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Streszczenie

Artykuł dotyczy aktywności marketingowej polskich regionów w serwisach 
społecznościowych. Rozpoczyna go charakterystyka cech funkcjonalnych serwi-
sów społecznościowych. W dalszej części przeprowadzonych rozważań zwrócono 
uwagę na wybrane aspekty działalności marketingowej jednostek samorządu te-
rytorialnego w serwisach społecznościowych. Kolejno przeanalizowano tendencje 
zachodzące na profilach wybranych polskich regionów obecnych na Facebooku. 
Kluczową część podjętej dyskusji oparto na wynikach badań zaprezentowanych 
w raporcie opracowanym przez firmę badawczą Sotrender.
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Wstęp

W powszechnej opinii, jak również w dyskursie naukowym coraz większe uznanie zdo-
bywają media społecznościowe. Ich istotę trafnie opisują D. Barefoot i J. Szabo w pracy 
pt. Znajomi na wagę złota (2011). W dzisiejszych czasach media społecznościowe stały 
się bowiem kluczowym wyróżnikiem Internetu utożsamianego z rozwiązaniem Web 2.0 
(Grabner – Kräuter 2010, s. 505).W szerszym znaczeniu wspomniana technologia postrze-
gana jest w kategorii konsumpcji, jak również współtworzenia treści internetowych (Pawlak, 
Nierebiński 2011, s. 322). W dużej mierze podejmowanie wspomnianych aktywności umoż-
liwiają media społecznościowe. 

Obecność internautów w wyszczególnionej przestrzeni wirtualnej może być podyktowa-
na różnymi względami. Na początkowych etapach jej funkcjonowania miały one głównie 
charakter towarzyski czy też rozrywkowy. Jednak wraz z dostrzeżeniem możliwości ofe-
rowanych przez media społecznościowe zaczęto traktować je w kategoriach biznesowych. 
Współcześnie media społecznościowe wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa w celu 
realizacji kampanii marketingowych lub też do inicjowania relacji z klientami1. 

1  Znajduje to potwierdzenie w wynikach badań. Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using To Grow Their 
Business (2014), Social Media Examiner, http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2014.pdf  
[dostęp: 25.02.2015].
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Działania marketingowe w mediach społecznościowych podejmują także jednostki te-
rytorialne, tj. miasta i regiony. Od kilku lat polskie samorządy starają się zaistnieć w tej 
przestrzeni wirtualnej2. W konsekwencji takie hasła, jak Facebook, Twitter, Instagram coraz 
częściej pojawiają się na miejskich czy też regionalnych portalach internetowych, jak rów-
nież padają z ust przedstawicieli administracji samorządowej. Warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym do odniesienia sukcesu w mediach społecznościowych jest zrozumienie 
ich specyfiki oraz możliwości, które one oferują. Niewątpliwie wymaga to także wypraco-
wania spójnej koncepcji kampanii marketingowych, których celem będzie nadanie odpo-
wiedniego przekazu za pośrednictwem tego nowoczesnego narzędzia. Warto podkreślić, iż 
zgłoszona uwaga dotyczy każdego podmiotu, które decyduje się na wykorzystanie mediów 
społecznościowych w celach marketingowych.

Wśród rodzajów mediów społecznościowych szczególną pozycję zajmują serwisy spo-
łecznościowe. Za ich kluczowy wyróżnik uznaje się możliwość zakładania profili, jak rów-
nież inicjowanie relacji w ramach wybranej społeczności. Generalna tendencja pokazuje, 
iż przywołana funkcja cieszy się dużym powodzeniem w środowisku internautów. W przy-
padku indywidualnych użytkowników profil ma charakter prywatny, jednak w przypadku 
jednostek terytorialnych – oficjalny lub nieoficjalny. 

Prezentowany artykuł stanowi próbę eksploracji działalności marketingowej polskich 
regionów w serwisach społecznościowych. W tym celu szczegółowej analizie poddano 
tendencje zachodzące na stronach serwisu społecznościowego Facebook, jak również pro-
file (oficjalne czy nieoficjalne) cieszące się największym zainteresowaniem wśród inter-
nautów. Jako narzędzie badawcze wykorzystano desk research, analizując dane wtórne, 
opracowane przez firmę badawczą Sotrender3. W artykule postawiono następujące pro-
blemy badawcze:
 - identyfikacja cech funkcjonalnych serwisów społecznościowych;
 - wyszczególnienie aspektów działalności marketingowej regionów w serwisach społecz-

nościowych;
 - analiza aktywności wybranych polskich regionów na Facebooku.

Cechy funkcjonalne serwisów społecznościowych

Serwisy społecznościowe, będąc jednym z przykładów mediów społecznościowych, sta-
nowią rodzaj strony internetowej tworzonej w zdecydowanej większości przez jej użytkow-
ników. Za jeden z kluczowych powodów korzystania z tej platformy wirtualnej można uznać 
możliwość szybkiej, jak również bezpłatnej komunikacji ze znajomymi oraz nawiązywania 

2  Wskazywały na to już rezultaty badań zrealizowanych w 2013 roku przez Best Place – Europejski Instytut Marketingu 
Miejsc. Przeprowadzono je wśród szefów biur promocji urzędów marszałkowskich, miast i gmin oraz urzędów powiatowych. 
Zob. m. in.: Top promocji…(2013).
3  Sotrender jest jedną z pierwszych firm badawczych w Polsce specjalizującą się w badaniach, jak również analizach na 
temat mediach społecznościowych. Od 2011 roku opracowuje miesięczny raport Fanpage Trends. Raport ten stanowi przykład 
obszernego opracowania ukazującego marketing oraz obsługę klientów na Facebooku. Zawiera także podział danych ze 
względu na różne kategorie, w tym część dotyczącą miast oraz regionów. Fanpages Trends 01.2015, 
http://www.sotrender.pl/trends/facebook/ [dostęp: 25.02.2015].
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nowych kontaktów towarzyskich (Boyd, Ellison 2008, s. 211). Zasadnicza różnica między 
serwisami społecznościowymi a innymi formami społeczności wirtualnych (np. fora inter-
netowe, czaty) polega na budowie wirtualnej tożsamości, a także powiązaniu relacji świata 
rzeczywistego i świata wirtualnego (Boruch, Świerczyńska-Kaczor 2013, s. 62). Co więcej, 
okazuje się, iż dla współczesnych internautów najważniejsze są relacje z innymi członkami 
serwisów. Wskutek tego pragną wiedzieć, co się dzieje u ich znajomych, których dawno 
nie widzieli i chcą utrzymywać z nimi kontakt. Jednak niepokojące jest to, że w ten sposób 
ujawniają o sobie bardzo dużo informacji, do których mogą mieć dostęp również osoby nie-
powołane (Babik, Cholewiak 2012, s. 1).

Do grupy wspólnych cech, które posiadają serwisy społecznościowe można zaliczyć 
(Kim i in. 2010, s. 218-221, za: Gębarowski 2011, s. 451-452):
 - oferowanie możliwości zakładania osobistych profili (o różnym zakresie ujawniania in-

formacji o danej osobie);
 - nawiązywanie więzi w trybie on-line (m.in. za sprawą mechanizmów pozwalających na 

wyszukiwanie tzw. znajomych);
 - zrzeszanie się w ramach różnych grup (utworzonych przez twórców serwisów lub sa-

mych użytkowników Internetu);
 - udostępnianie wielu form komunikowania się w ramach serwisu (np. wewnętrznych ko-

munikatorów, publicznych i prywatnych tablic ogłoszeń, internetowych połączeń telefo-
nicznych);

 - dzielenie się treścią dostarczaną przez użytkowników (przez zamieszczanie plików – np. 
zdjęć – w ramach profili lub publiczne udostępnianie hiperłączy, pod którymi można 
zapoznać się z określonymi treściami);

 - umożliwianie wyrażania opinii przez członków społeczności (zamieszczone w serwisie 
treści mogą zostać skomentowane, ocenione, dodane do „ulubionych” itp.);

 - udostępniane mechanizmów do wyszukiwania informacji (wewnętrzne wyszukiwarki 
pozwalają na penetrowanie zasobów serwisów według zróżnicowanych kryteriów);

 - podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego zatrzymania internautów 
w serwisie (przez wyświetlanie materiałów tematycznie powiązanych z obszarem zain-
teresowań użytkownika, proponowanie nowych znajomych itp.).
Wyszczególnione wyżej rodzaje aktywności oferowane przez serwisy społecznościo-

we przyczyniają się do wykreowania u użytkowników postaw określanych mianem „za-
angażowania” (engagement) (Dessart i in. 2015). Przywołany termin należałoby utożsamić 
z aktywnym uczestniczeniem. Można go także zdefiniować jako skłonność do poświęcenia 
swojego czasu oraz energii na komunikację na dostępnych profilach (Gębarowski 2011,  
s. 452). W przypadku stron oficjalnych (m. in. przedsiębiorstw, instytucji kultury, jednostek 
samorządowych) wykreowanie wspomnianej postawy wśród użytkowników jest wyjątkowo 
cenne, gdyż pozwala budować relacje między ich administratorami a wirtualną społeczno-
ścią (Grabner-Kräuter, Bitter 2015, s. 50).
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Za kluczowy wyróżnik serwisów społecznościowych należy uznać możliwość zakła-
dania profili, w przypadku Facebooka określa się je jako fanpage4. Wspomniana funkcja 
stanowi warunek konieczny zaistnienia w danym serwisie. Ponadto, za jej pośrednictwem 
inicjowane są różnorakie relacje w gronie zarejestrowanych użytkowników. W świetle do-
tychczas zgłoszonych uwag można wnioskować, iż rozwiązania funkcjonalne oferowane 
przez serwisy społecznościowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane w relacjach 
przedsiębiorstwo – klienci czy też jednostka osadnicza – mieszkańcy.

Serwisy społecznościowe umożliwiają przynależenie do wybranej wirtualnej grupy spo-
łecznej, określanej też mianem społeczności. Jednak nie jest to zjawisko nowe, gdyż od 
zawsze człowiek miał potrzebę udzielania się w ramach określonej zbiorowości. Zmiany 
spowodowały jedynie rozszerzenie tego pojęcia o Internet, jak również wielokanało-
wość przepływu informacji między osobami będącymi w danej społeczności internetowej 
(Dejnaka 2014, s. 1036). Z punktu widzenia marketingu, społeczności – powstałe w ramach 
wybranego serwisu – to duża zbiorowość i cały wachlarz narzędzi, dzięki którym można 
budować wizerunek marki, wprowadzać na rynek nowe produkty, budować relacje z użyt-
kownikami czy też zwiększać sprzedaż (Bonek, Smaga 2013, s. 22). 

Kolejną ważną cechą serwisów społecznościowych jest to, iż mają one charakter agregu-
jący, czyli można je ze sobą łączyć. Dzięki temu aktualizacje statusów serwisów, wpisy na 
blogu oraz różne inne treści mogą pojawić się w jednym miejscu (Sudoł-Pusz, Wiażewicz 
2014, s. 515).

Na podstawie wyżej zgłoszonych uwag starano się wskazać na kluczowe możliwości 
oferowane przez serwisy społecznościowe. Z jednej strony, stwarzają one nowe obszary 
aktywności marketingowej, jednak z drugiej strony podlegają ograniczonej kontroli. Przede 
wszystkim umożliwiają włączanie się do dyskusji oraz jej moderowanie przez różnorakie 
osoby czy też społeczności. 

Aktywność marketingowa regionu w serwisach społecznościowych

Prowadzenie aktywności marketingowej regionu w serwisach społecznościowych należy 
uznać za reperkusję zmian, które zaszły w zakresie komunikacji marketingowej. W wyni-
ku powstania mediów społecznościowych dostrzeżono, iż generowana przez konsumentów 
wzajemna komunikacja jest wyjątkowo istotna. W konsekwencji zaistniałych uwarunko-
wań marketing zaczęto postrzegać nie jako jednowymiarowy proces, lecz wielowymiaro-
wy, angażujący w swe działania zarówno markę, jak i odbiorców (Łopacińska 2014, s. 4). 
Zgłoszona uwaga dotyczy wszystkich subdyscyplin marketingu, w tym marketingu teryto-
rialnego.

4  To anglojęzyczne słowo nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. W dalszej części rozważań będzie ono używane 
zamiennie ze słowem „profil”.
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Za jeden z głównych obszarów decyzyjnych w organach samorządu terytorialnego na-
leży uznać organizację działalności marketingowej. Przywołana działalność oznacza m.in. 
(Szromnik 2012, s. 90):
 - formalne wyodrębnienie służb marketingowych w strukturze wewnętrznej organów wy-

konawczych zarządzających jednostką osadniczą;
 - określenie kompetencji i konkretnych zadań służb marketingowych wraz z powołaniem 

odpowiednich stanowisk pracy i mniejszych jednostek organizacyjnych;
 - ustalenie formy reprezentowania służb marketingowych w zarządach gmin, powiatów 

i województw;
 - określenie przedmiotu i warunków współpracy służb marketingowych jednostki teryto-

rialnej wyspecjalizowanymi agencjami i biurami marketingowymi;
 - tworzenie miejskich służb marketingowych (przygotowywanie kadr, szkolenie pracow-

ników);
 - koordynację współpracy służb marketingowych jednostek terytorialnych wchodzących 

w skład większych obszarów (np. w ramach powiatu, województwa, krainy geograficz-
nej itp.);

 - przyjęcie formy organizacji pionów marketingowych w jednostkach osadniczych, a więc 
wybór spośród następujących wariantów: orientacja funkcjonalna, orientacja na produkt 
(ofertę), orientacja geograficzna lub orientacja na grupę nabywców.
Wyszczególnione wyżej filary organizacji działalności marketingowej wyznaczają pod-

stawowe obszary zadaniowe realizowane przez samorząd terytorialny. Kluczowym warun-
kiem zaistnienia jednostki osadniczej w serwisach społecznościowych jest zrozumienie na 
poziomie decydentów reprezentujących samorząd, iż tego typu działalność stanowi ważny 
obszar marketingu realizowanego w regionie. W następnej kolejności winny być podjęte 
określone działania związane z umiejscowieniem zadań realizowanych za ich pośrednic-
twem w strukturach organizacyjnych służb marketingowych. Wymaga to także powołania 
odpowiednich stanowisk pracy. Jednak nawet gdy w regionach istnieją rozbudowane służby 
marketingowe, nie są one w stanie samodzielnie przygotować wszystkich przedsięwzięć, 
dlatego angażowane są także zewnętrzne podmioty (m.in. biura czy też agencje reklamowe). 
W tej sytuacji należałoby mówić o outsourcingu działań administracji samorządowej.

Wszelkie kampanie marketingowe prowadzone za pośrednictwem serwisów społeczno-
ściowych mogą mieć charakter inicjatyw oficjalnych lub nieoficjalnych. Inicjatywy oficjal-
ne utożsamiane są z działaniami prowadzonymi lub koordynowanymi przez organy admi-
nistracji samorządowej. Z kolei przedsięwzięcia nieoficjalne mogą być aranżowane przez 
opiniotwórcze środowiska działające w danym województwie (stowarzyszenia, fundacje, 
instytucje kultury). Abstrahując od charakteru realizowanych kampanii (oficjalny czy nie-
oficjalny) należy uznać, iż ich kluczowym wyróżnikiem winny być wszelkie działania ma-
jące na celu kreowanie atrakcyjnego oraz pozytywnego wizerunku regionu wśród mieszkań-
ców, turystów czy też inwestorów. Wspomniane cele można także utożsamić z działaniami, 
które mogłyby sprzyjać budowaniu przyjaznego środowiska dla zamieszkania lub lokowa-
nia biznesu.
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Zaistnienie regionu w serwisach społecznościowych wiąże się z założeniem profilu. 
Może on mieć charakter oficjalny oraz nieoficjalny. Administratorem strony oficjalnej winna 
być odpowiednia komórka urzędu wojewódzkiego. Natomiast praktyka pokazuje, iż dużym 
zainteresowaniem użytkowników cieszą się profile nieoficjalne5. Zazwyczaj są one admini-
strowane przez społeczne inicjatywy prężnie działające w lokalnym środowisku (stowarzy-
szenia, organizacje pozarządowe) lub pojedyncze osoby (blogersi, fotografowie, pasjonaci). 
Można uznać, iż popularność każdego profilu uwarunkowana jest głównie zaangażowaniem 
administratorów, jak również użytkowników w działania związane z jego prowadzeniem.

Uzupełniając wcześniej zgłoszone uwagi należy dodać, iż aktywność marketingowa re-
gionu w serwisach społecznościowych nie oznacza wyłącznie prowadzenia strony regionu, 
ale winna obejmować także inne przedsięwzięcia realizowane w regionie. Mogą być one 
związane z tworzeniem innych kont, których celem będzie informowanie o wydarzeniach 
(kulturalnych, sportowych, społecznych) oraz projektach planowanych w innych miejsco-
wościach regionu czy też integrowanie wybranych społeczności. W konsekwencji komuni-
kat ten może dotrzeć do większej liczby potencjalnych użytkowników.

Metodologia badania Fanpages Trends

W dzisiejszych czasach jednym z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych 
pozostaje Facebook. Z początkiem 2015 roku konto w tym serwisie posiadało 1,366 mld 
osób na świecie6. Z badań wynika, iż w styczniu 2015 roku co trzecia osoba w Polsce ko-
rzystała z Facebooka7. Od początku swojego istnienia pozostaje on jednym z dominujących 
serwisów społecznościowych w Polsce8. Znajduje to potwierdzenie w raportach, ukazują-
cych się systematycznie, dotyczących korzystania z Facebooka przez Polaków9. Co więcej, 
koresponduje to także z zainteresowaniem daną problematyką w środowisku agencji badaw-
czych oraz różnorakich opiniotwórczych środowisk (m.in. agencji rządowych, samorządów, 
organizacji pozarządowych itd.). Publikowane dane pozwalają identyfikować tendencje ob-
razujące korzystanie z serwisów społecznościowych w Polsce.

W dalszej części prezentowanych rozważań zostaną szerzej skomentowane wyniki badań 
pozyskane przez firmę badawczą Sotrender. Ich kluczowym celem jest rozpoznanie tenden-
cji zachodzących na stronach serwisu społecznościowego Facebook. Są one opisywane przy 
pomocy takich charakterystyk, jak wzrost i spadki liczby fanów czy też aktywność użyt-

5  Zostanie to wykazane w dalszej części prezentowanych rozważań.
6  Dane dotyczą stycznia 2015 roku, http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
[dostęp: 25.02.2015].
7 Stwierdzono, iż w wyszczególnionym okresie badawczym z Facebooka skorzystało 12,4 mln Polaków, w tym 5,94 mln 
mężczyzn i 6,46 mln kobiet.
8  Jego polska wersja funkcjonuje od 2008 roku. Została uruchomiona na podstawie tłumaczeń wykonanych przez użytkowników 
serwisu.
9  Poza firmą badawczą Sotrender cykliczne badania prowadzi IRCenter – Social media 2014. Polska, (http://ircenter.com/social-
media-2014-polska/) oraz Millward Brown. Badanie tej drugiej agencji badawczej ma charakter ogólnopolski (NetTrack). Jego 
celem jest monitorowanie rozwoju zasięgu Internetu oraz zmian sposobu korzystania z niego. W konsekwencji tworzone są 
rankingi największych portali, serwisów oraz witryn w Polsce, 
http://www.millwardbrown.com/subsites/poland/services/syndicated/net-track [dostęp: 25.02.2015].
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kowników. Raport Fanpages Trends zawiera zestawienia w cyklu miesięcznym10. Z kolei 
zachodzące tendencje identyfikowane są przy pomocy kilku wybranych wskaźników (por. 
tabela 1). Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych wskaźników możliwe jest prowadzenie ana-
liz porównawczych, jak również wychwycenie kluczowych zmian w wybranych okresach 
badawczych. Niewątpliwie największą zaletą przywołanych badań jest ich systematyczne 
prowadzenie od kilku lat, jak również grupowanie danych ze względu na branżę i tema-
tykę11. Z punktu widzenia podjętych rozważań istotna jest ta część raportu, która dotyczy 
zmian mających miejsce na profilach polskich regionów. Zebrano w niej dane na temat12:
 - największych stron,
 - najbardziej angażujących się stron,
 - najbardziej interaktywnych stron,
 - obsługi klienta.

Tabela 1
Wskaźniki wykorzystywane w badaniu Fanpages Trends  

Wskaźnik Opis

Fani strony użytkownicy, którzy polubili profil strony
Zaangażowani użytkownicy, którzy w analizowanym okresie wykonali przynajmniej jedną 

aktywność na stronie (polubienie, komentarz, dodanie postu lub zdjęcia bądź 
oddanie głosu w ankiecie w obrębie stron 

Interactivity Index zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności w obrębie strony

Relative Interactivity zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności fanów w obrębie stron w wybranym 
okresie, z uwzględnieniem liczby fanów

Top posty najlepsze wpisy administratorów strony wybrane na podstawie wartości 
Interactivity Index

Źródło: Fanpages Trends 01.2015, http://www.sotrender.pl/trends/facebook/ [dostęp: 25.02.2015].

W metodologii raportu Fanpages Trends największe strony zdefiniowano jako te 
fanpage′e, które cieszą się największym uznaniem wśród użytkowników czyli tworzone są 
przez największą grupę zarejestrowanych internautów. Z kolei w kategorii „najbardziej an-
gażujące się strony” ukazano liczbę zaangażowanych użytkowników. W świetle omawia-
nych badań zaangażowany użytkownik rozumiany jest jako taki, który w analizowanym 
okresie wchodził w interakcję z treściami zawartymi na stronie przez klikanie „lubię to”, 
komentowanie lub postowanie. Najbardziej interaktywne strony opisywane są przy pomocy 
wskaźników Interactivity Index oraz Relative Interactivity. W kategorii „obsługa klienta” 
uwzględniono profile, na których zareagowano na największą liczbę postów użytkowników. 
Z kolei najbardziej interaktywne posty odzwierciedlają najlepsze komentarze dodane przez 
administratorów.

10  Sotrender analizuje ponad 100 tys. polskich stron, w raporcie Fanpages Trends 01.2015 uwzględniono 11 469 z nich.
11  Szerzej: Fanpages Trends 01.2015, http://www.sotrender.pl/trends/facebook/ [dostęp: 25.02.2015].
12  W omawianym raporcie przedstawiono także najbardziej interaktywne posty. Jednak ta część wyników badań została 
pominięta w niniejszym artykule.
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Polskie regiony na Facebooku

Na kanwie danych zestawionych w raporcie Fanpages Trends można wnioskować, iż naj-
większy procentowy wzrost liczby fanów odnotowano na stronach Dzień Dobry Bieszczady 
oraz Małopolska13 (por. tabela 2). Drugą pozycję w omawianym rankingu zajmuje fanpage 
Mazury Cud Natury, Masuria – The Wonder of Nature. Z danych zawartych w jego opisie 
można wnioskować, iż ma on charakter oficjalny. Pozwala o tym sądzić link do strony in-
ternetowej promującej Mazurskie Jeziora w konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. Należy 
nadmienić, iż administrowaniem niniejszej strony zajmuje się Departament Koordynacji 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazursko-Warmińskiego. 

Kolejno trzecią pozycję zajmuje strona Małopolska. Strona ta ma charakter oficjalny, 
prowadzi ją Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na profilu widnieje ofi-
cjalne logo regionu. Spójność fanpage′a z systemem identyfikacji wizualnej województwa 
ma istotne znaczenie przy ocenianiu sposobu, jak również skuteczności działań marketingo-
wych prowadzonych za pośrednictwem tego rodzaju mediów społecznościowych. W świetle 
zgłoszonych uwag nasuwa się wniosek, iż profil Małopolski prowadzony jest profesjonal-
nie, dlatego zamieszczono na nim oficjalne logo regionu. Informacje udostępnione przez 
administratorów pozwalają użytkownikom dowiedzieć się o różnorakich wydarzeniach or-
ganizowanych w Małopolsce. Niewątpliwie jest to dużym atutem omawianego profilu.

Tabela 2
Wybrane największe strony    

Profil Liczba 
użytkowników*

Przyrost liczby 
użytkowników**

1. Dzień Dobry Bieszczady 98 167  +6% (+5567)
2. Mazury Cud Natury, Masuria – The Wonder of Nature 77 521  +0% (+227)
3. Małopolska 75 444  +3% (+1998)
4. gryfnie 73 325  +0% (+251)
5. Bieszczady 48 389  +0% (+187)
6. I love Polska Wschodnia 42 511  +0% (+208)
7. Magia Podlasia 30 173  +2% (+459)
8. Portal LM.pl 19 682  +2% (+329)
9. Województwo Łódzkie 18 400  +0% (+57)
10. SWIETOKRZYSKIE 16 222  +2% (+329)

* Liczba fanów na koniec miesiąca.
** W porównaniu z danymi za poprzedni okres badawczy, tj. grudzień 2014 roku.
Źródło: jak w tabeli 1.

13  Na potrzeby prowadzonych rozważań wybrano 10 pierwszych pozycji zaprezentowanych w raporcie, natomiast na jego 
całość składają się wyniki dla 15 badanych regionów. 
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Wśród wyróżnionych stron znajduje się także strona gryfnie. Przede wszystkim wy-
różnia się ona z powodu nazwy, gdyż bezpośrednio nie nawiązuje do wybranego regionu 
Polski14. Twórcy omawianego profilu postawili sobie za cel popularyzację gwary śląskiej 
oraz krzewienie regionalnej kultury, w tym celu założyli stronę internetową (gryfnie.com), 
jak również aktywnie działają na Facebooku. Przede wszystkim świadczy o tym liczba użyt-
kowników ich fanpage′a. W tym miejscu należy nadmienić, iż profil ma charakter nieofi-
cjalny, ale jednak może poszczycić się dużą liczbą użytkowników, porównywalną z liczbą 
użytkowników oficjalnego fanpage′a Małopolski.

Warto podkreślić, iż kolejne pozycje w omawianym zestawieniu zajmują strony poświę-
cone wschodnim regionom Polski, tj. Bieszczady, Magia Podlasia i I love Polska Wschodnia. 
Dwie pierwsze z nich mają charakter nieoficjalny, natomiast trzecia jest profilem oficjal-
nym. Profil I love Polska Wschodnia powiązany jest ze stroną internetową agendy rządowej, 
tj. Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Profil Portal LM.pl dedykowany jest wschodniej części Wielkopolski, działa na za-
sadach strony nieoficjalnej. Z kolei dwa ostatnie fanpage′e – Województwo Łódzkie 
i SWIETOKRZYSKIE – to strony oficjalne. W opisie profilu Województwo Łódzkiego 
umieszczono informację, iż jest on prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego. Natomiast fanpage SWIETOKRZYSKIE administrowany jest przez Regionalną 
Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Tabela 3
Wybrane najbardziej angażujące strony 

Profil Procent 
zaangażowanych*

Liczba 
zaangażowanych**

1. Dzień Dobry Bieszczady 33 31 959
2. Małopolska 12 9 392
3. Magia Podlasia 23 7 079
4. Mazury Cud Natury, Masuria – The Wonder of Nature 6 4 454
5. Bieszczady 4 2 151
6. gryfnie 3 1 901
7. SWIETOKRZYSKIE 12 1 877
8. I love Polska Wschodnia 3 1 165
9. Roztocze 15 1 046
10. I love Nysa 10 965

* Wartość procentowa może być większa niż 100%, gdyż Facebook umożliwia wykonania aktywności użytkow-
nikom, którzy nie są fanami.
** Liczba fanów na koniec miesiąca
 Źródło: jak w tabeli 1.

14  W gwarze śląskiej słowo gryfnie oznacza pięknie.
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Dotychczasowa analiza wybranych największych stron polskich regionów na Facebooku 
wykazała, iż połowa z nich funkcjonuje jako profile oficjalne lub też administrowane przez 
agendy rządowe. Warto podkreślić, iż w badanym okresie największym uznaniem użytkow-
ników badanego serwisu cieszył się profil nieoficjalny.

W tabeli 3 zestawiono wybrane najbardziej angażujące strony. Zaprezentowane dane do-
wodzą, iż pod względem liczby zaangażowanych fanów wyróżniają się takie profile, jak 
Dzień Dobry Bieszczady, Małopolska i Magia Podlasia. Taki sam rozkład danych zaobser-
wowano w kategorii obrazującej procentowy udział zaangażowanych użytkowników. Warto 
dodać, iż największe zmiany odnotowano także na tych samych profilach, które wyróżniały 
się pod względem liczby zaangażowanych użytkowników.

W tabeli 4 zestawiono wybrane najbardziej interaktywne strony. W wyniku zastosowa-
nia wskaźnika Relative Interactivity – w celu porównania profili o zróżnicowanej liczbie 
fanów – ustalono, iż względna interaktywność miała miejsce na takich stronach, jak Dzień 
Dobry Bieszczady, Małopolska oraz Magia Podlasia. Co ciekawe po zastosowaniu wskaźni-
ka Interactivity Index – mierzącego wszystkie aktywności w obrębie danej strony – najwyż-
sze pozycje w zaprezentowanym zestawieniu osiągnęły te same fanpage′e.

Tabela 4
Wybrane najbardziej interaktywne strony  

Profil Relative 
Interactivity Interactivity Index

1. Dzień Dobry Bieszczady 2 828 278 167
2. Małopolska 1 618 122 681
3. Magia Podlasia 1 530 46 564
4. Mazury Cud Natury, Masuria – The Wonder of Nature 330 25 745
5. gryfnie 214 15 898
6. SWIETOKRZYSKIE 593 10 137
7. Roztocze 995 7 582
8. Bieszczady 123 6 143
9. I love Nysa 583 6 106
10. Pomorze Zachodnie 898 5 828

Źródło: jak w tabeli 1.

Za jedną z kluczowych funkcji serwisów społecznościowych należy uznać tą, która 
umożliwia interaktywną komunikację oraz natychmiastowe reagowanie na komentarze 
zamieszczane przez użytkowników. W raporcie Fanpages Trends zwrócono uwagę na ob-
sługę klienta na wybranych stronach (por. tabela 5). Na potrzeby prowadzonych rozważań 
obsługa klienta będzie rozumiana jako szybkość reakcji administratora na komentarze 
zamieszczane przez użytkowników. Można wnioskować, iż na nielicznych profilach zwra-
cana jest należyta uwaga na komentarze użytkowników. Tylko na trzech fanpage′ach ad-
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ministratorzy dodali komentarze. Odnotowano na je na takich stronach, jak Sudety, Magia 
Podlasia i Małopolska.

Tabela 5
Obsługa klienta na wybranych stronach 

Profil Czas reakcji* Procent reakcji**

1. Sudety 39 m 13 s 10 (1 z 10)
2. Magia Podlasia 21 g 15 m 7,69 (2 z 26)
3. Małopolska 9 g 25 m 4 (2 z 50)

* Mediana czasu, jaki upłynął od opublikowania postu przez użytkownika do opublikowania komentarza pod 
postem przez administratora profilu.
** Procentowy udział postów, które zostały skomentowane przez administratorów profilu.
Źródło: jak w tabeli 1.

Przeanalizowane wyniki badań prezentują kluczowe zmiany zachodzące na profilach 
polskich regionów w serwisie społecznościowym Facebook. Na ich kanwie należy uznać, 
iż raport Fanpages Trends opiera się na wielu istotnych danych, które pozwalają dokonać 
szczegółowej analizy działalności jednostek terytorialnych na Facebooku. Niewątpliwie 
jego wyróżniającym elementem jest możliwość identyfikacji specyfiki regionalnych profili 
o charakterze ogólnym, jak również tematycznym oraz ustalenie zaangażowania administra-
tora w ich prowadzenie. Z racji, iż dane zbiorcze prezentowane są w wybranych przekrojach, 
można analizować je z różnych perspektyw. Kluczową zaletą charakteryzowanego badania 
jest także to, iż jest ono prowadzone w sposób systematyczny. Jeżeli przyjąć za okres ba-
dawczy jeden rok kalendarzowy, można wychwycić znaczące zmiany, które miały miejsce 
w tym czasie na profilach wybranych regionów.

Podsumowanie

Media społecznościowe coraz częściej pełnią rolę ważnych kanałów komunikacji mar-
ketingowej, dlatego też winny stanowić przedmiot rozważań w opracowaniach naukowych 
z zakresu marketingu terytorialnego. W prezentowanym artykule skupiono uwagę na wyko-
rzystaniu Facebooka przez wybrane podmioty działające na rzecz promocji regionów. Na 
podstawie wyników badań wtórnych starano się zidentyfikować kluczowe tendencje zacho-
dzące na profilach polskich regionów funkcjonujących w tym serwisie społecznościowym. 
W konsekwencji ustalono, iż w analizowanych przekrojach wyróżniały się głównie cztery 
profile, tj. Dzień Dobry Bieszczady, Magia Podlasia, Mazury Cud Natury, Masuria – The 
Wonder of Nature oraz Małopolska. Warto podkreślić, iż dwa pierwsze z nich mają charakter 
nieoficjalny, natomiast dwa pozostałe oficjalny. Stwierdzono także, iż na nielicznych profi-
lach administratorzy reagowali na komentarze użytkowników. 

Przedstawione rozważania stanowią głos w dyskusji nad zasadnością wykorzystania ser-
wisów społecznościowych w działalności marketingowej podejmowanej na rzecz polskich 
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regionów. Mogą być potraktowane jako przyczynek do prowadzenia dalszych badań w tym 
nowym obszarze marketingu terytorialnego. Niewątpliwie problematyka podjęta w niniej-
szym opracowaniu wymaga systematycznej penetracji oraz dalszego monitorowania.
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Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services

Summary

The article concerns marketing activity of Polish regions in social networking 
services. It is beginning from the characteristics of functional features of social net-
working services. In a further part of the carried out considerations, the author paid 
attention to the selected aspects of marketing activity of local self-governments 
in social networking services. There were subsequently analysed the trends taking 
place on profiles of the selected Polish regions represented on Facebook. The key 
part of the discussion was based on the research findings presented in the report 
worked out by the research company Sotrender.

Key words: social networking services, region’s marketing activity, Facebook.
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Маркетинговая активность польских регионов в общественных 
сервисах

Резюме

Статья касается маркетинговой активности польских регионов в общест-
венных сервисах. Она начинается с характеристики функциональных свойств 
общественных сервисов. В дальнейшей части проведенных рассуждений 
обратили внимание на избранные аспекты маркетинговой деятельности еди-
ниц местного самоуправления в общественных сервисах. Поочередно проа-
нализировали тенденции, выступающие на профилях избранных польских 
регионов, отраженных в Facebook. Основная часть дискуссии основана на 
результатах исследований, представленных в отчете, составленном исследо-
вательской фирмой Sotrender.

Ключевые слова: социальная сеть, маркетинговая активность региона, Facebook.
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