
DARIUSZ STRZĘBICKI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE STRON FACEBOOKOWYCH  
JAKO ELEMENT PROMOCJI PRZEZ WYBRANE  
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

THE USE OF FAN PAGES AS AN ELEMENT OF PROMOTION  
BY SELECTED AGRITOURISM FARMS

Wstęp

Upowszechnienie się mediów społecznościowych w drugiej dekadzie XXI w. spra-
wia, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się je stosować w realizacji swoich strategii 
marketingowych. Najpopularniejszym na świecie portalem społecznościowym jest Face-
book. Jego rozpoznawalność wśród konsumentów oraz duży potencjał jako narzędzia 
nowoczesnego marketingu opartego na społecznościach sprawiły, że coraz częściej 
korzystają z niego także przedsiębiorstwa branży turystycznej, a w tym gospodarstwa 
agroturystyczne. 

Ze względu na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter produktu, jakim jest usługa agro-
turystyczna, Facebook wydaje się być odpowiednim narzędziem do komunikowania się 
z konsumentami. Polskie gospodarstwa agroturystyczne można zaliczyć do grupy małych 
przedsiębiorstw branży turystycznej. Są to więc podmioty, które nie mogą sobie pozwo-
lić na przeznaczanie dużych środków finansowych na działania marketingowe. Z kolei 
Facebook jest relatywnie tanim i jednocześnie nowoczesnym narzędziem komunikacji 
marketingowej. Zbadanie, w jaki sposób gospodarstwa agroturystyczne korzystają z tego 
portalu dla realizacji marketingu, jest więc istotnym zagadnieniem.

Celem artykułu jest próba pokazania różnic między stronami facebookowymi go-
spodarstw agroturystycznych oraz określenie zakresu wykorzystania tych stron przez 
te gospodarstwa. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści (content analysis). 
W badaniach naukowych jest to metoda, którą wykorzystuje się zarówno w badaniach 
jakościowych, jak i ilościowych. Rozróżnienie to wynika głównie z liczebności próby ba-
dawczej. W prezentowanym artykule została ona wykorzystana jako metoda jakościowa, 
niemniej jednak pozwoliła na analizę niektórych danych o charakterze ilościowym, jak 
np. liczba komentarzy postów. Metoda posłużyła do oceny treści i elementów stron face-
bookowych. Przeanalizowano strony pięciu gospodarstw agroturystycznych. Wybrano 
te, do których odnośniki znalazły się na pięciu pierwszych pozycjach po wpisaniu w pole 
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wyszukiwania Facebooka frazy „gospodarstwo agroturystyczne”. Ze względu na małą 
i niereprezentatywną próbę badawczą wnioski z badania nie mogą być generalizowane 
na całą populację gospodarstw agroturystycznych. 

Specyfika mediów społecznościowych jako narzędzi 
marketingowych

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych i sieci Internet na świecie obserwuje się 
wzrastającą popularność mediów społecznościowych. Wyróżnikiem tych ostatnich jest 
możliwość tworzenia treści przez internautów i dzielenia się nimi w sieci. Mechanizmy 
mediów społecznościowych dają użytkownikom Internetu narzędzia łatwego publikowania 
w sieci stworzonych przez siebie treści, np. artykułów, zdjęć, filmów. Media społecznościo-
we zapewniają skuteczne sposoby informowania o tych treściach i dzielenia się nimi ze 
społecznością internetową. Co więcej, pozwalają na dzielenie się i informowanie innych 
użytkowników sieci o znalezionych w przestrzeni wirtualnej treściach. Sprawia to, że 
osoby i organizacje korzystające z mediów społecznościowych mogą tworzyć różnego 
rodzaju treści i dzielić się nimi z internautami, rozwijając tym samym relacje międzyludzkie 
i budując społeczności konsumentów utożsamiających się z marką i firmą.

Rodzajem mediów społecznościowych są portale społecznościowe takie jak Facebook, 
nastawione na obsługę komunikacji między internautami oraz na wspieranie utrzymywania 
relacji między nimi1. Intencją twórców Facebooka było stworzenie strony internetowej, 
na której użytkownicy Internetu będą mogli w łatwy sposób prezentować swoją osobę 
wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami o niej dla utrzymywania znajomości 
w świecie akademickim2. Portal ten w początkowych etapach swego działania umożliwiał 
też komunikowanie się między sobą jego użytkowników. Z czasem jego funkcjonalność 
zwiększyła się i zyskiwał on coraz większą popularność wśród internautów, wykraczając 
poza społeczność akademicką. W styczniu 2018 r. liczba użytkowników Facebooka na 
świecie wynosiła 2 mld 167 mln3. W Polsce w trzecim kwartale 2017 r. liczba ta przekro-
czyła 22 mln4. Pomimo że Facebook jest przede wszystkim portalem ludzi młodych, to 
na uwagę zasługuje także fakt, że rosnącą grupę jego użytkowników stanowią osoby re-
latywnie starsze w wieku 50 lat i więcej. Ich udział w populacji użytkowników tego portalu 
społecznościowego szacuje się na około 9%, z przewagą kobiet5.

Facebook jest portalem społecznościowym skoncentrowanym w głównej mierze na ob-
słudze relacji społecznych między ludźmi. Oferuje swym użytkownikom skuteczne narzę-

1 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, Rebis, Poznań 2012, s. 587.
2 D. Boyd, N. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer – Mediated 
Communications” 2007, 13, s. 209.
3 Statista 2018, Most famous social Network sites worldwide as of January 2018, ranked by number of active 
users (In milliones), www.statista.com [10.03.2018].
4 Statista 2018, Penetration of leading social networks in Poland as of 3rd and 4th quarter 2017, www.statista.com 
[10.03.2018].
5 Statista 2018, Distribution of Facebook users worldwide as of January 2018, by age and gender, www.statista.com 
[10.03.2018].
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dzie tworzenia treści i dzielenia się nimi ze znajomymi. Ta ostatnia funkcja jest bardzo 
ułatwiona dzięki automatyzacji powiadomień. O działaniach użytkownika w ramach portalu 
jego znajomi są powiadamiani w sposób automatyczny, tak że on sam nie musi nikogo 
informować o swoich działaniach. Na przykład „polubienie” strony lub produktu powoduje, 
że „znajomi”, czyli osoby, które uprzednio wskazaliśmy, że mają dostęp do naszego konta 
na Facebooku, są automatycznie powiadamiani o tym zdarzeniu. Dzięki instrumentom 
elektronicznym dostarczanym przez Facebooka jego użytkownicy dysponują skutecznym 
narzędziem utrzymywania kontaktu ze znajomymi, obserwowania tego, co znajomi robią 
w obrębie portalu, przypominania o sobie tym osobom, komunikowania się z nimi. Użyt-
kownicy mogą również dowolnie zarządzać komunikacją w obrębie portalu, wskazywać, 
kto może otrzymywać informacje i do kogo jakiego rodzaju informacje mogą trafiać.

W obrębie Facebooka komunikacja one-to-one i many-to-many jest dodatkowo wzmoc-
niona łatwym dołączaniem do przekazu treści w postaci zdjęć, filmów, grafiki, map, tekstów, 
które mogą być komentowane przez odbiorców informacji. W ten sposób internauci mogą 
się komunikować ze znajomymi, prezentować tworzone przez siebie treści oraz udostęp-
niać znajomym treści, które znaleźli w Internecie. Treści te stanowią atrakcyjny i skuteczny 
czynnik podtrzymywania relacji międzyludzkich. Facebook stanowi szczególnie użyteczne 
narzędzie dla osób o silnej potrzebie autoekspresji, więzi międzyludzkich oraz poczucia 
przynależności do grupy6.

Dla firm Facebook stwarza podobne możliwości zarządzania treściami i komunikowania 
się, jak to jest w przypadku profili indywidualnych użytkowników. Jedną z istotniejszych 
różnic jest jednak to, że na stronach facebookowych firm nie ma opcji zapraszania znajo-
mych, a zamiast tego relacja w ramach portalu z innym użytkownikiem jest nawiązywana 
poprzez „polubienie” przez użytkownika strony facebookowej firmy. „Polubienie” face-
bookowej strony firmy jest równoznaczne z przyzwoleniem konsumentów na otrzymywanie 
w ramach portalu informacji z tej strony. Ma to duże znaczenie dla marketerów, którzy dążą 
do zdobycia jak największej liczby „polubień” od osób, które tym samym będą stanowiły 
znakomitą bazę potencjalnych odbiorców działań promocyjnych firmy na Facebooku, mogą 
też być ważnymi uczestnikami marketingu szeptanego e-WOM (e-word of mouth) firmy7. 

Należy jednak podkreślić, że samo „polubienie” strony facebookowej przez internautów 
nie gwarantuje firmie sukcesu na Facebooku. Bardzo istotna jest również dbałość o to, 
by strona facebookowa była atrakcyjna dla użytkowników i zachęcała do jej odwiedzenia. 
Jest to możliwe wtedy, kiedy użytkownicy będą dostrzegali korzyści z jej odwiedzania. 
Ważnym dla internautów motywem do korzystania z Facebooka jest potrzeba rozrywki 
poprzez interakcje z innymi użytkownikami portalu oraz poszukiwanie treści dostępnych 
w obrębie portalu8. Zadaniem firmy jest więc takie użycie swej strony facebookowej, aby 

6 C. Shih, Era Facebooka, tłum. E. Gutowski, Wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 32.
7 R. Ladhari, M. Michaud, eWOM effects on hotel booking intentions, attitudes, trust, and website perceptions, 
“International Journal of Hospitality Management” 2015, 46, s. 37. 
8 T. Andersson, Why entertainment content posts get more likes and comments on Facebook, s. 2, http://www.diva- 
-portal.org 05.03.2018].
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wspierała ona te interakcje. Dużą rolę odgrywają tu posty, które powinny być interesujące 
oraz angażować internautów.

Facebook jest bardziej odpowiednim narzędziem promocji dla produktów, które pasują 
do cechy autoekspresji konsumentów i które są spełnieniem ich pasji9. Do grupy tych 
produktów można zaliczyć różnego rodzaju usługi turystyczne, w tym agroturystyczne. 
Produkty związane z pasją konsumentów będą w większym stopniu podlegać e-WOM, 
ponieważ użytkownicy mediów społecznościowych chętnie o nich mówią, klikają „po-
lubienia”, komentują. Konsumenci chętnie ogłaszają na Facebooku ciekawe miejsca, 
które odwiedzili, wydarzenia, których byli uczestnikami. Bez względu jednak na produkt 
oferowany przez firmy przedsiębiorcy powinni dążyć do tego, by ich strona facebookowa 
była dla konsumentów atrakcyjnym miejscem w sieci. Powinna być często aktualizowana, 
należy na niej zamieszczać interesujące treści dotyczące potencjalnych obszarów zain-
teresowań nabywców. Przedsiębiorstwa powinny również tworzyć warunki do tego, by 
internauci mogli się swobodnie wypowiadać na jej forum, wyrażać swoje opinie odnośnie 
do produktów firmy, doradzać w sprawie ulepszania produktów. Dzięki temu konsumenci 
poczują się bardziej doceniani, bardziej zaangażowani w życie firmy i marki oraz silniej 
się będą z nią utożsamiać, co z kolei może się przełożyć na ich lojalność oraz pozytywny 
generowany przez nich e-WOM.

Dla gospodarstw agroturystycznych istotne znaczenie ma fakt, że zaistnienie firmy na 
Facebooku nie wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Łatwość zamieszczania treści 
w tym portalu sprawia, że strona facebookowa jest dla jej posiadacza łatwiejsza w obsłu-
dze i mniej kosztowna w utrzymaniu niż tradycyjna firmowa strona internetowa. Na stronie 
facebookowej aktualne treści mogą być wprowadzone przez firmę bez żadnego specjali-
stycznego oprogramowania do zarządzania treścią. Nie jest również wymagane wsparcie 
specjalistów IT. Z tego też względu niektóre małe firmy rezygnują z posiadania firmowej 
strony na rzecz strony facebookowej. Dużym organizacjom i sklepom trudniej jest zrezygno-
wać ze swych firmowych stron internetowych na rzecz strony facebookowej, ponieważ ta 
druga nie jest przystosowana do obsługi dużego ruchu internetowego i realizacji szerokiego 
wachlarza komunikacji marketingowej, którym może sprostać ta pierwsza. Jednakże duże 
firmy zazwyczaj wspierają swoje działania marketingowe stronami facebookowymi.

Facebook jako portal społecznościowy o zasięgu globalnym jest często wykorzystywany 
przez firmy z branży turystycznej jako medium promocji wśród turystów zagranicznych 
oraz do budowania międzynarodowej sieci społecznościowej10. Promocja na rynkach 
zagranicznych wiąże się jednak z koniecznością prowadzenia strony facebookowej w ję-
zykach obcych, np. angielskim, niemieckim, co dla małych firm branży turystycznej może 
stanowić niejednokrotnie wyzwanie. Strona facebookowa może się jednak okazać dla wielu 
polskich gospodarstw agroturystycznych podstawowym narzędziem promocji skierowa-
nej na turystów zagranicznych, szczególnie kiedy gospodarstwo gościło już takie osoby 

9 C. Shih, op. cit., s. 165.
10 Y. Hsu, Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels, “International Journal of Hospitality 
Management” 2012, 31, s. 973. 
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i może się postarać o „polubienia” od nich dla swojej strony facebookowej. Dzięki temu 
może docierać ze swoimi przekazami do turystów zagranicznych, budując w ten sposób 
międzynarodową sieć społecznościową.

Działania gospodarstw agroturystycznych na stronach 
facebookowych

W badaniu dokonano oceny zawartości treściowej stron facebookowych pięciu go-
spodarstw agroturystycznych. Głównymi analizowanymi elementami były sekcje „Posty” 
oraz „Informacje”. Uwaga koncentruje się przede wszystkim na postach, które są dla firm 
głównym narzędziem nie tylko prezentowania aktualnych treści użytkownikom portalu 
społecznościowego, lecz również ich angażowania. Do badania wybrano te strony, do któ-
rych w pierwszej kolejności prowadziły odnośniki w wyszukiwarce Facebooka po wpisaniu 
frazy „gospodarstwo agroturystyczne”. Analizę stron prowadzono w okresie 22–30 marca 
2018 r. W badaniu analizę postów zawężono do tych z 2018 r., a więc brano pod uwa-
gę wyłącznie wpisy zamieszczone na stronach facebookowych w pierwszym kwartale 
2018 r. Nazwy gospodarstw agroturystycznych zostały zmienione w celu zachowania 
anonimowości badanych obiektów. Nazwano je symbolami: GA1, GA2, GA3, GA4, GA5. 
W badaniu wyodrębniono elementy stron facebookowych gospodarstw agroturystycznych, 
które następnie zostały poddane ocenie jakościowej oraz ilościowej. Skoncentrowano się 
na następujących elementach oraz ich cechach: 

 – profil gospodarstwa agroturystycznego (jego oferta produktowa i rodzaj specjalizacji),
 – liczba fanów przejawiająca się liczbą „polubień” strony facebookowej,
 – informacje zawarte w sekcji „Informacje o firmie”,
 – posty (ich treść, liczba, częstotliwość zamieszczania),
 – komentarze i „polubienia” postów – ich liczba oraz średnia liczba przypadająca na 

jeden post,
 – wizualna jakość strony facebookowej.

Badane gospodarstwa agroturystyczne różniły się od siebie pod względem oferty 
produktowej i specjalizacji. Profil ich działalności zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy gospodarstw agroturystycznych oraz liczba „polubień” ich stron facebookowych

Gospodarstwo  
agroturystyczne

Firmowa stro-
na WWW Cechy gospodarstw agroturystycznych Liczba  

„polubień”

GA1 nie
Wynajem sali bankietowej, usługi cateringowe, 
zadaszony park grillowy.
Główny profil: gastronomia

952

GA2 tak

Basen, sauna, miejsca do sielskiego spędzania 
wolnego czasu. Stajnia z końmi. Nauka jazdy 
konnej.
Główny profil: jazda konna

1454
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Gospodarstwo  
agroturystyczne

Firmowa stro-
na WWW Cechy gospodarstw agroturystycznych Liczba  

„polubień”

GA3 tak

Dostęp do komercyjnego łowiska, baza nocle-
gowa, wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, 
boisko do gry w piłkę, plac zabaw dla dzieci.
Główny profil: wędkarstwo

1023

GA4 tak

Możliwość spędzenia czasu w otoczeniu 
pięknej przyrody w dworku z tradycjami. 
Rowery, kajaki i łódka, pływanie i wędkowanie 
w rzece, grzybobrania, zwiedzanie okolicznych 
zabytków.
Główny profil: rekreacja

4238

GA5 tak

Organizacja imprez firmowych, pikników, 
wycieczek szkolnych, urodzin, grillowania. 
Oglądanie zwierząt w gospodarstwie.
Wiele atrakcji w postaci placu zabaw, trampoli-
ny, boiska do piłki nożnej i siatkówki.
Główny profil: rekreacja

4336

Źródło: badania własne.

Jak zaprezentowano w tabeli 1, trzy spośród badanych gospodarstw agroturystycznych 
cechowały się łatwą do określenia specjalizacją: gastronomia i catering, jazda konna, 
wędkarstwo. Pozostałe dwa oferowały szeroki wachlarz usług i atrakcji dla swych gości, 
dlatego przyporządkowano je do szerszej kategorii „rekreacja”. Pomimo to między tymi 
dwoma gospodarstwami występowały duże różnice w specyfice, ponieważ jedno z nich 
było silnie związane z tradycją i kulturą regionalną.

Obok charakterystyki działalności gospodarstw agroturystycznych w tabeli 1 zawarto 
także liczbę „polubień” strony facebookowej. Świadczy ona o tym, jaką społeczność 
internetową udało się firmie zbudować wokół swojej strony. Osoby, które polubiły stronę 
facebookową danej firmy, są jednocześnie bezpośrednimi odbiorcami jej przekazów 
promocyjnych realizowanych w ramach portalu społecznościowego. Dane w tabeli 1 
pokazują duże zróżnicowanie liczby „polubień”. Dwa gospodarstwa o największej liczbie 
„polubień” – ponad 4 tys. – są jednocześnie relatywnie bardziej znane wśród konsumen-
tów korzystających z usług agroturystycznych i prawdopodobnie było im o wiele łatwiej 
osiągnąć taką popularność. Tak duża liczba „polubień” wskazuje też na duży potencjał 
dla rozwoju e-WOM. Jak wynika z tabeli 1, spośród badanych gospodarstw większość 
utrzymuje swoją firmową stronę internetową. Tylko jedno gospodarstwo zdecydowało się 
wyłącznie na stronę facebookową.

Następnie w badaniu dokonano analizy treści zamieszczanych przez gospodarstwa 
agroturystyczne w sekcji „Informacje”. Jest to istotna część każdej strony facebookowej, 
ponieważ firmy mają tu możliwość zaprezentowania siebie i swojej oferty oraz przeka-
zania najważniejszych informacji dotyczących oferowanych produktów, misji, adresu, 
transportu publicznego, dojazdu, parkowania, co niejednokrotnie decyduje o wyborze 
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rynkowym konsumenta. Rodzaje informacji, jakie zamieszczano na analizowanych 
stronach, zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zawartość sekcji „Informacje” stron facebookowych gospodarstw agroturystycznych

Gospodarstwo  
agroturystyczne Informacje zamieszczane na stronie facebookowej w sekcji „Informacje”

GA1 Posiłki; Parkowanie; Zakres cen; Specjalności; Usługi; Transport publiczny; Ad-
res strony internetowej, Adres e-mailowy; Numer telefonu; Nazwisko kierownika

GA2
Misja firmy; Opis działalności firmy; Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwia-
jącą wyznaczenie drogi dojazdu; Parkowanie; Zakres cen; Usługi; Adres strony 
internetowej, Adres e-mailowy; Numer telefonu

GA3
Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwiającą wyznaczenie drogi dojazdu; Go-
dziny otwarcia; Zakres cen; Usługi; Adres strony internetowej, Adres e-mailowy; 
Numer telefonu

GA4
Adres wraz z mapą oraz aplikacją ułatwiającą wyznaczenie drogi dojazdu; Opis 
firmy; Godziny otwarcia; Zakres cen; Usługi; Adres strony internetowej, Adres 
e-mailowy; Numer telefonu

GA5 Parkowanie; Zakres cen; Specjalności; Usługi; Adres strony internetowej, Adres 
e-mailowy; Numer telefonu

Źródło: badania własne.

Na podstawie danych z tabeli 2 można stwierdzić, że występują różnice między gospo-
darstwami agroturystycznymi w wykorzystaniu sekcji „Informacje” jako źródła wiedzy na 
swój temat dla potencjalnych klientów. Najpełniejsze informacje zamieściły gospodarstwa 
GA2 oraz GA4. Wykorzystały również aplikację elektronicznej mapy umożliwiającą szybki 
i łatwy sposób wyznaczenia drogi dojazdu do gospodarstwa z dowolnie wybranego miejsca. 

Wszystkie z badanych gospodarstw agroturystycznych komunikowały się z konsu-
mentami przez posty zamieszczane na swych stronach facebookowych. Posty stanowią 
na Facebooku podstawowy sposób publikowania aktualnych treści związanych z firmą 
i jej produktami. Pozwalają również na angażowanie konsumentów oraz wchodzenie 
z nimi w interakcje dzięki możliwości ich „polubienia” oraz komentowania. Wpisy bada-
nych gospodarstw zawierały informacje, zdjęcia, filmy dotyczące ciekawostek z ich życia, 
wydarzeń i imprez odbywających się na ich terenie, usług, usprawnień, nowych ofert, 
informacji związanych z regionalnymi atrakcjami i wydarzeniami. Komentarze pisane przez 
konsumentów wyrażały pozytywne doświadczenia związane z pobytem w gospodarstwie, 
zainteresowanie jego ofertą oraz sporadycznie stanowiły dialog prowadzony między in-
ternautami. Jak pokazano w tabeli 3, liczby postów, „polubień” postów oraz komentarzy 
na poszczególnych stronach gospodarstw znacząco się różniły.
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Tabela 3. Posty i komentarze zamieszczane na stronach facebookowych gospodarstw agroturystycz-
nych w pierwszym kwartale 2018 r.

Gospodarstwo  
agroturystyczne

Liczba  
postów Tematyka postów Liczba  

„polubień”

Liczba komenta-
rzy wraz z odpo-
wiedziami

GA1 6

Informacje o wydarzeniach i impre-
zach odbywających się w gospo-
darstwie, oferta produktowa, udo-
stępniane posty o wydarzeniach 
lokalnych, zdjęcia gospodarstwa

37 0

GA2 8 Informacje o wydarzeniach w go-
spodarstwie, zdjęcia gospodarstwa 217 5

GA3 61 Informacje o wydarzeniach w go-
spodarstwie, zdjęcia gospodarstwa 658 25

GA4 10

Informacje o wydarzeniach i impre-
zach odbywających się w go-
spodarstwie, oferta produktowa, 
zdjęcia gospodarstwa

546 14

GA5 10 Informacje o ofercie, życzenia 
świąteczne, zdjęcia gospodarstwa 912 23

Źródło: badania własne.

Według informacji zaprezentowanych w tabeli 3, liczba postów na stronach facebo-
okowych w pierwszym kwartale 2018 r. wynosiła najczęściej 10 lub mniej. W przypadku 
jednego gospodarstwa liczba ta była znacznie wyższa, lecz były to w głównej mierze posty 
udostępniane z profili facebookowych osób korzystających z usług gospodarstwa agrotu-
rystycznego, a w mniejszym stopniu – oryginalne wpisy tego gospodarstwa. Gospodarstwo 
GA4 wyróżniało się szczególną jakością postów, zamieszczając bogate w treści i atrakcyjne 
pod względem wizualnym filmy przybliżające to miejsce. Liczba „polubień” postów była rela-
tywnie wysoka. Najwyższą przeciętną liczbą „polubień” przypadającą na jeden post mogło 
poszczycić się gospodarstwo GA5 (91,2). Również wysoko internauci oceniali gospodarstwo 
GA4 (54,6). Z kolei liczba komentarzy przy postach była relatywnie niska. Również w tym 
przypadku najlepiej prezentowały się gospodarstwa agroturystyczne GA4 i GA5. Miały one 
odpowiednio przeciętnie 1,4 i 2,3 komentarza przypadającego na jeden post. Komentarze 
są jednym z narzędzi wchodzenia w interakcje między firmą i konsumentami oraz świadczą 
o zaangażowaniu tych ostatnich w treści publikowane na stronie facebookowej firmy.

Pod względem wizualnym strony facebookowe badanych gospodarstw agroturystycz-
nych nie różniły się znacząco od siebie. We wszystkich zastosowano dostarczony przez 
Facebooka układ graficzny z niebieskim bannerem, szarym kolorem sekcji strony oraz 
białym tłem treści. Nie użyto customizowanych rozwiązań tworzenia interaktywnych stron 
z wykorzystaniem specjalnych aplikacji HTML (Hypertext Markup Language) lub też FBML 
(Facebook Markup Language). Wszystkie analizowane firmy wykorzystały swoje logo jako 
główne zdjęcie profilowe.
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Wnioski

Strona facebookowa stanowi dla przedsiębiorstw istotny instrument budowania 
relacji z nabywcami. Wymaga jednak od nich innego podejścia niż do firmowej strony 
internetowej. Facebook jako portal społecznościowy stanowi dla firm duży potencjał 
jako skuteczne narzędzie zarządzania treściami, nawiązywania i wzmacniania relacji 
społecznych z klientami. Tym samym daje możliwość budowania społeczności lojalnych 
nabywców. 

Istotnym zadaniem dla firm jest takie użycie strony facebookowej, aby odpowiadała 
na potrzeby użytkowników portalu społecznościowego, a w szczególności dążenie do 
interakcji z innymi ludźmi i do rozrywki. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą liczyć na 
zaangażowanie nabywców, utożsamianie się z marką i większą lojalność oraz pozytywny 
generowany przez nich e-WOM. 

Przeprowadzona analiza wybranych stron facebookowych pokazała, że działania 
marketingowe polskich gospodarstw agroturystycznych są zróżnicowane. Niektóre z nich 
przywiązywały większe znaczenie do sekcji „Informacje” strony facebookowej, zamiesz-
czając treści, które mogłyby zachęcić potencjalnych gości do ich odwiedzenia. Starają się 
również korzystać w tej sekcji z nowych aplikacji, aby zapewnić potencjalnym klientom 
wygodę w wyszukiwaniu informacji.

Ważnym instrumentem komunikowania się z klientami na badanych stronach face-
bookowych były posty. Stanowiły one dla gospodarstw agroturystycznych sposób in-
formowania potencjalnych nabywców o wydarzeniach z życia gospodarstwa, nowych 
usługach w ofercie oraz doświadczeniach innych klientów z pobytu w tych miejscach. 
Liczba postów na stronach facebookowych nie zawsze szła w parze z jakością ich treści. 
Jakość wpisów miała swe odzwierciedlenie w liczbie ich „polubień”. Liczba komentarzy 
postów w przypadku wszystkich gospodarstw była relatywnie niska, dlatego powinny one 
dopracować ten element interakcji z nabywcami, aby skuteczniej angażował internautów.

Relatywnie wysoka liczba „polubień” stron facebookowych, szczególnie w przypadku 
dwóch gospodarstw agroturystycznych, świadczy o tym, że posiadają one dużą bazę 
bezpośrednich odbiorców swych komunikatów promocyjnych oraz rozwiniętą społeczność 
do prowadzenia marketingu szeptanego.

Przeprowadzona analiza pokazała zróżnicowanie w działaniach marketingowych na 
stronach facebookowych badanych gospodarstw agroturystycznych. Można stwierdzić, 
że we wszystkich przypadkach występują jeszcze duże możliwości poprawienia strategii 
promocyjnych, np. w postaci częstszej publikacji postów, zwiększenia różnorodności 
tematycznej postów i silniejszego angażowania przez nie użytkowników portalu społecz-
nościowego.

Badane gospodarstwa pomimo różnic w wykorzystaniu swych stron facebookowych 
traktują je jako istotny instrument własnej promocji, który skutecznie uzupełnia ich działania 
marketingowe i sprawia, że relacje między nimi i ich klientami stają się bardziej osobiste. 
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Streszczenie

Celem artykułu było określenie zakresu wykorzystania strony facebookowej przez gospodarstwa 
agroturystyczne oraz różnic między tymi stronami. Analizie poddano pięć stron facebookowych. 
Badanie pokazało, że posty były dla gospodarstw ważnym sposobem informowania potencjalnych 
nabywców o ofercie oraz o wydarzeniach z ich życia. Posty były publikowane relatywnie rzadko, 
lecz zdobywały dużą liczbę „polubień”. Świadczy to o posiadaniu dużej bazy bezpośrednich 
odbiorców komunikatów promocyjnych.

Słowa kluczowe: agroturystyka, promocja, komunikacja marketingowa, Internet, media spo-
łecznościowe

Abstract

The purpose of the article was to determine the extent of using fanpages by agritourism farms 
and to determine the differences between the fanpages. Five fanpages were analyzed. The 
survey showed that the posts were an important way for the agritourism farms to inform potential 
buyers about the offer and about the events of the farms. Posts were published relatively rarely, 
but they gained a large number likes. This testifies to having a large base of direct recipients of 
promotional messages.

Keywords: agritourism, promotion, marketing communication, Internet, social media
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