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WPROWADZENIE

Dla wielu marek z branży mody media społecznościowe przestały
być zabawą. Instagram kierujący do sklepu on-line, Facebookowy
storyselling i wielomilionowe, dedykowane fanom marki aktywacje
w social media pochłaniają sporą część budżetu takich gigantów
jak Dior, Tommy Hilfiger czy Top Shop.
W debacie o przyszłości komunikacji online w, nota bene, drukowanym wydaniu „Business Of Fashion” JJ Martin z magazynu
„Wallpaper*” mówi, że największych rynkowych graczy przeraża
dominacja wirtualnego nad realnym. „Właściciele marek oddają
stery wielomiliardowych imperiów 23-latkom pozującym na ściankach z gwiazdami Instagrama” jednocześnie nie wiedząc, czy social media rzeczywiście sprzedają.
Martin podsumowuje, że w związku z powyższym sytuacja marek
w dobie mediów społecznościowych jest co najmniej „gówniana”.
Czy rzeczywiście? Na te pytanie odpowiadamy przyglądając się
wpływowym internetowym autorom i markom i ich strategiom komunikacji online. Na koniec staramy się ustalić: ile to wszystko rzeczywiście kosztuje? Odpowiedzi jak zawsze potrafią zadziwić.

Olka Kaźmierczak
Założycielka Fashion PR Talks
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„
To, w co z naszej
perspektywy warto
inwestować w mediach
społecznościowych
to materiały wideo.
Prezentujemy je na
playerze na Facebooku,
w skróconej, 15-sekundowej
wersji na Instagramie
oraz na bieżąco, podczas
nagrań – na Snapchacie.

Maria Peltz-Orlińska, Digital Content and Product Director
w spółce Burda International Polska o najlepszej inwestycji
w social media magazynu „Glamour”
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Poświęciłam blogowi całe życie

rozmowy

autor

Olka Kaźmierczak
założycielka kolektywu pop up grupa, akademii
fashion pr talks i autorka pierwszego w polsce
bloga o pr -ze mody fashionprgirl.pl

rozmówca

Jessica Mercedes Kirschner
jedna z na jpopularniejszych polskich blogerek,
autorka założonego w 2010 r. bloga jemerced.com

Założyła bloga w wieku 16 lat, bo chciała dostawać wejściówki na pokazy mody. Dziś jest w pierwszej trójce najpopularniejszych blogerek modowych
w Polsce. Jessica Mercedes, autorka jemerced.com
twierdzi, że to dzięki systematyczności i pracowitości. Przed stagnacją ratuje ją upór. Koleżanki
z branży wyprzedza dzięki głowie do interesów.
Z Jessicą rozmawiamy o aranżowaniu życia pod
bloga, mediach społecznościowych i o tym, co
w branży mody będzie kolejnym Snapchatem.
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rozmowy

O: Po co powstał Twój blog?
J: Założyłam bloga, bo chciałam dostawać
wejściówki na pokazy mody. Przeczytałam
w „Elle” artykuł o Bryan Boy’u, Tavi Gevinson,
Elin Kling i pomyślałam, że w Polsce brakuje
ekstrawaganckich blogerek. Jak na moje
16 lat szpilki, kolorowe futra i cekiny, które
wtedy nosiłam, zaliczane były do szokujących.
Poza tym zawsze działałam dużo i intensywnie. Po trzech miesiącach prowadzenia bloga
trafiłam na pierwszego fashion weeka
w Łodzi – poznałam wtedy Roberta Kupisza
i inne osoby z branży. Robert opowiadał mi
o tym, że chce założyć markę odzieżową.
Pokazywał pierwszą zaprojektowaną przez
siebie koszulę. Następnie wygrałam konkurs
Starego Browaru, dzięki któremu mogłam
pojechać na pokaz Krzyśka Stróżyny do
Londynu. Jako finalistka międzynarodowego
konkursu, trafiłam też na tydzień mody
w Nowym Jorku – byłam tam z amerykańskim
„Elle” i z Nokią. Obserwatorzy w Polsce
chętnie śledzili moje zagraniczne podróże.
O: Nie chcesz już być naczelną polskiego
„Vogue’a”? Do niedawna wkurzałaś tym
tekstem pół branży.
J: Tekst o „Vogue’u” to była prowokacja.
Powiedziałam to specjalnie. Dla mnie była
to przenośnia tego, co chcę robić, czyli
pracować w branży mody i być w niej uznaną.
Lubię pracować z ludźmi i wymyślać coś,
co będziemy realizować grupowo. Teraz mam
tak na swojej stronie. Kiedy zmieniałam bloga
w portal wszyscy mówili, że moje fanki interesują się mną, a nie modą. I rzeczywiście przez
pierwsze pół roku to stylizacje lepiej się
klikały. Od 1,5 roku jest zupełnie odwrotnie.
Snapchat też dużo zmienił. Kiedyś chciałam
dodawać zdjęcia codziennie, dziś stawiam
na dopracowane sesje i ubrania, które rzeczywiście są warte uwagi. Dwa lata temu przewidziałam, że blog dla samych stylizacji nie
będzie miał sensu.

O: Jaka jest Twoja rola w polskiej branży
mody?
J: Jestem pośrednikiem między światem
mody, a zwykłymi ludźmi. Kiedyś dziewczyny,
żeby fajnie wyglądać, kupowały gazety
w kioskach. Dziś wchodzą na mój portal
i mogą się zainspirować. Celowo nie profesjonalizuje swoich działań w 100 procentach,
żeby pokazać moim czytelniczkom, że to ja
osobiście redaguję tę stronę dla nich.
O: Twoi znajomi twierdzą, że masz głowę
do interesów i doskonale wiesz, co robisz.
Nie ma miejsca na przypadek.
J: Wiem, w co zainwestować. Nawet zakup
Chanelki, który był ponad stan, był inwestycją,
budował mój wizerunek jako blogerki luksusowej. Od początku moim zamierzeniem było
pozycjonowanie bloga w kontekście mody,
high fashion, ale i luksusu. W Polsce brakuje
takich blogów, a z drugiej strony istnieje cała
masa marek luksusowych, które nie mają gdzie
lokować swoich produktów.
O: Na czym zarabiają blogerki modowe
w Polsce?
J: Ja najwięcej zarabiam na blogu. Staram
się nie spamować Instagrama i YouTube’a i na
tych kanałach podchodzić do kampanii selektywnie. Luksusowe marki stawiają na estetykę
i zawsze mają dobrze przemyślane, czy trafią
do odpowiedniej grupy docelowej.
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„
Poświęciłam blogowi całe życie.
Motywuje mnie to, że zaczynałam
od zera. Poza tym, na koniec dnia
najważniejsi są dla mnie moi czytelnicy. Wiele dziewczyn z branży przestaje pisać bloga, gdy nadchodzi popularność. Przeglądam ich strony
i widzę, że są aktualizowane tylko
wtedy, gdy na horyzoncie pojawia się
reklamodawca. Ja nigdy nie przestanę
pisać dla moich fanów. Bez względu
na to, czy robię płatną kampanię, czy
inspiracyjny wpis, zawsze zastanawiam się: „Co będzie z tego mieć mój
czytelnik”? Nie wyobrażam sobie,
żebym mogła działać inaczej.
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„

rozmowy

O: Ostatni sezon był dla Ciebie wyjątkowo
owocny. Trafiłaś nawet na vogue.com.
J: Odwiedziłam w tym sezonie Milan
Fashion Week i Paris Fashion Week, gdzie
obejrzałam pokazy największych domów
mody takich jak Celine, Chloe, Gucci,
Givenchy, czy Moschino. W tym sezonie
robiłam również relację dla warszawskiego
domu handlowego Vitkac z pokazów, prowadziłam im media społecznościowe.
O: Który kanał społecznościowy jest
dla Ciebie najważniejszy?
J: Wszystkie się wzajemnie uzupełniają.
Nie mogę czegoś nie prowadzić. W moim
przypadku działa Instagram, Snapchat,
fanpage i YouTube. Kluczem jest regularność
i pracowitość. Jak wejdziesz na mojego bloga
to zobaczysz, że jest on aktualizowany
codziennie.
O: Co będzie następnym Snapchatem?
J: Wideo! Rok temu byłam na tygodniu
mody w Nowym Jorku. Anna Wintour na
wykładzie w Apple Store mówiła, że kampanie
wideo będą kluczowe dla projektantów mody.
Wtedy „Vogue” premierowo pokazywał swój
kanał na YouTube. Pierwsze filmy miały po
20-30 tysięcy wyświetleń. Nie było tendencji,
żeby oglądać modę w wersji wideo. W tym
samym czasie obserwowałam polski rynek
i nie widziałam na nim vlogerki, która zajmuje
się stylizacjami z wybiegu, relacjami z pokazów mody. Postanowiłam więc pójść w tę
stronę. Nawet wynajmując mieszkanie pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, było zaaranżowanie garderoby, z której obecnie nagrywam swoje filmy. Odkąd prowadzę własny
kanał na YouTube, zaangażowanie pod moimi
wpisami na fanpage’u i Instagramie znacznie
wzrosło. Ludzie na YouTube mają szansę
poznać mój charakter, dowiadują się, jaka
jestem, o czym myślę.
O: A jest coś, o czym starasz się nie mówić?
J: Po kilku latach obcowania z polskim

internetem wiem, że są tematy, których należy
unikać. Zwierzęta w tropikalnych krajach,
podkreślanie, że w naszym obiedzie znajduje
się mięso, że nasza torebka została zrobiona
ze skóry. Czytają mnie różne dziewczyny,
muszę się liczyć z tym, że niektóre są drażliwe
na punkcie kontrowersyjnych tematów.
O: Twój blog to małe, świetnie prosperujące
przedsiębiorstwo. Ile osób zatrudniasz?
J: Zatrudniam 3 dziennikarzy, fotografa,
menadżera i programistę. Stawiam na ludzi,
którzy potrafią robić wiele rzeczy. Niektórzy
śmieją się ze mnie, że robiąc casting na
fotografa pytałam o konta kandydatów na
Instagramie, a ja chciałam ocenić, czy ktoś
jest spójny ze mną estetycznie.
O: Jak Ci się udaje być o krok przed
Twoimi koleżankami z branży?
J: Choć nie jestem odbiorczynią Seleny
Gomez i Justina Biebera wiem, jaką muzykę
aktualnie grają. Wiem też, co robi Brodka
i zespoły rockowe. Interesuję się wszystkim.
Oglądam codziennie wiadomości, czytam
codziennie portale modowe. Śledząc wiele
rzeczy dużo można się nauczyć. Aby istnieć
w internecie, trzeba dużo czytać, inspirować
się. Lubię wiedzieć, co myślą ludzie.
O: Co motywuje Cię do pracy?
J: Poświęciłam blogowi całe życie.
Motywuje mnie to, że zaczynałam od zera.
Poza tym, na koniec dnia najważniejsi są
dla mnie moi czytelnicy. Wiele dziewczyn
z branży przestaje pisać bloga, gdy nadchodzi popularność. Przeglądam ich strony
i widzę, że są aktualizowane tylko wtedy,
gdy na horyzoncie pojawia się reklamodawca.
Ja nigdy nie przestanę pisać dla moich fanów.
Bez względu na to, czy robię płatną kampanię, czy inspiracyjny wpis, zawsze zastanawiam się: „Co będzie z tego mieć mój czytelnik”? Nie wyobrażam sobie, żebym mogła
działać inaczej.
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specjaliści
branży mody
już dziś z apisz si ę na warsz tat y
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Czego o social media uczy nas
przykład Burberry?

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
specjalistka ds. wizerunku i brandingu,
autorka bloga babeczkinawybiegu.pl

Dlaczego marka Burberry skutecznie działa w social
media? Bo prawidłowo określiła cele strategiczne
komunikacji. Dziś, kiedy 90 proc. specjalistów ds. marketingu uważa social media za istotne z punktu
widzenia biznesu (źródło: raport Social Media Marketing
Industry Report) wydaje się to nieodzowne w efektywnym korzystaniu z mediów społecznościowych.
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analizy

BURBERRY – M ARK A LUKSUSOWA,
KTÓR A Z AWŁ ADNĘŁ A ŚWIATEM
WIRTUALNYM
W 2006 roku (10 lat temu!) wizję Burberry
zdefiniowano w następujący sposób:
„Pierwsza firma, która jest w pełni zdigitalizowana”. Ówczesną grupę docelową marki
opisano jako dobrze sytuowanych mężczyzn
w średnim wieku, posiadających już kultowy
płaszcz w swojej szafie. Kolejnym krokiem,
już po ustaleniu grupy docelowej, było
wdrożenie czynnego 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, punkt obsługi klienta
na Twitterze: @BurberryService.

JAK Z A ANGA ŻOWAĆ ODBIORCĘ M ARKI
DO T WORZENIA DL A NIE J CONTENTU
I DZIELENIA SIĘ NIM?
Będąc już symbolem statusu, płaszcz-ikona
stał się przedmiotem pożądania wielbicieli
mody na całym świecie. Na mikro stronie
„Art of trench”, na której klienci marki mogli
dodawać swoje zdjęcia w płaszczach
Burberry, dotarto do młodszej grupy docelowej wykorzystując popularność streetstyle’u.
W roku poprzedzającym wdrożenie tej
strony (2009), fanpage marki na Facebooku
liczył już ponad milion fanów i zajmował
pierwsze miejsce pod względem liczby
lubiących w sektorze mody luksusowej.
Z roku na rok sprzedaż Burberry w internecie wzrastała o 50 proc., co jest zasługą
zarówno mikro strony „Art of trench”, jak
i aktywności marki na Facebooku.
W pierwszym roku funkcjonowania mikro
strona liczyła 7,5 miliona odsłon, a konwersja na stronę główną Burberry była znacząco wyższa niż z innych źródeł internetowych. Dlatego też do 2012 r. 60 proc.
środków marketingowych zostało przesuniętych na działania digitalowe.

INFLUENCER
– NOWY A MBASADOR M ARKI
Wraz z pojawieniem się nowych mediów,
Burberry w odniesieniu do strategii (dla
przypomnienia: pierwsza marka luksusowa,
która rządzi światem wirtualnym), nadała
ton branży mody w ich wykorzystywaniu.
Po udziale Romeo Beckhama w świątecznej
reklamie Burberry (11 mln odsłon klipu
w zaledwie 48 godz. od momentu jego
publikacji), w 2016 r. starszy z synów
Victorii i Davida Beckhamów, Brooklyn,
został zaangażowany do sfotografowania
kampanii reklamowej nowego zapachu
Burberry: Brit. Sesję transmitowano na
żywo na Snapchacie i Instagramie marki,
akcję można było śledzić poprzez hashtag
#thisisbrit. Wybór szesnastolatka obserwowanego w sieci przez 6 milionów fanów
zapewniły kampanii rozgłos jeszcze przed
wejściem perfum do sprzedaży. W tym
przypadku marka zrealizowała też drugi
cel – dotarła do młodszego klienta. Kilka
miesięcy wcześniej Burberry, jako pierwsza
marka modowa na świecie przeprowadziła
na Snapchacie 24-godzinną akcję promującą kampanię kolekcji wiosna/lato 2016,
której autorem został słynny fotograf mody
Mario Testino. Dziś marka ma ponad 17 mln
fanów na Facebooku, 6,2 mln na
Instagramie i 6,17 mln obserwujących
na Twitterze.
Mimo, że nie każdy może pozwolić sobie
na rozmach i budżet Burberry, to warto
podkreślić, że efektywność działań, ale też
wzmacnianie wizerunku marki, są skutkiem
konsekwentnie realizowanej strategii, jasno
określonych celów i grupy docelowej. Dzięki
nim np. wybór kanałów i narzędzi (marka
nie musi być obecna we wszystkich mediach
społecznościowych, ważne, żeby znalazła
się tam, gdzie jej klienci) czy ich charakteru
(korporacyjny, lifestylowy, mieszany) lub
zaangażowania ambasadorów – digital
influencerów, staje się jasny i spójny
z całością komunikacji.
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„
Wszelkie treści, które
pojawiają się na profilu
Dziedzic Pruski są wynikiem
naszej niepohamowanej
i nieskrępowanej niczym
kreatywności.

Michał Rejent, CEO marki Dziedzic Pruski o procesie powstawania treści
na fanpage'u Dziedzica Pruskiego (pierwsza dziesiątka najbardziej
angażujących stron na Facebooku wg Sotrender)
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Ile kosztują social media?

analizy

autor

Marta Buzalska
copyfighter, specjalistka ds. marketingu
w poznańskiej agencji qa

W social media nie wystarczy po prostu być. Kilka zdjęć
packshotów czy regramy od klientów nie zastąpią
strategii marki, a jej obecność na Facebooku i innych
społecznościówkach nie jest darmowa. Ci, którzy to wiedzą, błyszczą wśród masy bliźniaczych postów i chaosu komunikacyjnego. Ile właściwie marki warte śledzenia przeznaczają na działania w social media?
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analizy

FACEBOOK JAK IKEA...
W założeniach tani, ale jeśli chcesz mieć
efekty, bez większego budżetu ani rusz.
Koszt prowadzenia fanpage’a marki jest
bardzo różny – początkująca marka może
wydawać 150 pln miesięcznie, są także
takie, których rachunki miesięczne sięgają
30 tys. pln. Niech nie zmylą was agencje
obiecujące miesięczną obsługę fanpage’a
za 300 pln. Ta kwota ma gwarantować
10 postów na miesiąc, 3 konkursy z upominkami i... wprowadzenie danych firmy. To
jednak początek wydatków. W pakiecie
pominięto przecież interakcje z fanami,
odpowiedzi na komentarze i zapytania,
płatną reklamę oraz dodatkowe sesje
zdjęciowe i wszelkie akcje konkursowe.

SINSAY: 530 T YS. FANÓW
Sinsay publikuje trzy posty dziennie. Samo
ich zaplanowanie i przygotowanie zabiera
ich specjaliście około godziny, chociaż
należy mieć na uwadze, że niektóre z nich
są bardziej pracochłonne od innych.
– Posty tworzymy w oparciu
o potrzeby targetu, stąd najważniejsze jest aby pamiętać do kogo
kierujemy treści, a także o celu
jakim jest promocja produktu.
Najlepiej jeśli uda nam się te dwie
rzeczy połączyć. To właśnie tego
typu posty są najbardziej wymagające – przypomina Jaśmina
Sołtysiak, specjalistka zajmująca
się social media Sinsaya.
Tworzenie contentu to tylko ułamek czasu
– przyjmuje się, że zabiera jedynie 20%
pracy, reszta to interakcje. Klienci marki
często zamiast pisać maile lub dzwonić do
BOK-u, korzystają z social mediów, więc
fanpage musi przejąć jego rolę. To oznacza
około 300 godzin miesięcznie na markę

publikującą 2 posty dziennie
Kompleksowe prowadzenie fanpage'a:
13 – 15 tys. pln miesięcznie (koszty agencji).
Do tego należy doliczyć także spory budżet
reklamowy, który w zależności od sprawności
specjalistów może wynosić kolejne 10 – 15
tys. pln. Monitoring: miesięczny abonament
w brand 24 dla dużych marek to 2999 pln.

BODYM APS: 2200 FANÓW
Co jednak z małymi fanapge’ami, gdzie
nakłady i zespół są znacznie mniejsze niż
w przypadku Sinsay? Tutaj marki muszą
zdecydować: czas czy pieniądze. Ewa
Stepnowska, założycielka Bodymaps,
sama pilnuje fanpage’u marki i przyznaje,
że ciągłe bycie w sieci jest wymagające.
Na razie posty pojawiają się do dwóch
razy w tygodniu, ale jego prowadzenie
to ciągłe wydatki:
- W social media jest dużo mini
kosztów, od kwiatka, który kupujesz, żeby zrobić ładne zdjęcie
na Instagram, do płatnych filtrów
i narzędzi do sprawdzania statystyk – przyznaje Stepnowska.
Przy Facebooku trzeba też liczyć się
z płatną reklamą. Jest ona rozliczana za
kliknięcie (CPC) lub 1000 wyświetleń (CPM).
Cena zależy od jakości posta, ale także od
branży. W tych bardziej wymagających jak
fashion, koszt za kliknięcie na poziomie
1 pln powinien być zadowalający, jednak
przy reklamie płatnej najlepsze efekty
osiąga się próbując różnych form i typów
zaangażowania. Facebook ads to ciągłe
testy, a projektanci sami zajmujący się
swoimi social media, muszą nauczyć
się jak optymalizować swoje kampanie
Kompleksowe prowadzenie fanpage'a:
2 500 – 3000 pln miesięcznie (koszty
agencji). Początkujący fanpage powinien
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założyć budżet na płatną reklamę ok. 400
plnmiesięcznie. Do tego najlepiej od razu
doliczyć koszt szkolenia Facebook dla
biznesu: koszt ok. 800-1000 pln za wartościowe seminarium. Monitoring: miesięczny
abonament w brand24 dla początkujących
to 89 pln.

RISK M ADE IN WARSAW:
52 T YS. FANÓW
RISK made in warsaw wie, że najlepszym
ambasadorem marki są zadowolone klientki
oraz same założycielki marki, dlatego Klara
Kowtun z przekonaniem prezentuje każdy
z projektów na sobie. Risk nie unika też
postów z fotkami od klientek - dobre zdjęcie
warte jest tysiąc słów, ale też sporo pieniędzy. Fanki sporo zaoszczędzają marce:
cena sesji modowej to 100 - 200 pln za
godzinę pracy modelki, 2000 pln dla
fotografa oraz 300 – 1000 pln za dzień
pracy wizażysty i fryzjera. Lookbook to już
wydatek do 30 tys. pln, natomiast packshot’y
mogą kosztować do 150 pln za produkt.
Dziewczyny publikują ok. 8 postów dziennie, które generują większy ruch i więcej
zapytań niż mniej płodne fanpage. Stawka
może więc w tym przypadku wzrosnąć do
ponad 400 godzin pracy miesięcznie.
Doliczcie do tego koszty nagród w konkursach– projekty RISKA nie należą do najtańszych, a więc 200 pln wzwyż plus koszt
kuriera.
Rzetelna agencja wyceniłaby prowadzenie
podobnego fanapge'a na: 6-9 tys. pln.
Budżet na reklamę dla średniego fanpage:
5 tys. pln.

INSTAGR A M I SNAPACHAT
Nie tylko Facebook rodzi koszty. Instagram
to kolejne godziny przeznaczone na tworzenie contentu i interakcji. Bodymaps publikuje
minimum kilka tygodniowo. Z kolei Sinsay
postawił na zewnętrznego specjalistę
zajmującego się tylko i wyłączni

Instagramem marki, wspieranego przez
zespół, który poświęca 2-3 godziny tygodniowo, by dostarczyć mu content. Pozostaje
też kwestia płatnej reklamy - odkąd ją
wprowadzono, wydatki niektórych marek ze
Stanów na Instagramie wzrosły o 11 000%!
W zależności od jakości reklamowego posta
i branży, tysiąc wyświetleń to średni koszt
od 80 do 450 pln. Zdjecia: koszt jednego
atrakcyjnego zdjęcia z własnej sesji to ok.
30-60 pln Zdjęcia z płatnych stocków
zaczynają się od kilkunastu złotych, ale
te lepsze to nawet 50-200 pln za sztukę.
Sam koszt prowadzenia średniej wielkości
profilu to ok 4-5 tys. pln.

SNAP – SZYBKI I TANI?
Marki, które chcą działać świeżo przy
ograniczonym budżecie, mogą sądzić,
że ratunkiem jest Snapchat. Nic bardziej
mylnego. Mimo, zdawać by się mogło,
że nakręcenie snapa to chwila, jest to chyba
najbardziej angażujące medium.
Odpisywanie na ogromną ilość wiadomości
zwrotnych jest czasochłonne, szczególnie,
że odbiorca na Snapchacie jest bardziej
wymagający i oczekuje kreatywności.
Sinsay jednak uważa, że czas poświęcony
na fanów marki jest bardzo opłacalny: klient
na Snapchacie dzieli się nie tylko opinią ale
również zaprasza markę do swojego życia
dzieląc się zdjęciami. To feedback na wagę
złota, który jeszcze skuteczniej pozwala
wytyczyć kierunki w jakich zmierza marka.
I faktycznie często tyle to kosztuje, ale social
media należy traktować jako inwestycję,
nie jako koszt.
Tutaj kosztów nie zrzucimy na zewnętrznego
specjalistę to musi być ktoś z firmy – koszt
Snapa to około 200 godzin jego pracy
miesięczne plus koszty akcji promocyjnych.
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O mediach społecznościowych i influencerach nikt już
nie myśli niepoważnie. Wystarczy mieć dobre wi-fi, by
zauważyć popularność kreowanych tam kampanii obsadzanych gwiazdami internetu. Nie dziwi więc wcale
powstanie pierwszej, międzynarodowej agencji zajmującej się tylko Snapchatem i wyrastanie jak grzybów po deszczu platform influencer marketing.
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10 SEKUND T WOJE J M ARKI
Yvan Rodic, znany szerszemu gronu jako
Facehunter, zrobił rzecz niebywałą – wystartował niedawno z własną agencją, dedykowaną jedynie Snapchatowi. A Little Nation
zajmuje się kreacją, strategią i contentem.
Mimo wszystko brzmi mało poważnie?
Właśnie współpracowali z Susie Bubble
dla Emilio Pucci. Ponadto, aby udowodnić
swoje zaangażowanie i miłość do aplikacji
z duszkiem, każda z czterech osób,
z którymi możemy się skontaktować
w sprawie współpracy, poza adresem
mailowym, ma podany nick do swego
bardzo aktywnego konta Snapchacie.
Biuro agencji znajduje się w Sztokholmie,
jednak – jak zapewniają – działają międzynarodowo i dlatego też zatrudniają ludzi
z różnych krajów. Rodic w wywiadze dla
Buro 24/7 przyznał, że chcą być czymś
więcej, niż tylko firmą – ich celem jest
wymyślić własną kulturę. Oraz podkreślił,
jak istotnym dla marki jest zrozumienie,
że Snapchat nie może być traktowany jak
każda inna platforma social media. Cała
treść musi być tworzona na żywo, nie da
się jej wyprodukować wcześniej, więc
wymaga to całkowitej strategii wykonanej
na zamówienie. Z tym nie każda marka jest
w stanie sobie dobrze poradzić.
Czy jest zapotrzebowanie na A Little
Nation? Kłamstwem byłoby odpowiedzieć
inaczej, niż twierdząco. Klienci coraz
chętniej skłaniają się w stronę snapchatowych akcji, wystarczy przypomnieć tu
choćby grę miejską, podczas której H&M
rozdawał wejściówki na imprezę Boiler
Roomu, akcje organizowane przez Sinsay
czy Swarovski i jego wisiorski za otagowanie w internecie screena z ich Snapchata.
Moc aplikacji potwierdza zresztą historia
z perfumami Maffashion, które wyprzedały
się w moment, gdy tylko ta pokazała na
swoim profilu jakie
i gdzie kupuje.

INSTAGR A M KRÓLUJE
Z założenia, że lepiej robić jedną rzecz,
a dobrze, wychodzi też chociażby zajmująca się Instagramem 6IX Agency. Działają
globalnie, a ich siedziba mieści się w Las
Vegas. Stamtąd sprawdzają dokładnie
każde przysyłane do nich zgłoszenie. Nie

przyjmują kont, które mają mniej niż 10
tysięcy followersów i zdjęcia złej jakości,
a autorzy zbyt słaby kontakt z fanami.
Jedną z pierwszych instagramowych agencji
marketingowych, docenionych zresztą przez
portal Adweek i klientów takich jak Desigual
czy Puma, jest The Mobile Media Lab. Na
podobnej zasadzie, chociaż z większym
uproszczeniem procesu współpracy, działa
polska platforma indaHash. Ma łączyć ze
sobą instagramowych influencerów i reklamodawców, a działania na niej są dość
zautomatyzowane. Marka zleca kampanię
– wybierając rodzaj postu, budżet i branżę
oraz wyznacza proste zadania. Następnie
kampania trafia do aplikacji, gdzie zarejestrowany influencer może zdecydować, czy
chce współpracować, a następnie wykonuje
zlecenie. Tutaj może to być na przykład
wrzucenie zdjęcia klienta lub stworzenie
własnego z produktem i użycie konkretnego
hashtagu. Co istotne, marki płacą za
określony wcześniej zasięg, liczony liczbą
followersów, a przy kampaniach User
Generated Content prawa autorskie do
zdjęć przechodzą na nie. Wszystko działa
szybko i odbywa się bez żmudnych negocjacji. Mimo że jeszcze kilka lat temu Instagram
traktowano jako pewne kuriozum, dziś
stanowi ono świetne narzędzie
wizerunkowo-reklamowe.

analizy

ŻYCIE TOCZY SIĘ
NA YOUTUBE I BLOGACH
Tradycyjne blogi i vlogi w zestawieniu
z Instagramem i Snapchatem, zdają się
być dinozaurami, a jednak wciąż mają
się naprawdę świetnie. I tutaj marki i twórcy
mogą znaleźć marketingowe wsparcie.
W kwestii wideo najlepiej radzi sobie w
Polsce agencja LifeTube. Są zewnętrznym
biurem reklamy dla twórców, zajmują się
managementem gwiazd youtube'owych,
tworzą kanały dla marek i realizują kampanie wideo. Póki co w ich ręce oddało
się ponad dwustu polskich youtuberów.
Współpracują z YouTube, MUSE i Millward
Brown, dzięki czemu mają dopracowaną
analitykę i dostęp do statystyk. Markom
pomagają w doborze twórców, twórcom
– w kontaktach z markami. Doradzają
wizerunkowo i finansowo, optymalizują
kanały i znają się na kwestiach technicznych. Lista ich twórców jest imponująca:
20m2, Mówiąc Inaczej, Polimaty, Red
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Lipstick Monster czy AbstrachujeTV to tylko
garstka z nich.
Współpracę z blogerami oferuje z kolei
polska agencja Szeri Szeri, której twórcy
wywodzą się z blogosfery, ale też sami
związani byli wcześniej z reklamą.
Doświadczenie takie pomaga im dobrze
zrozumieć obie strony. Wymyślają koncepcję, kontaktują się z blogerami, raportują.
Twórcom pomagają zarówno w kwestiach
graficznych, jak i prawnych. Nie opierają
się jednak jedynie na najbardziej znanych
blogerach i chętnie angażują także tych
mniej popularnych.
JEDEN Z A WSZYSTKICH
Standardem jest obecność agencji łączących
w sobie opiekę nad różnymi kanałami
social media. Instabrand, pracujący
z influencerami różnych społecznościówek,
ma już swoje biura w Los Angeles, Nowym
Jorku i Mediolanie oraz właśnie otwiera
kolejne, w Londynie. Wśród ich klientów
można znaleźć takie marki takie jak
Abercrombie&Fitch, Marie Claire, D&G,
Levi's, American Apparel czy Vogue.
Platforma Amplify z kolei w swojej ofercie
ma także sławy z Vine’a czy nawet
z Periscope’a.
Na naszym rodzimym podwórku też mamy
podobne przykłady. Ugruntowaną pozycję
ma już tutaj Hash.fm. Jeśli chcesz wiedzieć
kto jest najpopularniejszy na polskim
Snapchacie, jakie influencerki modowe mają
najwięcej instagramowych lajków, komu
warto zaufać w kwestii urody na YouTube
albo kto najbardziej angażuje parentingowo
– zdecydowanie trafiłeś w dobre miejsce.
Portal umożliwia kontakt z internetowymi
sławami i angażowanie ich do swoich
kampanii. Posiada wiarygodne dane,
a rankingi aktualizowane są raz na dobę.
W ich katalogu znajduje się już ponad
6 tysięcy blogerów i youtuberów: od
Wujaszka Liestyle*, poprzez Macademian
Girl, aż po aszdziennik. Każdy z nich ma
swój profil, na którym można sprawdzić
statystyki, dotychczasową współpracę
komercyjną, charakterystykę influencera
i zakres działań. Są wskaźniki zaangażowa-

nia, zasięgu oraz aktywności,
a twórcę da się też dopasować do swojej
kampanii na podstawie tematów, według
których się specjalizują. Wersja ogólnodostępna pokazuje jedynie wybrane rankingi,
aby przeglądać wszystkie należy wykupić
dostęp. Narzędzie jest o tyle przydatne,
że wszystkie dane znajdują się w jednym
miejscu i nie trzeba wertować setek stron
w poszukiwaniu idealnej osoby do współpracy. Do tego niedawno wystartowała
też platforma Snapstars, na której planuje
się i zarządza działaniami związanymi ze
Snapchatem, Instagramem i Facebookiem.
Kampanię można realizować przez kilku
influencerów jednocześnie, na trzech
kanałach social media. Wystarczy wysłać
brief, a otrzyma się dostęp do krainy
współpracy i monitorowania statystyk.
Takie agencje i platformy to manna z nieba
dla zagubionych marek, którym czasami
trudno jest jeszcze się odnaleźć i w sieci
błądzą po omacku. Niestety, coś raz
wrzuconego zostaje tam na zawsze, dlatego
lepiej poruszać się rozsądnie. Skoro po
influencerów i specjalistów sięgają największe domy mody, jak chociażby Louis Vuitton
czy Moschino, to czemu by nie spróbować?
Tym bardziej, że czasami wystarczy tylko
wklepać w wyszukiwarkę stronę odpowiedniej agencji i wypełnić formularz albo
zainstalować aplikację. Dalej poprowadzą
was za rękę specjaliści od kontaktu
z królami internetu.
I na koniec bonus: Jakby tego było mało,
są też agencje jeszcze bardziej wyspecjalizowane, jak na przykład The Blogger
Agency. Ta ma w swojej ofercie kategorię
"Mini & Pet influencers". Do swojej kampanii
możesz zatem zatrudnić chociażby kilkuletnią Farouk-James, która ma blisko 90 tysięcy
followersów na Instagramie albo sławnego
jeża Lionela (ewentualnie Insta-króliki Millę
& Stellę, niebieskookiego kota Coby’ego
lub parę naprawdę gwiazdorskich piesków
i kotków).
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O FASHION PR TALKS
Fashion PR Talks to specjalistyczne warsztaty kształcące
w dziedzinie biznesu mody. W programie Fashion PR Talks
znalazły się m.in. tworzenie strategii marki modowej, język
PR-u mody, Art Direction czy prognozowanie trendów.
Mentorami Fashion PR Talks zostali m.in. Sue Seel, brytyjska
strateżka mająca w portfolio Lily Allen i marki z portfela
Arcadia Group (Agent Provocateur, Chopard i Jean Paul
Gaultier), Ania Wiącek, dyrektor ds. PR w Pringle of Scotland,
a wcześniej Head of Press marki Vivienne Westwood czy
Agnieszka Polkowska, popularna polska trendwatcherka.
Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są do przedsiębiorców, PR-owców oraz studentów kierunków związanych
z komunikacją.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie profesjonalistów spełniających międzynarodowe standardy, ale też traktowanie edukacji w modzie jako misji społecznej.
Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.
www.fashionprtalks.pl
info@fashionprtalks.pl
#FashionPRTalks
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