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Celem artykułu było określenie możliwości wykorzystania grup na Facebooku jako narzędzia marketingowego. Do realiza-
cji celów badawczych autor zastosował ankietę. Kwestionariusz ankiety został skierowany do kobiet w Polsce planujących
ślub lub tych, które są krótko po ślubie. Do jego dystrybucji wykorzystano reklamę na Facebooku. Na przykładzie branży
ślubnej stwierdzono, że treści publikowane w tego rodzaju grupach mają duży zasięg i generują relatywnie duże zaangażo-
wanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych na Facebooku w swoich decyzjach zakupowych dotyczących planowa-
nego ślubu często biorą pod uwagę rekomendacje, które znajdą w tych grupach. Firmy często to wykorzystują, stosując
marketing szeptany w tych grupach lub promocję bezpośrednią. Mogą również tworzyć własne grupy na Facebooku, sku-
piające społeczność wokół zainteresowań związanych z ich działalnością.
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Tłumaczenie artykułu: Groups on Facebook as a marketing tool

Wprowadzenie

Obecnie media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komuni-
kacji marketingowej przedsiębiorstw. Firmy wykorzystują je do osiągnię-
cia różnych komunikacyjnych celów, głównie o charakterze długotermi-
nowym, takich jak budowanie lojalności i satysfakcji klientów, utrzymanie
stałego i bezpośredniego kontaktu z nimi, jak też ciągłe informowanie ich
o zmianach w ofercie, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy czy
wdrożenie koncepcji społecznie odpowiedzialnego marketingu (zob.
Smith, Wollan i Zhou, 2011; Mergel, 2013; Klososky 2011; Thomas i Bar-
low, 2011). 

The aim of the article was to determine the use of Facebook groups as a marketing tool. The author conducted
the research using a survey. To distribute the questionnaire author used a Facebook ad tool targeted at Polish
women, who are planning a wedding or are shortly after it. Based on the example of the wedding industry, it was
found that the content on these types of groups has large reach and generate high involvement of their
participants. Members of Facebook wedding groups often take into account the recommendations they find on
these groups when making wedding-related purchasing decisions. Companies often take advantage of this by
using word of mouth marketing or direct sales (promotion). They can also create their own Facebook groups
gathering the community around interests related to their activities. There is currently insufficient research on the
possibilities of using Facebook groups as marketing tools. The article indicates various ways of using them to
achieve marketing goals.
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Dzieje się tak dlatego, iż te kanały komunikacyjne zyskują popular-
ność na całym świecie. W styczniu 2019 r. ponad 3,4 mld ludzi na świecie
miało aktywne konta w tych mediach, co stanowiło 45% populacji. W porów-
naniu z tym samym okresem roku poprzedniego liczba ta zwiększyła się
o 288 mln (wzrost o 9%). Największa liczba użytkowników na świecie kon-
centruje się na Facebooku (2,27 mld użytkowników) (Global Digital Report,
2019). W sierpniu 2019 r. w tym serwisie było zarejestrowanych ponad 
16 mln polskich użytkowników (tj. 42,3% populacji), z czego 53,5% stanowi-
ły kobiety, a 46,5% — mężczyźni. Oficjalnie możliwość rejestracji na Face-
booku mają osoby, które ukończyły 13. rok życia. W Polsce największą gru-
pę stanowią osoby w wieku 25–34 lata (28,6%, z czego kobiety — 14,9%
a mężczyźni — 13,7%). Drugą grupę pod względem liczebności stanowią
osoby w wieku 35–44 lata (21,8%, z czego kobiety — 11,8%, mężczyźni —
10%), trzecią — osoby w wieku 18–24 lata (20,5%, z czego kobiety –10%,
mężczyźni — 10,6%), a czwartą — osoby w wieku 45–54 lata (11%, z czego
kobiety — 6,2%, mężczyźni — 4,8%) (NapoleonCat, 2019). Wszystkie poko-
lenia mają swoich reprezentantów na Facebooku. Stanowi to duży potencjał
biznesowy dla firm (i innych organizacji), które coraz częściej wykorzystują
Facebooka w swoich działaniach marketingowych, aby osiągnąć cele. Tego
typu działania można określić jako Facebook marketing. 

Na temat Facebook marketingu powstało wiele opracowań (Carter, 
Levy i Levy, 2012; Dunay i Krueger, 2009; Hansson, Wrangmo i Solberg 
Soilen, 2013; Haydon, Dunay i Krueger, 2012; Holzner, 2008; Levy, 2010;
Ramsaran-Fowdar i Fowdar 2013; Treadaway i Smith, 2012; Zarrella i Zar-
rella, 2010). Większość z nich stanowi praktyczny poradnik dotyczący tego,
jak prowadzić działania marketingowe w serwisie Facebooku. Brakuje jed-
nak pogłębionych badań na temat wykorzystania potencjału Facebooka
w działalności marketingowej. Obecnie Facebook, jak również inne platfor-
my społecznościowe, dostarczają wielu narzędzi marketingowych. Są to
przede wszystkim reklamy płatne. 

W Polsce w 2018 r. udział wydatków na reklamę w mediach społeczno-
ściowych w wydatkach na reklamę internetową ogółem wyniósł 16,7%. Był
to wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Branża reklam w me-
diach społecznościowych rozwija się niezwykle dynamicznie, jest to jeden
z najszybciej rozwijających się sektorów reklamy internetowej (IAB Pol-
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ska, 2018). Według raportu Stelznera (2019) specjaliści od marketingu re-
gularnie wykorzystują platformy Facebook (72%) i Instagram (38%) w ce-
lach reklamowych. W sektorze B2C częściej wykorzystywane są reklamy
na Facebooku (76% B2C v. 65% B2B) i Instagram (43% B2C v. 30% B2B).
W sektorze B2B bardziej popularne są reklamy na LinkedIn (24% B2B 
v. 9% B2C) (Stelzner, 2019). Facebook to drugi największy na świecie
sprzedawca reklam cyfrowych na świecie. W lutym 2019 r. jego przychody
netto z reklam cyfrowych wyniosły 67,37 mld USD. Wyprzedził go tylko
Google (103,73 mld USD) (eMarketer, 2019). 

Prowadzenie kampanii reklamowej na Facebooku jest uwarunkowane
posiadaniem własnego fanpage’a, co polega na założeniu oficjalnego profilu
organizacji w tym serwisie, publikowaniu na nim różnego rodzaju treści
przez administratorów i innych użytkowników oraz gromadzeniu społecz-
ności w postaci polubień lub obserwacji strony. Jest to główna forma aktyw-
ności marketingowej w tym serwisie, ciesząca się zdecydowanie największą
popularnością. Ma ona jednak pewne ograniczenia, głównie związane z tym,
iż publikowane posty mają ograniczone zasięgi organiczne (tj. niepłatne).
Oznacza to, że treści udostępniane przez organizację na jej stronie na Face-
booku docierają tylko do niewielkiego odsetka jej fanów. Aby zwiększyć za-
sięg, konieczne jest wykupienie reklamy. 

Innym narzędziem marketingowym na Facebooku są grupy, które jesz-
cze w stosunkowo niewielkim stopniu są eksplorowane przez badaczy (Hol-
zner, 2008; Levy, 2010; Xia, 2009). Jak podaje Levy (2010, s. 60–61), gru-
pa na Facebooku skupia osoby o wspólnych zainteresowaniach lub zade-
klarowanych powiązaniach między ludźmi oraz między ludźmi i rzeczami,
gdzie można stworzyć „społeczność ludzi i przyjaciół w celu promowania,
udostępniania i omawiania odpowiednich tematów”. Każdy użytkownik
Facebooka może założyć własną grupę (lub grupy). Dotyczy to również or-
ganizacji. Grupy można powiązać z fanpage’em. Ich główną zaletą jest to,
że mają stosunkowo duże zasięgi organiczne i, ponieważ same w sobie sta-
nowią media społecznościowe w pierwotnej postaci (prowokują dyskusje
i wymiany treści), mają potencjał stymulowania zaangażowania wśród
użytkowników. 

Warto dodać, że można założyć grupy otwarte (każdy może do nich do-
łączyć), zamknięte (użytkownik powinien wysłać prośbę o przyłączenie do
grupy i prośba ta musi zostać zaakceptowana przez administratora) i gru-
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py tajne (użytkownik musi zostać zaproszony do grypy, która nie pokazuje
się w żadnych opcjach wyszukiwania) (Levy, 2010, s. 61). Dzięki temu gru-
py mogą być wykorzystywane w różnych celach marketingowych, np. mogą
być przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych danym tematem albo
tylko dla elitarnej grupy, np. pracowników lub klientów. 

Grupy na Facebooku najczęściej mają własne regulaminy, określające
zasady publikacji postów, zasady ich oznaczania (np. nakaz stosowania
określonych hashtagów) czy zasady komunikacji (np. zakaz stosowania in-
wektyw). Za nieprzestrzeganie regulaminów może grozić wyrzucenie użyt-
kownika z grupy przez administratora. Warto dodać, że czasem moderacja
postu ma miejsce jeszcze przed jego publikacją na stronie grupy (admini-
strator musi go najpierw zatwierdzić, zanim zostanie opublikowany). 

Każda grupa ma określone przeznaczenie. Na przykładzie branży ślub-
nej mogą to być: 

grupy dedykowane określonej problematyce (np. inspiracje dla przy-
szłych panien młodych), 
skupiające członków z określonych miejscowości (np. skupiające przyszłe
panny młode z danej miejscowości), 
grupy „słupy ogłoszeniowe”, gdzie każdy może zamieścić swoje ogłosze-
nie (np. typu „oddam...”, „wymienię...”, „oferuję...”, „poszukuję...”), 
grupy stricte sprzedażowe — są to grupy opatrzone dodatkowymi opcjami,
takimi jak: cena (zaznaczona kolorem zielonym z możliwością jej podno-
szenia i obniżania), nazwa sprzedawanego produktu, możliwość zamiesz-
czania jego zdjęć, możliwość ustawienia lokalizacji — miejsca odbioru itp. 

Wszystkie wspomniane cechy grup na Facebooku sprawiają, że mogą być
one bardzo skutecznym narzędziem marketingowym wykorzystywanym na
różne sposoby. 

Podsumowując, Facebook oferuje wiele narzędzi marketingowych fir-
mom i innym organizacjom Aktywność w tym serwisie społecznościowym
nie musi ograniczać się do prowadzenia fanpage’a i kupowania reklam.
Grupy charakteryzują się relatywnie większym zasięgiem organicznym niż
fanpage, a często także większym zaangażowaniem publiczności, dzięki cze-
mu dają więcej możliwości w działaniach marketingowych. 
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Metodyka badań

Celem badań było określenie potencjału marketingowego grup na Face-
booku na przykładzie branży ślubnej, a także zbadanie form wykorzystania
tego rodzaju grup w marketingu. 

Sformułowano następujące problemy badawcze:

1.  Jaki jest potencjał marketingowy grup na Facebooku na przykładzie
branży ślubnej? 
a. Jak często do respondentów docierają komunikaty z grup ślubnych na

Facebooku? 
b. W jakim stopniu respondenci są zaangażowani w treści publikowane

w grupach ślubnych na Facebooku? 
c. Jaka jest rola grup ślubnych na Facebooku w podejmowaniu decyzji za-

kupowych związanych ze ślubem według respondentów? 
d. Jaka jest aktywność firm z branży ślubnej w grupach ślubnych na 

Facebooku w świetle opinii respondentów? 
2.  Jakie są formy wykorzystania grup na Facebooku w marketingu? 

Jako hipotezę badawczą przyjęto, że grupy na Facebooku mają bardzo
duży potencjał marketingowy. Na przykładzie branży ślubnej stwierdza się,
że treści w tego rodzaju grupach mają duże zasięgi i generują duże zaanga-
żowanie uczestników. Członkowie grup ślubnych w podejmowaniu decyzji
zakupowych związanych ze ślubem często sugerują się rekomendacjami, ja-
kie znajdą w grupach ślubnych na Facebooku. Firmy często to wykorzystu-
ją, stosując marketing szeptany lub sprzedaż (promocję) bezpośrednią. Sa-
me też mogą tworzyć swoje grupy na Facebooku, skupiające społeczność
wokół zainteresowań związanych z ich działalnością. 

Do weryfikacji hipotezy autor wykorzystał ankietę. 
Kwestionariusz ankiety składał się z 16 pytań dotyczących stosunku re-

spondentów do roli grupy ślubnej na Facebooku w podejmowaniu decyzji za-
kupowych związanych ze ślubem. Ponadto ankieta zawierała 5 pytań metrycz-
nych dotyczących wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, okresu, od którego
respondenci są członkami grupy ślubnej na Facebooku oraz terminu, kiedy ma
się odbyć ich ślub. 
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Do dystrybucji ankiety autorka wykorzystała narzędzie reklamowe na
Facebooku skierowane do Polek, które planują ślub lub są krótko po nim.
Kwestionariusz mogły zostać wypełnione tylko przez osoby, które są człon-
kami grup ślubnych na Facebooku. 

Próba badawcza wynosiła 175 osób. Respondentami były kobiety (100%)
głównie w wieku 24–27 lat (60%). Co czwarta badana osoba miała 20–23 la-
ta (25,7%). Pozostałe badane osoby miały 28–31 lat (11,4%) i 32–35 lat
(2,9%) lat. Połowa ankietowanych (54,3%) miała wykształcenie wyższe,
a 40% średnie. Pozostałe osoby miały wykształcenie zawodowe (5,7%).
Większość respondentów to osoby stanu wolnego (62,9%). Co trzecia bada-
na osoba to mężatka (37,1%). Większość respondentów jest członkiem gru-
py ślubnej na Facebooku od dłuższego czasu: 28,6% — od 1 do 2 lat, 22,9%
— od 6 do 12 miesięcy, 14,3% — od 4 do 6 miesięcy, 11,4% — powyżej 2 lat.
Tylko 14,3% badanych należy do grupy ślubnej na Facebooku od 1 do 3 mie-
sięcy, a 8,6% — krócej niż miesiąc. 

Badania przeprowadzono we wrześniu 2019 r. 

Wyniki badań

Celem badań było m.in. określenie potencjału marketingowego grup na
Facebooku na przykładzie branży ślubnej. Aby zrealizować ten cel, zapyta-
no respondentów o różne aspekty związane z ich członkostwem w grupie
ślubnej na Facebooku. Wyniki przedstawiono w artykule. 

W pierwszej kolejności zadano pytanie o powód, dlaczego responden-
ci dołączyli do grupy ślubnej na Facebooku. Okazuje się, że wielu z nich
szuka ogólnych praktycznych porad odnośnie do organizacji wesela, np.
czego unikać, w co warto się zaopatrzyć (34%), ale również konkretnych
porad, np. jaką salę weselną wybrać, jakiego DJ-a lub zespół muzyczny
warto wybrać (20%). Wielu członków grupy chce znaleźć rozwiązanie
różnych problemów, jakie napotykają przy organizacji wesela (20%) lub
zapoznać się z aktualnymi trendami ślubnymi (14%) (rysunek 1). Już to
pokazuje ogromny potencjał marketingowy tego rodzaju grup na Face-
booku. 
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Rysunek 1. Powody dołączania przez respondentów do grup ślubnych na Facebooku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Ważne jest też to, że posty publikowane w grupach ślubnych docierają
do respondentów nawet kilka razy dziennie (82%). To świadczy o bardzo
dużym zaangażowaniu i zainteresowaniu respondentów treściami zamiesz-
czanymi w tego rodzaju grupach, gdyż im częściej użytkownik przegląda
treści w danej grupie i jest nimi zainteresowany (klika w nie, lajkuje, ko-
mentuje, udostępnia), tym częściej pojawiają mu się posty z tej grupy w ak-
tualnościach Facebooka (wynika to z zasady działania algorytmów Face-
booka). Jest to kolejny wskaźnik dużego potencjału marketingowego grup
na Facebooku. 

Użytkownicy tylko czasem (26%) lub rzadko (bardzo rzadko — 26%, ra-
czej rzadko — 17%) komentują posty publikowane w grupie ślubnej na 
Facebooku. Bardzo rzadko (34%) też sami publikują jakiekolwiek treści
w tego rodzaju grupach. To świadczy o tym, iż w zdecydowanej większości
są biernymi członkami grup ślubnych na Facebooku w kwestii komentowa-
nia i publikowania własnych treści. Jest to raczej zgodne z ogólnymi ten-
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dencjami komunikacji w mediach społecznościowych (większość z nas ra-
czej pozostaje biernymi czytelnikami). 

Jak wspomniano, respondenci często oczekują określonej pomocy
w kwestii organizacji ślubu. Okazuje się, że 48,6% spośród nich często taką
pomoc uzyskuje. To pokazuje, że grupy ślubnne na Facebooku mogą odgry-
wać bardzo ważną rolę w przygotowaniach panny młodej do ślubu. Przyszłe
mężatki znajdują wiele cennych informacji, które wykorzystują w praktyce.
Często mogą to być sugestie dotyczące zakupu określonych produktów lub
usług. 

Badania pokazują, że zdecydowana większość respondentów (74,3%) do-
brze ocenia przydatność grupy ślubnej na Facebooku w organizacji ślubu
(rysunek 2). 

Rysunek 2. Ocena respondentów przydatności grup ślubnych 
na Facebooku w organizacji wesela 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Badania miały również na celu określenie roli grup ślubnych na Face-
booku w podejmowaniu decyzji zakupowych związanych ze ślubem. Co
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prawda sami respondenci rzadko rekomendują w grupie ślubnej na Facebo-
oku produkty lub usługi jakiejś firmy (20% — raczej rzadko, 17% — czasa-
mi, 17% — bardzo rzadko), jednak sami często spotykają się z tym, że ktoś
w grupie ślubnej na Facebooku rekomenduje produkty lub usługi jakiejś fir-
my (37% — bardzo często, 37% — raczej często). Skoro zatem respondenci
raczej nie są skłonni polecać innym osobom określonych produktów lub
usług, a często spotykają się z rekomendacjami w grupach ślubnych na 
Facebooku, prawdopodobnie świadczyć to o dużej aktywności firm stosują-
cych marketing szeptany, które starają się zachęcić uczestników grupy do
zakupu danych produktów lub usług. 

Czasem nawet zdarza się, że samym respondentom ktoś w grupie ślub-
nej na Facebooku rekomenduje produkty lub usługi jakiejś firmy związane
ze ślubem (26% — czasami, 20% — raczej rzadko) (rysunek 3) i responden-
ci czasem je kupują. Tylko 23% badanych odpowiedziało, że nigdy nie ko-
rzysta z takich rekomendacji. To pokazuje, jak duże znaczenie może mieć
prowadzenie działań marketingowych przez firmy w tego rodzaju grupach. 

Rysunek 3. Częstotliwość polecania respondentom produktów 
lub usług jakiejś firmy w grupach ślubnych na Facebooku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Dzięki rekomendacjom w ślubnych grupach na Facebooku respondenci
zakupili wiele różnych produktów lub usług związanych ze ślubem (rysu-
nek 4). Głównie były to: dekoracje do sali weselnej lub kościoła (lampiony,
ozdobne litery itp.) (34%), dodatki dla panny młodej (welon, podwiązka itp.)
(26%), zaproszenia ślubne (26%) oraz zespół muzyczny lub DJ (11%). 

Rysunek 4. Rodzaje produktów lub usług, które respondenci kupili 
w wyniku rekomendacji w grupach ślubnych na Facebooku*

*Suma przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Co istotne, były to raczej udane zakupy: 26% ankietowanych oceniło je
raczej dobrze, a 23% — bardzo dobrze. Nic dziwnego zatem, że rekomenda-
cje produktów i usług w grupie ślubnej na Facebooku cieszą się raczej du-
żym zaufaniem wśród respondentów (43%). 
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Wiele firm zdaje sobie sprawę z potencjału marketingowego grup ślub-
nych na Facebooku. Badani respondenci raczej często (37% — czasami, 31%
— bardzo często) spotykają się w grupie ślubnej na Facebooku z tym, że ja-
kaś firma oferuje tam swoje produkty lub usługi związane ze ślubem (rysu-
nek 5). 

Rysunek 5. Częstotliwość kontaktów z firmami oferującymi produkty 
lub usługi ślubne w grupach ślubnych na Facebooku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Respondentom czasem zdarza się zainteresować usługą lub produktem,
które jakaś firma oferuje w grupie ślubnej (34,3%), lecz relatywnie rzadko
je kupują (23% — czasami, 23% — bardzo rzadko, 11% — raczej rzadko) —
por. rysunki 6 i 7. 

Zestawiając to z wcześniejszymi wnioskami, można stwierdzić, że re-
komendacje bezpośrednie (sprzedaż bezpośrednia) firm w grupach ślub-
nych na Facebooku cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż rekomen-
dacje zwykłych członków grupy. To oznacza, że marketing szeptany bę-
dzie mieć w grupach na Facebooku większą skuteczność. Jednocześnie
przedstawione wyniki badań potwierdziły duży potencjał marketingowy
grup na Facebooku. 
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Rysunek 6. Częstotliwość zainteresowania respondentów produktami 
lub usługami ślubnymi oferowanymi przez firmy w grupach ślubnych na Facebooku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Rysunek 7. Częstotliwość zakupów przez respondentów produktów 
lub usług ślubnych oferowanych przez firmy w grupach ślubnych na Facebooku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Celem badań było również zbadanie form wykorzystania grup na Face-
booku w marketingu. Przeprowadzone badania wykazały, że grupy na 
Facebooku mogą być wykorzystywane w celach marketingowych co naj-
mniej na kilka sposobów: 

Firma może zakładać własne grupy na Facebooku i gromadzić w nich
społeczność skupioną wokół zainteresowań związanych z działalnością
firmy. Może w nich prowadzić różne działania marketingowe w postaci
np. promocji innych grup w zamian za promocję swojej grupy. 
Firma może prowadzić marketing szeptany w grupach, które już istnie-
ją, lub w grupach, które sama stworzyła. Marketing szeptany może być
wsparty sprzedażą (promocją) bezpośrednią. 
Firma może prowadzić sprzedaż (promocję) bezpośrednią w grupach,
które już istnieją, lub w grupach, które sama stworzyła. Sprzedaż (pro-
mocja) bezpośrednia może być wsparta marketingiem szeptanym. 
Firma może prowadzić działania marketingowe na innych grupach, któ-
re już istnieją, w postaci np. promocji swojej grupy. 

Przedstawione powyżej formy wykorzystania grup na Facebooku w dzia-
łalności marketingowej zilustrowano na rysunku 8. 

Rysunek 8. Model wykorzystania grup na Facebooku w marketingu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na zrealizowanie celu badań, któ-
rym było określenie potencjału marketingowego grup na Facebooku na
przykładzie branży ślubnej, a także zbadanie form wykorzystania tego ro-
dzaju grup w marketingu. Potwierdziła się hipoteza, że grupy na Facebooku
mają bardzo duży potencjał marketingowy. Na przykładzie branży ślubnej
stwierdzono, że treści w tego rodzaju grupach mają duże zasięgi i generują
duże zaangażowanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych w podej-
mowaniu decyzji zakupowych związanych ze ślubem często sugerują się re-
komendacjami, jakie znajdą w grupach ślubnych na Facebooku. Firmy czę-
sto to wykorzystują, stosując marketing szeptany lub sprzedaż (promocję)
bezpośrednią. Same też mogą tworzyć swoje grupy na Facebooku, skupiają-
ce społeczność wokół zainteresowań związanych z ich działalnością.
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