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Tworzenie spo³eczności internetowej 
op³aca siê tym organizacjom, dla 
których wa¿ne jest sta³e grono 
lojalnych odbiorców. 
Kilkanaście lat temu, gdy telewizja nadawa³a serial „Przystanek Alaska”, jego 

mi³ośnicy gromadzili siê na regularnych zlotach organizowanych pod has³em 

„Przystanek Olecko”. Media szeroko rozpisywa³y siê o wspania³ej atmosfe-

rze towarzysz¹cej tym spotkaniom i prezentowa³y relacje zachwyconych 

uczestników. Kiedy sześæ lat temu zmieniano ramówkê Trójki, w mieście 

rozwieszano klepsydry wieszcz¹ce śmieræ programu, a ulicami Warszawy 

sz³y ¿a³obne marsze oburzonych s³uchaczy.

Ten pêd do zrzeszania siê w wiêksze grupy na bazie wspólnych zaintereso-

wañ, podobnie jak inne fenomeny ¿ycia spo³ecznego, przeniós³ siê do inter-

netu: istnieje internetowe forum dyskusyjne mi³ośników serialu „Ranczo”, 

w sieci spo³ecznościowej Goldenline grupa s³uchaczy Trójki wymienia siê 

opiniami o odejściu Marka Niedźwieckiego, a s³uchacze Radia Jazz umawiaj¹ 

siê na realne imprezy. Spo³ecznośæ internetowa staje siê baz¹ wspólnego 

dzia³ania w ¿yciu realnym.

Społeczność lokalna
Czêsto zdarza siê, ¿e sformu³owanie „spo³ecznośæ internetowa” jest u¿y-

wane zamiennie z pojêciem „sieci spo³ecznościowej”. Tymczasem oznaczaj¹ 

one coś innego.

„Sieæ spo³ecznościowa” to serwis internetowy 

s³u¿¹cy do tworzenia wirtualnej bazy kontaktów, 

w myśl regu³y, ¿e od ka¿dej dowolnej osoby na 

Ziemi ³¹czy nas najwy¿ej sześæ innych osób. Przy-

pomina wirtualn¹ ksi¹¿kê adresow¹, w której gro-

madzimy dane dotycz¹cych naszych znajomych. 

Spo³ecznośæ jest grup¹ internautów skoncentro-

wanych wokó³ tego samego zagadnienia, którym 

mog¹ byæ określone zainteresowania (na przyk³ad 

fotografia, s³uchanie tego samego radia czy ogl¹-

danie tego samego serialu), specyficzna sytuacja 

¿yciowa (macierzyñstwo, nietypowa choroba), 

korzystanie z określonego rodzaju us³ug czy pro-

duktów (na przyk³ad klub u¿ytkowników i mi³oś-

ników marki Honda). Mo¿e siê ona wytworzyæ w 

sieci spo³ecznościowej (na przyk³ad jako osobne 

forum, jeśli dana sieæ przewiduje tak¹ mo¿liwośæ 

lub „wyp¹czkowaæ” jako osobny serwis – na przy-

k³ad muslimspace.com, który wytworzy³ siê z 

myspace.com), jednak ca³a sieæ nie jest to¿sama ze 

spo³eczności¹. O ile w realnym ¿yciu odpowied-

nikiem sieci spo³ecznościowej mog³oby byæ spo-

³eczeñstwo, o tyle odpowiednikiem spo³eczności 

internetowej na przyk³ad spo³ecznośæ lokalna. 

Lojalność na 500 proc.
Wraz z dalszym wzrostem liczby osób korzy-

staj¹cych z internetu oraz rozwojem komuni-

kacji internetowej spo³eczności internetowych 

nie bêdzie mo¿na bagatelizowaæ. Jak twierdzi 

Wojciech Gustowski, autor e-booka „E-spo-

³eczności”, ju¿ teraz 92 proc. amerykañskich 

internautów bywa cz³onkami ró¿nego rodzaju 

wirtualnych spo³eczności, a 23 proc. internau-

tów w Europie przynajmniej raz w miesi¹cu 

odwiedza serwisy spo³ecznościowe (badania 

EEIA Mediascope 2006).

Coraz czêściej s¹ one wykorzystywane w dzia-

³aniach PR online. Jak rzadko które narzêdzie, 

spo³ecznośæ internetowa daje organizacji mo¿-

liwośæ zgromadzenia wokó³ siebie niezwykle 

lojalnego krêgu u¿ytkowników jej produktów 

czy us³ug. To osoby najbardziej zainteresowane 

nowymi informacjami na ich temat. Stanowi¹ 

one najbardziej lojaln¹ i najczêściej dokonu-

j¹c¹ zakupów grupê nabywców – ich zakupy to 

500 proc. zakupów przeciêtnych nabywców, 

jak wykaza³o badanie przeprowadzone przez 

firmê Lithum Technologies - dlatego u¿ywanie 

tego rodzaju narzêdzia mo¿e byæ niezwykle 

korzystne dla organizacji. Ponadto silnie zwi¹-

zani z mark¹ internauci to „spontaniczni” amba-

sadorzy tej marki wobec innych internautów.

Szczerość popłaca
Nie jest to jednak narzêdzie dla wszystkich bez 

wyj¹tku organizacji. Te, które podejm¹ siê two-

rzenia w³asnej wspólnoty powinny charaktery-

Dom kobiet

Dom Sunsilk to serwis stworzony 

wokó³ marki szamponu do w³osów Uni-

lever Polska. Jego celem jest budowa-

nie marki poprzez anga¿owanie wokó³ 

niego grupy osób. Serwis rozwijany 

jest w oparciu o kierunki wyznaczane 

przez aktywnych u¿ytkowników ser-

wisu – w tym roku dodano do niego 

kolejne narzêdzia wspieraj¹ce tworze-

nie siê spo³eczności, takie jak znaczniki 

nastroju czy wewnêtrzny komunikator. 

Dziêki temu spo³ecznośæ jest realnie zaanga¿owana w rozwój komunikacji 

marki, czego dowodem jest choæby otrzymanie przez najbardziej aktywne 

mieszkanki Domu Sunsilk g³ównych ról w pierwszym telewizyjnym spocie 

reklamowym emitowanym w ubieg³ym roku. Obecnie funkcjonuje w nim 

blisko 20 tysiêcy foto- i wideoblogów za³o¿onych przez zarejestrowanych 

u¿ytkowników.

Internauta 

istota 

społeczna
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zowaæ siê otwartości¹ na dialog z internautami i 

umieæ pos³ugiwaæ siê ich jêzykiem, a tak¿e mieæ 

pewn¹ dozê pokory, niezbêdn¹ do przyjmo-

wania krytyki. Musz¹ siê te¿ nastawiæ na efekty 

osi¹gane w d³u¿szym czasie – wzrost sprzeda¿y 

raczej nie bêdzie dostrzegalny od razu. - Budo-

wanie w³asnej spo³eczności to d³ugotrwa³e dzia³a-

nie, wymagaj¹ce wiedzy o specyfice spo³eczności i 

jej wymaganiach - mówi Jaros³aw Rybus, rzecznik 

Gadu-Gadu, które zbudowa³o serwis MojaGene-

racja.pl, skupiaj¹cy kilka milionów u¿ytkowników 

komunikatora.

Wa¿ne, ¿eby organizacje od pocz¹tku otwar-

cie komunikowa³y internautom, jaki jest ich cel 

powstania i co im przyświeca. - Podstawowym 

za³o¿eniem jest uczciwe przedstawianie planów 

i projektów dotycz¹cych spo³eczności – przeko-

nuje Kinga Fromlewicz z agencji Neuron, zaan-

ga¿owana w tworzenie spo³eczności smyk.com. 

Wspomina, ¿e od pocz¹tku zarówno jej agencja, 

jak i klient zak³adali, ¿e bêd¹ budowaæ spo³ecz-

nośæ autentyczn¹, niczego przy tym nie udaj¹c. 

– Nie ukrywaliśmy, ¿e smyk.com to sklep inter-

netowy, a spo³ecznośæ budujemy wokó³ tej marki 

– mówi Fromlewicz.

Spo³eczności przydadz¹ siê równie¿ tym wszyst-

kim firmom, które maj¹ produkt mog¹cy byæ u¿y-

wany wielokrotnie, dlatego te¿ grupa lojalnych 

odbiorców jest dla nich bardzo istotna. Spo³ecz-

nośæ internetowa, poza programem lojalnościo-

wym, mo¿e byæ skutecznym narzêdziem zwi¹zania 

ze sob¹ zw³aszcza m³odszych, ³atwo poruszaj¹-

cych siê w świecie internetu u¿ytkowników.

Różne warianty
Mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje 

spo³eczności: „w³asn¹”, tworzon¹ 

sztucznie przez organizacjê od 

podstaw oraz „zastan¹” – w tym 

przypadku firma próbuje wspó³pra-

cowaæ ze spo³eczności¹ ju¿ istnie-

j¹c¹. Niekiedy mo¿liwy jest model 

„mieszany” - spo³ecznośæ u¿ytkow-

ników rozwija siê równocześnie z rozwojem dzia-

³alności firmy czy przedsiêwziêcia, jak na przyk³ad 

spo³ecznośæ uczestników programu PRokultura 

2007. Dzieje siê tak, jeśli projekt realizowany przez 

dan¹ organizacjê wymaga licznych interakcji miê-

dzy jego uczestnikami lub te¿ jedn¹ z ich podstawo-

wych motywacji udzia³u w projekcie jest w³aśnie 

chêæ nawi¹zania kontaktów.

Ka¿dy z tych rodzajów spo³eczności ma swoje 

szanse i ograniczenia. Spo³ecznośæ zastana jest z 

pewności¹ mniej przewidywalna i trudniejsza do 

kontrolowania. Moderatorem nie jest tutaj repre-

zentant organizacji, zatem mo¿e on dopuściæ, ¿e 

nie wszystko, co bêdzie dzia³o siê w takiej spo³ecz-

ności bêdzie zgodne z intencjami firmy. Nie buduje 

ona te¿ tak silnej lojalności wobec firmy, jak spo³ecznośæ w³asna. Jest ona 

tak¿e bardziej wymagaj¹ca w stosunku do przedstawicieli firm – tak jak w 

tradycyjnym internecie bezpośrednie przedstawianie ofert reklamowych nie 

jest tu mile widziane. Z kolei jakiekolwiek zakamuflowane funkcjonowanie 

przedstawiciela firmy na forum celem prezentacji takich ofert jest zachowa-

niem nieetycznym i po wykryciu mog³oby „spaliæ” wszystkie inne dzia³ania PR, 

jakie firma prowadzi w sieci. Jednak jest szansa funkcjonowania przedstawicieli 

firm na takim forum – jeśli wyst¹pi¹ oni nie w roli promotorów rozwi¹zañ 

w³asnej firmy, ale ekspertów dziel¹cych siê z innymi forumowiczami swoj¹ 

unikatow¹ wiedz¹ i udzielaj¹cych rzeczowych porad.

Spo³ecznośæ tworzona od podstaw wymaga z kolei wiêkszego wysi³ku w³o-

¿onego w jej budowanie. Firma musi zatrudniæ specjalistów wyznaczonych 

wy³¹cznie do animowania tej grupy lub zatrudniæ podmiot zewnêtrzny wyspe-

cjalizowany w dzia³aniach marketingowych w internecie. Efekty ciê¿kiej pracy 

nie s¹ widoczne od razu – tworzenie siê spo³eczności to proces d³ugotrwa³y. 

Trzeba te¿ liczyæ siê z koniecznoś-

ci¹ wk³adania nieustannego wysi³ku 

w jej utrzymanie i rozwój. Zdaniem 

Grzegorza Mazurka („Fundamenty 

budowania wirtualnych spo³eczno-

ści”, „Modern Marketing” 2003, nr 

4, s. 28) baz¹ do sukcesu s¹: wspólna 

potrzeba/produkt, wspólne cechy 

demograficzne lub kulturowe, bli-

skośæ, przyzwyczajenie/rutyna, świa-

domośæ marki i czêstotliwośæ interakcji oraz wspólne zainteresowania. Im 

wiêcej tych elementów wystêpuje w danej spo³eczności, tym wiêksze szanse 

ma ona na przetrwanie i rozwój. 

Czy warto poświêcaæ czas i środki? Kiedy wytworzy siê ju¿ wzglêdnie sta³a 

grupa cz³onków spo³eczności w³asnej, bêd¹ to osoby najbardziej zaanga¿o-

wane – a tym samym najbardziej przekonane do dzia³alności firmy i do jej 

produktów. Organizacja pozyskuje tak¿e bezpośredni kontakt ze swoim koñ-

cowym odbiorc¹, a ws³uchuj¹c siê w jego opinie na temat swojej dzia³alno-

ści rynkowej, nie musi prowadziæ d³ugotrwa³ych i ¿mudnych badañ – szczere 

i rzetelne informacje zwrotne otrzymuje natychmiast. Poza tym zyskuje 

potê¿ny impuls do ulepszania i dokonywania innowacji w swoich produktach 

czy us³ugach, zgodnych z oczekiwaniami rynku.

Anna Miotk 

ITBC Communication

anna_miotk@itbc.pl

Spo³ecznośæ modelowa

Manta jest producentem oprogramowa-

nia do odtwarzania filmów skompresowa-

nych do formatu DivX, który ze wzglêdu 

na mniejsze rozmiary (mieści siê na p³ycie 

700mb) jest czêściej u¿ywany przez inter-

nautów ni¿ oficjalny format DVD. Firma 

wypuści³a pierwsz¹ wersjê odtwarzacza 

Emperor do ogl¹dania filmów w formacie DivX z polskimi napisami. Rów-

nocześnie wspó³pracowa³a z forum internetowym istniej¹cym przy serwi-

sie napisy.org i ulepsza³a odtwarzacz pod k¹tem potrzeb zg³aszanych przez 

internautów lub dokonanych przez nich samodzielnych przeróbek. Przed-

stawiciele firmy byli stale obecni na forum internetowym i brali aktywny 

udzia³ w rozmowach internautów oraz odpowiadali na ich pytania. W ten 

sposób firma Manta wytworzy³a wokó³ siebie spo³ecznośæ zaanga¿owanych 

u¿ytkowników i zdoby³a przewagê rynkow¹ nad konkurentami.

Podstawowym 

założeniem jest uczciwe 

przedstawianie planów 

i projektów dotyczących 

społeczności


