednie dopasowanie
twórcy do marki zawsze będzie ważniejsze
niż jego zasięgi.
Wybierając influencera do współpracy, warto też zwrócić uwagę na to, w jakich kanałach komunikacyjnych działa. Pamiętajmy, że influencerzy działają na wielu
platformach społecznościowych, wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji. Dzięki temu współpracując z jednym
twórcą, możemy angażować społeczności
wielu portali społecznościowych jednocześnie. To ogromna zaleta takich działań, dająca dużo większe możliwości przy planowaniu kampanii.
Zdecydowaliście się na zaangażowanie influencera? Zaufajcie mu! Twórcy
najlepiej wiedzą, jak i co mówić do swoich
odbiorców, aby przyniosło to pożądane rezultaty. To właśnie dlatego dziś digital influencerzy coraz częściej są współautorami lub
wręcz autorami danej kampanii. Dzięki temu
marki mają pewność, że publikowane treści
są idealnie dopasowane do kanałów, formatów i odbiorców, przekładając się tym samym
na autentyczność przekazu.

Model win-win. Czy to w ogóle możliwe?
Teoria to jedno, praktyka jednak często pokazuje, że współpraca między PR-owcami a digital influencerami jest trudna, pełna nieporozumień, stereotypów i sprzecznych oczekiwań.
W ramach projektu Komu Komunikacja
przeprowadziliśmy badanie wzajemnych relacji PR-owców i digital inluencerów, które
pozwoliło nam sprawdzić, czego oczekują
obie strony i jak można poprawić współpracę.
Wnioski z badania są jednoznaczne – marki
widzą siłę digital influencerów i zamierzają ją
wykorzystywać w swoich działaniach komunikacyjnych. Obu grupom brakuje jednak jasno określonych zasad współpracy, co sprawia, że często obrażają się na siebie, zamiast
dążyć do wspólnych celów. Jak temu zaradzić?
Rozmawiajmy.
1.
Niby oczywiste, ale bardzo często
kłopoty zaczynają się od braku
szczerej rozmowy na początku współpracy. A
obie strony powinny od razu powiedzieć, jakie mają możliwości, jakie oczekiwania, co
mogą sobie nawzajem dać. Ukrywanie motywów doprowadzi jedynie do nieporozumień.
2.

Bądźmy profesjonalni.
Współpraca PR-owców z digital influencerami to nie zabawa w mediach społecznościowych, tylko swoisty kontrakt. Jeśli
obie strony chcą być traktowane poważnie,
powinny go z pełną biznesową powagą realizować. PR-owcy deklarują, że najbardziej ich
denerwuje, gdy blogerzy i vlogerzy nie wywiązują się z terminów i zobowiązań. Te problemy można by rozwiązać, spisując umowę
zawierającą wszystkie ustne ustalenia.

14

we działania wpisane w strategię firmy.
3.

Ufajmy sobie nawzajem.
Niemal jedna trzecia digital influencerów deklaruje, że najbardziej we współpracy z PR-owcami denerwuje ich niezrozumienie roli i specyfiki działania na platformach
społecznościowych. 27% odrzuca propozycję
współpracy, bo PR-owiec zaproponował
współpracę z marką, która tematycznie nie
pasuje do profilu bloga czy vloga. Co to oznacza? Marki lubią mieć kontrolę nad przekazem i decydować o tym, co, gdzie i w jakiej
formie ukaże się w Internecie. Wybierając
jednak współpracę z blogerami i vlogerami,
muszą zaufać ich doświadczeniu. Nikt tak
dobrze jak oni sami nie zna ich odbiorców.
Digital influencerzy są na tyle świadomi potrzeb i oczekiwań swoich czytelników i widzów, że rezygnują z tematów, które nie
współgrają z ich kanałami komunikacji.

Rosnące zaufanie do digital influencerów oraz
mierzalne, finansowe korzyści ze współpracy
z nimi sprawiają, że coraz więcej kampanii
PR-owych zakłada współpracę z twórcami
treści internetowych. Aby jednak przyniosła
ona oczekiwane efekty, trzeba dobrze przemyśleć jej zasady, odpowiednio dobrać kanały
komunikacji, postawić na szczerość i pamiętać, że wspólne działania to przede wszystkim
biznes. Dopiero odpowiednie zaangażowanie,
odpowiedzialność i uczciwość po obu stronach zagwarantują sukces.

4.

Szanujmy swoją pracę.
Praca kosztuje. Działania digital infuencerów jednak często nie są najwyraźniej
przez marki uznawane za pracę, bo wciąż 58
proc. PR-owców preferuje barter jako formę
wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę to, że 92
proc. digital influencerów stawia jednak na
pieniądze, nie możemy się dziwić, że finanse
powodują najwięcej nieporozumień i budzą
irytację twórców treści w sieci.
5.

Działajmy strategicznie.
Współpraca z digital influencerami
bywa wynikiem komunikacyjnej mody, co
prowadzi do pojedynczych, nie zawsze dobrze przemyślanych akcji. Coraz częściej
twórcy treści internetowych stają się ambasadorami marek, a to gwarantuje długofalo-
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Czy wiesz na co Cię stać?
Biznesplan dla marki mody, 18 marca 2017 r., Warszawa

→
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Zebrała Ola Zawadzka

Influencerzy od A do Z, czyli
z kim warto współpracować
w branży mody
� Kierujecie marką i szukacie idealnego influencera do współpracy?
Otwieramy przed Wami rzetelną listę najważniejszych nazwisk
z polskiego internetowego świata mody. Gotowi na ich potencjał
reklamowy?

Albert Borowiecki
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

4gentleman.pl
youtube.com/user/4Gentleman1
// 61 subskrypcji
instagram.com/albertborowiecki
// 36,4 tys. obserwujących
facebook.com/Blog4Gentleman
// 38,4 tys. fanów

Albert Borowiecki na swoim blogu pisze
o modzie męskiej, eleganckich gadżetach
i podróżach. Publikuje rady dotyczące
wizerunku, porusza także szereg tematów,
które składają się na życie współczesnego
eleganckiego mężczyzny. Zrealizował
kampanię w Monako dla firmy Stock,
projektował dla Próchnika, współpracował
także z takimi firmami jak James Button,
Daniel Wellington i Carlsberg.

Aleksandra Furka
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

alexandrafurka.pl
youtube.com/user/theolciiiak
// 337,4 tys. subskrypcji
instagram.com/olciiak
// 550 tys. obserwujących
facebook.com/
Olciiak-1496195067284181
// 120,2 tys. fanów

Aleksandra Furka łączy swój kanał na
YouTube z prowadzonym równolegle blogiem.
Tworzy treści dotyczące mody i urody, jej
odbiorcami są nastoletnie dziewczyny.
Współpracowała z takimi firmami jak Zalando,
Sinsay, Pandora, L’Oreal, Daniel Wellington,
Niumi, Lou, Roko Just Fruits, Rimmel, Danio,
T-Mobile, MAC Cosmetics, Agata Meble.

Aleksandra Marzęda
Blog:
Instagram:

Facebook:

styloly.com
instagram.com/styloly
// 117 tys. obserwujących
facebook.com/styloly
// 162,6 tys. fanów

Aleksandra Marzęda na swoim blogu dzieli
się głównie inspiracjami dotyczącymi mody
i urody, niedawno wprowadziła nową
kategorię związaną z organizacją ślubu.
Publikuje porady dotyczące wyglądu i teksty
o stylu życia. Wybrane współprace: Pandora,
Zalando, Answear, CCC, Deichmann, New
Look, Orsay, Electrolux, PGE, Guerlain,
Coca-Cola.

Alicja Zielasko
Blog:
Instagram:

Facebook:

alicepoint.com
instagram.com/alicezielasko
// 51,9 tys. obserwujących
facebook.com/Alicepoint.official
// 58,9 tys. fanów

Alicja Zielasko jest jedną z pierwszych
polskich blogerek modowych. W 2015
roku znalazła się w grupie 50 najlepszych
blogerów „War”. Jest reprezentowana
przez zagraniczne agencje – w Londynie,
Paryżu i Nowym Jorku, dzięki czemu
współpracowała między innymi z takimi
markami jak Louis Vuitton, Prada, Marc Jacobs,
The Kooples, Levi's, Hector&Karger, Justyna
Chrabelska. W Polsce w 2011 roku duet
Paprocki i Brzozowski zaprosił ją do
stworzenia kolekcji bluz i t-shirtów. Obecnie
mieszka w Londynie.
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Angelika Mucha
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

littlemooonster96.blogspot.com
youtube.com/user/littlemooonster96
//642,3 tys. subskrypcji
instagram.com/littlemooonster96
// 940 tys. obserwujących
facebook.com/LittleMooonster96.yt
// 227,4 tys. fanów

Angelika Mucha jest jedną
z najpopularniejszych vlogerek. Kanał
video Littlemooonster96 dotyczy mody,
urody i stylu życia. Portal „F5” wyróżnił
Angelikę w serii „Facewatch”, a agencja
Hash.fm nazwała ją jedną z najbardziej
angażujących kobiet polskiego internetu.
Wybrane współprace: Silesia City Center,
Coca Cola, Fanta, Woodwick.

Anna Skura
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

whatannawears.com
youtube.com/user/xbuziaczekx
// 4 tys. subskrypcji
instagram.com/whatannawears
// 113 tys. obserwujących
www.facebook.com/WhatAnnaWears
// 124,7 tys. fanów

Anna Skura to jedyna polska blogerka
modowa, która wspięła się na szczyt
Kilimandżaro i biegła w afrykańskim
maratonie. Promuje zdrowy styl życia
i uczestniczy w sportowych kampaniach
z Ewą Chodakowską. Gościła na okładce
miesięcznika „Joy” i w magazynie „Viva!”,
zdobyła wyróżnienie w kategorii
„Osobowość” w plebiscycie „Trendy 2016"
magazynu „JOY”. Jest polską ambasadorką
marki Triumph, współpracowała z takimi
markami jak Adidas, Ecco, Estée Lauder,
Gilette Venus, Oshee. Zajmuje się również
biurem podróży Holly Cow.

Anna Zając
Blog:
Instagram:

Facebook:

fashionable.com.pl
instagram.com/fashionablecompl
+ 24,5 tys. obserwujących
facebook.com/fashionablecompl
+ 41 tys. fanów

Anna Zając swój blog prowadzi z mężem
Jakubem. Wspólnie piszą o modzie, stylu
życia, kuchni, urządzaniu wnętrz i sprawach
związanych z organizacją ślubu.
Współpracowali z takimi markami jak
Apart, Eva Minge, Promod, Zalando,
W.KRUK, Milka, Asus.

Areta Szpura
Blog:
Instagram:

Facebook:

aretaszpura.com
instagram.com/areta
// 64,4 tys. obserwujących
facebook.com/
DOING-REAL-STUFFSUCKS-213468808666655
// 37,8 tys. fanów

Projektantka i współzałożycielka marki Local
Heroes, stylistka. Postać charyzmatyczna
i konsekwentnie kreująca swoją markę osobistą.
Jej działania doceniły magazyny „Elle”,
„Glamour” i „Fashion Magazine”. Dla marki
Reebok stworzyła limitowaną serię sneakersów
i wystąpiła w kampanii #freeyourfury,
współpracowała także z markami Reserved
i Reebok Ventilator. Zajmowała się stylizacją sesji
zdjęciowej dla marki Sinsay, wspierała akcję TK
Maxx i Stowarzyszenia WIOSNA. Występuje
również w projektach, które nie są związane
z branżą mody – w ostatnim czasie pojawiła się
w reklamie smartfona Huawei.

Eliza Wydrych-Strzelecka
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

fashionelka.pl
youtube.com/user/fashionelkablog
// 6,3 tys. subskrypcji
instagram.com/elajza
// 36,9 tys. obserwujących
facebook.com/fashionelka
// 72,2 tys. fanów

Fashionelka to jedna z pierwszych polskich
blogerek modowych. Prowadzi blog o modzie i
stylu życia. Współpracowała z takimi markami
jak W.KRUK, Orange, Nivea, Pantene, Dove,
Peugeot.

Ewa Kowalewska-Kondrat
Blog:
Instagram:

Facebook:

harelblog.pl
instagram.com/harelblog
// 15,7 tys. obserwujących
facebook.com/blogHarel
// 10,2 tys. fanów

Na swoim blogu, który prowadzi od 2006 roku,
nie pokazuje stylizacji, tylko subiektywnym okiem
opisuje modę – głównie rodzimych marek.
Laureatka licznych wyróżnień, między innymi
otrzymanej w 2009 roku nagrody za najlepszy
blog o tematyce mody od Hubert Burda Media,
i statuetki Modne Kreacje 2011. Ewa jest
uważana za eksperta w branży mody,
współpracuje z wieloma magazynami i portalami
(m.in. „Monitor”, „Fashion Post”). Jej działania
komercyjne stanowią głównie wpisy
sponsorowane. Do tej pory współpracowała
z takimi markami jak YES, Showroom, MINOU
Cashmere, Fuji Film, 3i, Two Can Play, La Boba,
O My Bag, Phenome, Instylio, Schaffa Shoes.
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Gosia Boy
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

gosiaboy.com
youtube.com/user/gosiaboy
// 2 tys. subskrypcji
instagram.com/gosiaboy
// 31,9 tys. obserwujących
facebook.com/GosiaBoyBlog
// 20,4 tys. fanów

Była redaktorką mody, od kilku lat jest
blogerką i autorką videobloga Small Talk,
gdzie można obejrzeć jej wywiady
z gwiazdami, m.in.: Kelly Osbourne, Anją
Rubik i Ianem Zieringiem. Jej pracę doceniły
liczne media, m.in.: Onet.pl i magazyn
„Gala”, została też dwukrotnie wyróżniona
w plebiscycie „Modne Kreacje”. Gosia Boy
zrealizowała kampanie dla Louis Vuitton,
Longchamp, Chloe, Dior, Estée Lauder, Laura
Mercier czy Bikor.

Joanna Glogaza
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

Z wykształcenia jest socjologiem i prognostykiem
trendów. Na swoim blogu propaguje świadome
podejście do zakupów. Jest założycielką marki
LUNABY, która oferuje piżamy, oraz autorką
dwóch książek: o slow life i slow fashion.
Wybrane współprace: HBO, Canon, Orange,
Sony, Factory Outlet, Merlin.pl.

Joanna Szczepaniak
Blog:

Jessica Mercedes Kirschner
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

jemerced.com
youtube.com/user/jemercedTV
// 205,7 tys. subskrypcji
instagram.com/jemerced
// 703 tys. obserwujących
facebook.com/jemerced
// 254,5 tys. fanów

Jessica Mercedes jest jedną z najbardziej
znanych polskich blogerek, a blog „Jemerced”
prowadzi od 2010 roku. Obecnie blog jest
portalem o modzie, a Jessica coraz częściej
publikuje dopracowane materiały na YouTube.
Została okrzyknięta ikoną stylu „Elle Style
Awards” oraz „Glamour”. Współpracowała
z markami takimi jak Pandora, Dior, Paprocki
i Brzozowski, L'Oreal, Guess, ArtDeco, Vitkac,
Glov, Rexona, CCC, Reserved.

Instagram:

Facebook:

Blog:
Instagram:

Facebook:

szafasztywniary.blogspot.com
instagram.com/szafasztywniary
// 14,4 tysięcy obserwujących
facebook.com/szafasztywniary
// 24 tys. fanów

To za sprawą autorki bloga „Szafa
Sztywniary”, znanej również jako Ryfka,
powstało pojęcie „szafiarka”. Borowska
na swoim blogu publikuje zdjęcia i teksty
o modzie, podróżach czy urządzaniu
mieszkania. Wybrane marki, z którymi
współpracowała: Lee, Topshop, Zalando,
IKEA, Nikon, Śnieżka.

musthavefashion.pl
instagram.com/musthavefashion_pl
// 927 obserwujących
facebook.com/BlogMustHaveFashion
// 10,9 tys. fanów

Joanna prowadzi swój blog o modzie od 2008
roku. W 2013 roku w książce „Fashion Book
Poland” znalazła się na liście kilkunastu
najpopularniejszych blogerów modowych
w Polsce. Pracowała w agencji mody, w której
odpowiadała za kampanie dla klientów takich
jak Levi’s, Tally Weijl, Solar i Vagabond.
Absolwentka Krakowskiej Szkoły Artystycznej.
Wybrane współprace: Wrangler, Promod,
Timex, Zalando, C&A, Zara, H&M, TK Maxx,
Sephora, L'Oreal, Rimmel.

Julia Kuczyńska
Blog:
Youtube:

Joanna Borowska

styledigger.com
youtube.com/user/styledigger
// 302 subskrypcje
instagram.com/joannaglogaza
// 23,6 tys. obserwujących
facebook.com/styledigger
// 37,9 tys. fanów

Instagram:

Facebook:

maffashion.pl
youtube.com/user/Sratataj
// 68,4 tys. subskrypcji
instagram.com/maffashion_official
// 959 tys. obserwujących
facebook.com/MAFFASHION.official
// 813,8 tys. fanów

Julia Kuczyńska znajduje się w czołówce
najbardziej wpływowych blogerek modowych
na świecie według portalu „WWD”. Kuczyńska
prężnie działa także na swoim Instagramie,
Snapchacie i Facebooku. Pojawia się na
okładkach magazynów takich jak „Glamour”,
„BeActive” i „K MAG”, piszą o niej zagraniczne
media (m.in.: „Vogue” i „Nylon”), gości
w telewizji i zdobywa liczne wyróżnienia.
Współpracowała z takimi firmami jak Oscar
de la Renta, Calvin Klein, Versus by Versace,
Svarovski, Michael Kors, Gatta, Orange, Coca
Cola, Danone, Black Milk Clothing.

19

Kamil Pawelski
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

ekskluzywnymenel.com
youtube.com/c/ekskluzywnymenelofficial
// 631 subskrypcji
instagram.com/ekskluzywny_menel
// 66 tys. obserwujących
facebook.com/EkskluzywnyMenel
// 149,6 tys. fanów

Kamil Pawelski to najpopularniejszy męski
bloger modowy w Polsce. Obecnie jego blog
ma formę portalu, na którym można znaleźć
nie tylko teksty o modzie, lecz także o
kosmetykach i kulturze. Wydał książkę,
jest zapraszany do telewizji śniadaniowych,
w styczniu 2017 r. był prowadzącym gali
„Przyłapani na modzie” w Galerii Krakowskiej.
Wybrane współprace: Wrangler, Blue Iceberg,
ZEW for men, Raiffeisen Polbank, Samsung,
Huawei, Electrolux.

Karolina Ościk
Blog:
Instagram:

Facebook:

Karolina Ościk bloguje od 2010 roku.
Wielokrotnie znajdowała się w popularnych
rankingach najlepszych blogerów.
Współpracowała m.in. z takimi markami jak
Zalando, Maybelline, Estée Lauder, Airbnb,
Daniel Wellington, Bellissima.

Katarzyna Pytel
Blog:
Instagram:

Facebook:

Karolina Baszak
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

karolinabaszak.com
youtube.com/user/karolinabaszak
// 56,9 tys. subskrypcji
instagram.com/karolinabaszak
// 53,3 tys. obserwujących
facebook.com/karolinabaszak
// 36,7 tys. fanów

Blogerka, piosenkarka, właścicielka
i projektantka marki Aeterie. Pisze o modzie,
urodzie, macierzyństwie i początkach kariery
wokalnej. Zrealizowała kampanie dla Guess,
Dr Irena Eris, Clarks.

Blog:
Instagram:

Facebook:

charlizemystery.com
instagram.com/charlizemystery
// 56,3 tys. obserwujących
facebook.com/charlizemystery
// 44 tys. fanów

Autorka jednego z pierwszych blogów
modowych w Polsce. Stylizacje Glinieckiej
można było oglądać między innymi
w „Harper's Bazaar Australia”, „Glamour
Mexico”, polskim „Elle” czy w internetowych
wydaniach największych magazynów
o modzie. W 2014 roku na rynku pojawiła
się jej pierwsza książka pt. „Nie mam się
w co ubrać”. Współpracowała m.in.
z markami Mohito i Estée Lauder.

paniekscelencja.com
instagram.com/paniekscelencja
// 200 tys. obserwujących
facebook.com/
PaniEkscelencja-281217003930
// 131,6 tys. fanów

Katarzyna Pytel prowadzi swój blog od 2009
roku. Pisze o modzie, stylu życia, urodzie
i wnętrzach. Promuje zdrowy styl życia.
Współpracowała m.in. z Nike, H&M, ArtDeco
i Cyfrowym Polsatem.

Katarzyna Szymków
Blog:
Youtube:

Instagram:

Karolina Gliniecka

cajmel.pl
instagram.com/cajmel
// 72,5 tys. obserwujących
facebook.com/cajmel.official
// 89,1 tys. fanów

Facebook:

jestemkasia.com
youtube.com/channel/
UCxNmraUd6TygNgDpz14QpWw
// 1,2 tys. subskrypcji
instagram.com/jestem_kasia
// 165 tys. obserwujących
facebook.com/JestemKasiaBlog
// 99,7 tys. fanów

Kasia Szymków (wcześniej Gorol) na swoim
blogu prezentuje klasyczny minimalistyczny
styl oraz relacje z podróży. Publikowała teksty
na łamach portali internetowych i magazynów
o modzie. Wybrane współprace: Zalando,
Roboty Ręczne, Casio Sheen, Reserved,
Stradivarius, Pepsi Light.
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Katarzyna Tusk
Blog:
Instagram:

Facebook:

makelifeeasier.pl
instagram.com/makelifeeasier_pl
// 163 tys. obserwujących
facebook.com/makelifeeasierplofficial
// 137,6 tys. fanów

Kasia Tusk jest mistrzynią spójności
wizerunkowej. Publikuje na blogu, wydała
książkę „Elementarz stylu” i prowadzi markę
MLE Collection. Na blogu Make Life Easier
znajdują się także teksty dotyczące kuchni
i wnętrz, które przygotowują inne autorki.
Blogerka współpracowała m.in. z takimi
markami jak Chanel, Daniel Wellington,
Domodi.

Łukasz Kielban
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

czasgentlemanow.pl
youtube.com/user/CzasGentlemanow
// 36,8 tys. subskrypcji
instagram.com/kielban
// 5,1 tys. obserwujących
facebook.com/CzasGentlemanow
// 37,5 tys. fanów

Magdalena Kanoniak
Youtube:

Instagram:

Facebook:

youtube.com/user/raaadzka
// 77,9 tys. subskrypcji
instagram.com/radzka
// 62,8 tys. obserwujących
facebook.com/Radzkavlog
// 39,3 tys. fanów

Autorka pierwszego w Polsce vloga o modzie
z prawdziwego zdarzenia. Na swoim kanale
opowiada o kultowych markach, zakupach,
inspiracjach, trendach i historii mody. Napisała
książkę „Radzka radzi: Tobie dobrze w tym!”.
Wybrane współprace: CCC, Nowe Horyzonty,
L’Oreal, Sally Hansen.

Marita Surma
Blog:
Youtube:

Instagram:

Facebook:

deynn-majewski.pl/blog/
youtube.com/channel/
UCSHUzADAT0UEUHWCl3kJAZw
// 191,7 tys. subskrypcji
instagram.com/deynn
// 880 tys. obserwujących
facebook.com/DEYNNKA
// 415,7 tys. fanów

Łukasz Kielban prowadzi swój blog o modzie
męskiej od 2012 roku. Zdobył wyróżnienie
Blog Rank „Top 10 polskich blogów
modowych”, był gościem telewizji
śniadaniowych, jest autorem poradnika
„Mężczyzna z klasą”. Zrealizował kampanie
reklamowe dla takich marek jak Samsung,
Allegro, Partenope, Peugeot, Dr Irena Eris
(hotele), Wahl.

Marita Surma początkowo zajmowała się
tworzeniem stylizacji i doradzaniem
czytelniczkom w kwestiach urody. Z czasem
rozszerzyła tematykę bloga o promowanie
zdrowego trybu życia i ćwiczeń na siłowni.
W 2016 roku wystąpiła w reklamach
promujących markę Coca-Cola. Wybrane
współprace: CCC, Deichmann i Orange
Warsaw Festival.

Łukasz Podliński

Michał Będźmirowski

Blog:
Youtube:

Instagram:

Facebook:

podlinski.net
youtube.com/channel/
UCw9WGUSODzOpib7TvARC87g
// 34,7 tys. subskrypcji
instagram.com/podlinski_net
// 12,5 tys. obserwujących
facebook.com/Podlinski
// 48 tys. fanów

Blog o modzie i stylu życia, który zdobył
wyróżnienia w kategorii polski blog o męskim
stylu, prowadzi od 2012 roku. Współpracował
z takimi markami jak Bacardi, Philips, Adidas,
Ecco, Pandora, Virgin, C&A.

Blog:
Instagram:

Facebook:

modnytata.pl
instagram.com/modny_tata
// 69,4 tys. obserwujących
facebook.com/modnytata
// 33,8 tys. fanów

Blog Michała Będźmirowskiego to nie tylko
teksty o modzie, lecz także o kulturze, sporcie
i ojcostwie. Modny Tata wielokrotnie pojawiał
się w telewizji, pisały o nim internetowe
magazyny i portale. Będźmirowski stworzył
kolekcję kominów dla dorosłych i dla dzieci.
Współpracował m.in. z Chloe, H&M, Oshee.
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Michał Kędziora
Blog:
Instagram:

Facebook:

mrvintage.pl
instagram.com/michalkedziora
// 13,5 tys. obserwujących
facebook.com/MrVintageBlog
// 40,6 tys. fanów

Najbardziej opiniotwórczy polski blog
o modzie męskiej. Michał Kędziora jest
autorytetem w kwestii męskiego stylu,
na swoim blogu publikuje dopracowane
autorskie treści. Autor książki „Rzeczowo
o modzie męskiej”, zdobywca specjalnego
wyróżnienia w konkursie Blog Roku 2013,
doceniany przez magazyny „Press" i „Fashion
Magazine”. Współpracował z takimi markami
jak Skoda, Ballantines, Bytom, Vistula,
Remington, Luxottica, Tissot.

Oliwia Kijo
Blog:
Instagram:

Facebook:

oliviakijo.com
instagram.com/oliviakijo
// 11,8 tys. obserwujących
facebook.com/
Olivia-Kijo-144967742277852
// 4,4 tys. fanów

Olivia Kijo na swoim blogu pokazuje
przemyślane minimalistyczne stylizacje,
które są zgodne z jej gustem. Pasję do mody
łączy z wykształceniem architektonicznym.
Wybrane współprace: Chloé, W.KRUK, Fossil.

Paula Jagodzińska
Blog:
Instagram:

Facebook:

Paula Jagodzińska pisze o modzie oraz
zdrowym i aktywnym stylu życia.
Współpracowała z takimi markami jak
Allegro, Pantene, Vichy, Nivea, Clarks,
Mosquito i liniami Emirates.

Roman Zaczkiewicz
Blog:
Youtube:

Instagram:

Facebook:

Blog:
Instagram:

Facebook:

vaniitas.blogspot.com
instagram.com/waimeavanitas
// 6,4 tys. obserwujących
facebook.com/
VANITAs-203625449705386
// 24,5 tys. fanów

Stylista, wizażysta i bloger Oliver Waimea
prowadzi swoją stronę Vanitas od 2012 roku.
Pisały o nim magazyny „Glamour”, „Vogue
Italy” i „Elle”. Współpracował m.in.
z butikiem Plac Trzech Krzyży i H&M.

szarmant.pl
youtube.com/user/RomanZaczkiewicz
// 260 subskrypcji
instagram.com/szarmant
// 5,5 tys. obserwujących
facebook.com/Szarmant
// 17,1 tys. fanów

Roman Zaczkiewicz na swoim blogu przybliża
czytelnikom temat męskiej elegancji. Pisał
felietony dla magazynu „Forbes”, jest
właścicielem marki, która oferuje koszule
i garnitury szyte na miarę. Współpracował
m.in. z Huawei, Orange, Lenovo i PZU.

Sylwia Gaczorek
Blog:

Oliver Waimea

beauty-fashion-shopping.pl
instagram.com/paula_jagodzinska
// 181 tys. obserwujących
facebook.com/paula.jagodzinska
// 183,7 tys. fanów

Youtube:

Instagram:

Facebook:

sylviagaczorek.com
youtube.com/user/Sylvviag
// 29,6 tys. subskrypcji
instagram.com/sylviagaczorek
// 198 tys. obserwujących
facebook.com/sylviagaczorek
// 67,1 tys. fanów

Sylwia Gaczorek z zawodu jest fryzjerką,
pracuje w salonie Maniewski. Na swoim blogu
pisze o modzie i podróżach, propaguje także
zdrowy styl życia. Wzięła udział m.in.
w kampanii Idea Expert.
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Tamara Gonzalez Perea
Blog:
Youtube:

Instagram:

Facebook:

macademiangirl.com
youtube.com/user/tgonzalezperea
// 28,3 tys. subskrypcji
instagram.com/macademiangirl
// 155 tys. obserwujących
facebook.com/MacademianGirl
// 185,6 tys. fanów

Tamara przekształciła blog w portal
o modzie i urodzie, obecnie pracuje ze swoim
zespołem. Pisała dla magazynów „Glamour”
i „Grazia”, wiele razy gościła w telewizjach
śniadaniowych jako ekspert z branży mody,
wystąpiła w programie „Agent – Gwiazdy”.
Wzięła udział w kampanii #PracujeBoLubie
Costa Coffee, współpracowała również z
takimi markami jak Sephora, Lirene, CCC,
o.b., Bourjois.

Tomasz Miler
Blog:
Instagram:

Facebook:

milerszyje.pl
instagram.com/tom_miler
// 7,2 tys. obserwujących
facebook.com/TomaszMiler123
// 43,8 tys. fanów

Tomasz Miler pisze o modzie męskiej,
prowadzi pracownię krawiecką, tworzy markę
klasycznych ubrań, jest właścicielem portalu
„Gentleman's Choice”. Pasjonuje się także
whisky, o czym pisze na MilerPije.pl.
Prowadzi szkolenia dotyczące budowania
wizerunku dla kobiet i mężczyzn.
Współpracował m.in. z Kompanią
Piwowarską i BaByliss For MEN.

Weronika Załazińska
Blog:
Youtube:

Instagram:

Facebook:

weronikazalazinska.net
youtube.com/wzalazinska
// 124,5 tys. subskrypcji
instagram.com/weronikazalazinska
// 207 tys. obserwujących
facebook.com/raspberryandred
// 115,9 tys. fanów

Wcześniej prowadziła blog „Raspberry
and Red”. Załazińska w 2015 została uznana
za najlepiej ubraną gwiazdę na festiwalu
w Cannes, była wyróżniana przez
zagraniczne edycje „Elle” oraz magazyn
„Teen Vogue”. Współpracowała z takimi
markami jak Louis Vuitton, L’Oreal, Pandora.

Tobiasz Kujawa
Blog:
Instagram:

Facebook:

freestylevoguing.com
instagram.com/freestylevoguing
// 7 tys. obserwujących
facebook.com/FreestyleVoguing
// 26 tys. fanów

Bloger, dziennikarz, stylista i konsultant.
Znany z ciętego języka, często cytowany
przez media opinii. Od 2013 r. łączy modę,
satyrę i bezkompromisowy styl pisania na
autorskim blogu FreestyleVoguing.com.
Stworzył własną, autorską formułę tekstów
łączącą konwencję felietonu, recenzji i satyry.
Reanimował krytykę mody w Polsce
i wprowadził trend na pisanie o rodzimych
pokazach. Mentor akademii Fashion PR Talks,
wykładowca Viamoda Szkoła Wyższa
w Warszawie. Współpracował komercyjnie
m.in. z Rage Age, H&M, Reserved.

Tomasz Saweczko
Blog:
YouTube:

Instagram:

Facebook:

facetemjestem.pl
youtube.com/user/facetemjestem
// 3,8 tys. subskrypcji
instagram.com/tsaweczko
// 4,4 tys. obserwujących
facebook.com/
FacetemJestemIOSiebieDbam
// 234,9 tys. fanów

� Uwaga: Statystyki powyższych influencerów stale rosną, podane dane mają
charakter przybliżony.

Tomasz Saweczko tworzy blog z poradami
dla mężczyzn. Publikuje teksty o modzie,
urodzie, treningach oraz stylu życia. Wydał
e-booka „Najpierw wiedza, potem marża”,
współpracował z takimi markami jak H&M,
Samsung, Braun czy Pilsner Urquell.
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Modowe influencerki
radzą: traktuj
współpracę z nami
jak długofalową
inwestycję.
Wybieraj mądrze,
analizuj wartości
i konsekwencje, ufaj.
Edyta Kowal
— Editor Partner Fashion PR Talks, Content Manager w Prowly.com

→
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To, że połowa marketerów w kraju wyczuła
już, że influencer marketing to przyszłość marketingu i chciałaby jak najszybciej nawiązać współpracę z wpływowymi
osobami, jest oczywiste. Ale jak do tego
typu współpracy odnoszą się sami influencerzy?

Ciekawych wniosków dostarcza raport Hash.
fm. Jaki rodzaj współpracy osoby tworzące
treści w internecie preferują? Oto pierwsza
trójka: bycie ambasadorem marki, testy i recenzje produktów, akcje specjalne. Koniecznie sprawdźcie też raport przygotowany
w ramach projektu Komu Komunikacja – dowiecie się z niego, jak wygląda współpraca
PR-owców i digital influencerów i jak ważną
rolę we współczesnym świecie pełni content
marketing z wykorzystaniem liderów opinii.
Tak, to lektura obowiązkowa. Do tej listy dopiszcie też (i weźcie sobie do serca) poniższe
dwa mini-wywiady, w których Gosia Boy
oraz Kasia Szymków (znana jako Jestem Kasia), szczerze opowiadają o swoich doświadczeniach z markami modowymi czy reprezentującymi je PR-owcami.

#1
Edyta Kowal: To jak to jest z tą współpracą?
Jakie plusy i minusy mogłybyście wymienić?
Kasia Szymków: Zanim zacznę wytykać innym błędy, chciałabym zaznaczyć, że sama
też nie jestem czysta jak łza, gdyż z racji ilości
maili jakie trafiają do mojej skrzynki, czasami
trzeba się naczekać na moją odpowiedź, co
z punktu widzenia PR-owca na pewno jest
moją wadą.
Gosia Boy: Z perspektywy czasu na duży plus
oceniam długofalowe relacje z rzetelnymi
agencjami PR, z którymi mam przyjemność
współpracować od lat. To nie są przypadkowe akcje, tylko kampanie realizowane świadomie, w trosce o spójny wizerunek marki,

wiarygodność i zadowolenie obu stron.
W tym momencie kierunek, który wyznacza
ścieżkę PR-u zagranicą, to mocna analiza
rynku pod względem współpracy z influencerami, którzy wyróżniają się (i nie mam tu
na myśli liczby followersów) oraz są ekspertami w swoich dziedzinach.
Dla większości marek selektywnych,
z którymi współpracuję, liczy się: profil czytelnika, jakość prezentowanych treści, otoczenie, w którym zostanie zaprezentowany
ich produkt, wartości, które przekazywane są
na blogu.
Jeśli chodzi o minusy, to zdarza się, że
problemem jest brak umiejętności komunikacji oraz wiedzy na temat influencerów.
Tu głównym źródłem są portale plotkarskie.
Dotyczy to zwłaszcza domów mediowych,
w których pracownicy w większości nie rozumieją rynku nowych mediów. Dla wielu
liczy się wyłącznie tabelka w Excelu i wypełnienie jej.
K: Cieszę się z możliwości współpracy z markami modowymi, gdyż takie propozycje
współpracy to raptem 1/3, jak nie 1/4 wszystkich, jakie otrzymuję na maila. Większość
proponowanych akcji jest spoza działu mody,
a część z nich nie ma nic wspólnego z tematyką bloga, więc nieraz przeżywam szok, że
ktoś naprawdę widzi sens w proponowaniu
mi pewnych działań.
Tak więc współprace stricte modowe
to czasami rarytas. Najbardziej cieszą mnie te
z markami, które ceniłam już wcześniej. Co
mam z takich projektów? Zapewniają rozwój
mojego bloga – dzięki nim zyskuje także na
znaczeniu w branży. W przypadku udanych
realizacji agencje, które prowadzą projekt,
odzywają się ponownie przy okazji innych
działań z tą samą lub inną marką.
Zawsze daję z siebie wszystko, by
klient był zadowolony, ale także by moi czytelnicy nie czuli się w jakiś sposób przytłoczeni przez reklamę. Zależy mi na tym, by
nawet wpisy sponsorowane były naturalne
i typowe dla bloga.
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Agencja jest pośrednikiem pomiędzy
mną a klientem i w przypadku różnicy zdań
w trakcie projektów nieraz wolałabym rozmawiać bezpośrednio z klientem, gdyż mam
wrażenie, że czasami agencje niedosłownie
przekazują moje argumenty, przez co czasami
nie udaje się przekonać klienta do mojej racji. To ja znam mojego bloga oraz moich czytelników najlepiej, więc wiem, co sprawdzi
się najlepiej, dlatego oczekiwałabym czasami
nieco więcej zaufania.
Zdarza się, że agencja jest tylko i wyłącznie łącznikiem pomiędzy mną i klientem,
bo oprócz przekazywania informacji dosłownie nic nie robi. Super, jeśli przychodzi z fajnym, dopasowanym do bloga tematem akcji,
ale bywa tak, że to ja mam wymyślić cały
plan działania lub nawet kilka jego wariantów, które następnie agencja zaproponuje
klientowi, a zatem równie dobrze mogłabym
sama zwrócić się do klienta z tym pomysłem.

#2
E: Gdybyście miały ocenić polski rynek – co
jest ok, co jest problemem, co agencje powinny poprawić, to zwróciłybyście uwagę
na…
G: Cieszy rosnąca świadomość profesjonalnego podejścia do współpracy z influencerami. Dobra organizacja, szybkość akceptacji
materiałów do publikacji, otwartość na własne pomysły. Do poprawy jest komunikacja
oraz poszerzenie wiedzy o rynku, patrzenie
szerzej, niż tylko przez pryzmat portalu plotkarskiego.
K: Gdy agencja lub bezpośrednio
klient zwraca się do mnie w sprawie współpracy, oczekuję, że mniej więcej zna mój
blog, mój styl i sposób prowadzenia bloga
oraz jego kanałów społecznościowych, a zatem już na wstępie powinna wiedzieć, co na
pewno nie ma najmniejszych szans na publikację.
Często w mejlach w sprawie współpracy
czytam coś w stylu: „Uwielbiamy Twój styl

i bardzo się z nim utożsamiamy", po czym
okazuje się, że asortyment sklepu czy styl
marki nie ma zupełnie nic wspólnego z tym,
co pokazuję na blogu, więc już wtedy wiem,
że albo był to mejl rozesłany do setki innych
osób, albo ktoś liczy, że może po przeczytaniu
kilku miłych słów zgodzę się na wspólne
działania.
Warto też tu wspomnieć o współpracy
barterowej, która nadal budzi wiele kontrowersji. Z przyjemnością pomagam młodziutkim polskim markom, które dopiero
się rozwijają, a ich styl jest mi bliski, jednak
gdy barter proponuje duża znana marka
czy sieciówka (nie luksusowe, ale zwykłe
marki), która na dodatek ma nawet konkretne oczekiwania za taką formę wynagrodzenia, czuję się wykorzystywana. To tylko pokazuje brak świadomości w temacie albo
brak szacunku do pracy blogerów.
Kolejna sprawa – gdy już dojdzie do
współpracy, niestety często jest tak, że wstępne założenia współpracy diametralnie różnią się od tego, co ma być realizowane. Wiele razy przeżywałam rozczarowanie, bo
początkowo fajnie zapowiadający się projekt
nie miał nic wspólnego z moimi wyobrażeniami.

#3
E: A najlepsza współpraca w waszym dotychczasowym portfolio i dlaczego?
G: Bardzo cenię sobie współpracę z zapachami Chloe, może dlatego, że są dla mnie bardzo ważne, towarzyszą mi od dawna. To
wielka przyjemność reprezentować w Polsce
Chloe Girls. Patrząc na ostatnie miesiące, cieszę się niezwykle z udziału w globalnych
kampaniach Louis Vuitton dla UNICEF czy
DIESEL #LoveChallenge przy współpracy
z D.H. Vitkac.
K: Niestety, najlepsze case’y nie należą
do marek z branży mody, ale mam nadzieję,
że wszystko jeszcze przede mną. Jako fanka
podróży cieszę się, gdy współpraca wiąże się
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dodatkowo z wyjazdem (niekoniecznie zagranicznym! Polska także ma tyle wspaniałych zakątków) np. w miejsce siedziby marki
lub na jakiś event specjalny marki. Podczas
takich wyjazdów i ja jestem zadowolona,
i obserwatorzy są bardziej zainteresowani
materiałem z niecodziennego miejsca, a co za
tym idzie, klient także zyskuje dodatkowy
rozgłos.

#4
E: Kiedy taka współpraca nie ma szans „zagrać” w waszym przypadku?
G: Gdy chodzi o ilość, a nie o jakość.
Wyznacznikiem mojej pracy jest zawsze jakość i w tym temacie nie uznaję kompromisów.
K: Kiedy ktoś prosi mnie o opublikowanie jakiegoś gotowca lub notki prasowej.
Na blogu publikuję jedynie autorskie materiały lub takie, w których realizacji miałam
spory wkład.

ja uważałam za najbardziej odpowiednie,
lecz tego, które upatrzył sobie klient i się go
kurczowo trzymał. Może nie zdobyło ono jakiejś bardzo małej liczby polubień, jednak za
jakiś czas dodałam bez okazji to zdjęcie, które
ja uważałam za lepsze, i zdobyło 3 razy więcej
lajków. Wiem, że świat się na lajkach nie
opiera, ale to najlepszy sposób, jaki przychodzi mi do głowy, by zobrazować to błędne
myślenie niektórych marek lub agencji.

— Rozmawiała: Edyta Kowal,
Content Editor Fashion PR Talks,
Content Manager w Prowly.com

#5
E: Co powinny sobie wziąć do serca marki,
które chcą budować lepsze relacje z influencerami?
G: Patrzcie na współpracę z influencerami jak na długofalową inwestycję, wybierajcie mądrze, analizując pracę, wartości,
konsekwencje.
K: Jak już wspomniałam w pierwszym
punkcie – większe zaufanie do influencera,
z którym chce się współpracować. Niestety
często podczas realizacji jakichś projektów
nie odczuwam, że to współpraca, lecz zwykłe zlecenie, które mam zrealizować dokładnie pod wizję klienta, która nie zawsze
jest najlepsza. Wtedy tracę radość z działania
i mam ochotę jak najszybciej zamknąć projekt i przejść dalej.
Dość dobrym przykładem takiego uporu klienta, który nie wyszedł mu na dobre,
było opublikowanie na moim Instagramie
w ramach współpracy nie tego zdjęcia, które
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Dobrze opowiedziana
historia kończy się sprzedażą.
→
Content marketing, 24 marca 2017 r., Warszawa

29

4
_
30
30

6 kroków
do udanej
współpracy
z influencerem

Łukasz Głombicki
— Head of communications w LifeTube

Weronika Wyrzykowska
— PR&Brand Specialist w LifeTube

→
31

Współpraca z twórcami internetowymi działa. Coś, co jeszcze kilka lat
temu było poddawane pod wątpliwość, dziś nikogo już nie dziwi. Nie
dziwi również fakt, że coraz więcej firm chce swoje kampanie opierać
właśnie na digital influencerach. To wybór dobry, ponieważ za zasięgami idzie w tym przypadku wizerunek i zaufanie, jakim widzowie
obdarzają swoich ulubionych Twórców. Zanim weźmiemy się na sposób i z nimi skontaktujemy, warto pamiętać o najważniejszych aspektach, które zarówno markom, jak i twórcom (i sieciom partnerskim)
ułatwią życie.

1.

Przygotuj dobry brief – jasno informuj, jaki cel chcesz osiągnąć, jaka jest grupa docelowa kampanii i jaką przyjęto koncepcję na prezentację produktu. Takie informacje nie tylko
uproszczą i przyspieszą proces poszukiwania odpowiedniego
dla marki Twórcy, ale także pomogą influencerom w określeniu, czy przyjęte przez markę założenia są dla nich możliwe do
zrealizowania. Na tej podstawie influencerzy mogą też zdecydować, czy chcą się angażować w dany projekt.

2.

Dopasuj Twórców do kampanii – jeśli wiesz, z kim chciałbyś
podjąć współpracę, uwzględnij taką informację w briefie. Nie
trzymaj się jednak kurczowo jednego pomysłu i poznaj rekomendacje sieci partnerskiej. Istnieją specjalistyczne badania i
odpowiednie wskaźniki, na podstawie których można tworzyć pary o największym potencjale marketingowym. Improwizacja w tym zakresie nie jest wskazana. Warto polegać na
podmiotach wyspecjalizowanych w tematyce influencer marketingu.

3.

Zaplanuj działania odpowiednio wcześnie – żeby uniknąć
sytuacji, w której nie uda się zrealizować wszystkich świadczeń w terminie. Należy wziąć pod uwagę czas przeznaczony
na stworzenie koncepcji, realizację i akceptację materiałów.
Tworzenie scenariusza i produkcja profesjonalnych materiałów wideo to proces wymagający od Twórcy dużego nakładu
pracy, a ASAPy zaszkodzą obydwu stronom.

4.

Wykorzystaj wszystkie możliwości – współpraca z youtuberem nie musi równać się lokowaniu produktu na jego kanale.
Opcji jest wiele, warto jest więc myśleć o szerzej zakrojonych
działaniach, jak chociażby wykorzystanie wizerunku Twórcy
we własnych kanałach, czy organizacja eventu z jego udziałem. Pomyśl również o stworzeniu optymalnej strategii komunikacji, uwzględniającej wszystkie kanały komunikacji influencerów, jak np. Facebook, Instagram czy Snapchat. W tym
wszystkim może oczywiście pomóc sieć partnerska!
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5.

Zostaw miejsce na kreatywność – klient, który wie czego
chce, to wymarzony klient. Niemniej jednak, uporczywe trzymanie się jednej koncepcji, do niczego dobrego nie prowadzi.
Warto zaufać Twórcom, którzy najlepiej znają swoich odbiorców i wiedzą, jakie formaty i treści do nich trafiają. Oczywiście marka ma prawo ingerować w scenariusz, proponować
konkretne rozwiązania, czy wymagać od influencera akceptacji materiału na różnych etapach projektu. Obie strony muszą
być jednak otwarte na dialog. To jedyna droga to wypracowania kompromisu.

6.

Poznaj medium – YouTube, ale także inne media społecznościowe, to nie miejsca, w których można kopiować treści z telewizji. Każde z nich ma swoją dynamikę, charakter i formaty
tam działające i pasujące. I zupełnie nie przypominają one reklam telewizyjnych. Filmy na YouTube to niezależne, oryginalne produkcje, różniące się od filmów i programów oglądanych w telewizji. Warto o tym pamiętać.
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O Fashion PR Talks

Fashion PR Talks to pierwsza w Polsce szkoła biznesu
mody. Założona w 2015 r. w Warszawie wspiera kreatywność i przedsiębiorczość w sektorze mody w tej
części Europy.
Co roku Fashion PR Talks to ponad 30 multidyscyplinarnych kursów dla branży mody, autorskie podręczniki oraz forum biznesu mody Fashion Talks. W Fashion
PR Talks uczą aktywni zawodowo profesjonaliści, mający w portfolio takie marki jak Dior, Swarovski, Agent
Provocateur czy ELLE. Eksperci, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją praktyczną wiedzą.
Ale Fashion PR Talks to nie tylko szkoła. To społeczność
wykształconych, zainteresowanych i interesujących
osobowości, które oprócz wysokiej jakości nauczania
szukają realnych możliwości rozwoju. Dlatego też
Fashion PR Talks wspiera networking, pośredniczy między uczestnikami szkoleń a pracodawcami oraz angażuje się w wydarzenia edukujące branżowe talenty.
W perspektywie długofalowej, misją Fashion PR Talks
jest profesjonalizacja branży mody, a co za tym idzie
umocnienie lokalnego wzornictwa na globalnej mapie
mody. Im silniejsze są nasze marki zagranicą, tym bardziej konkurencyjny może być rodzimy rynek.

Fashion PR Talks
Creating opportunities.

34

fashionpr talks.pl

#fashionpr talks
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