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Spytam wprost: czy mo¿na zapano-

waæ nad UGC?

Jeśli klientowi coś siê nie spodoba³o w 

naszym hotelu i postanowi³ to pokazaæ 

światu w internecie, to na to nie mamy 

wp³ywu. Mo¿emy natomiast oddzia-

³ywaæ na to, ¿eby relacja z klientami 

uk³ada³a siê zgodnie z nasz¹ intencj¹ i 

ich oczekiwaniami. Podejmowaæ próby 

wp³ywania na nich oraz na to, co o nas 

mówi¹ i w jakiej formie to robi¹.

Badania pokazuj¹, ¿e spośród inter-

nautów 1 proc. inicjuje dzia³ania, 19 

proc. reaguje, a 80 proc. tylko siê 

przygl¹da. W której z tych grup s¹ 

teraz piarowcy w Polsce?

W sumie bardziej siê przygl¹daj¹, ni¿ w 

pe³ni świadomie dzia³aj¹. Nie robi¹ tego z 

pe³nym zrozumieniem specyfiki medium 

i ludzi, którzy z niego korzystaj¹.

Ale przecie¿ piarowcy mówi¹, ¿e 

internet to medium przeceniane. 

Tak przynajmniej by³o podczas dys-

kusji na ostatnim Kongresie PR w 

Rzeszowie.

Nie wiem, czy s³uszne jest nazywa-

nie przecenianym medium, z którego 

korzysta, bior¹c pod uwagê ró¿ne 

badania, oko³o 14 mln Polaków. Pro-

szê zwróciæ uwagê, ¿e w sytuacji, gdy 

wykupujê kampaniê w mediach, sam 

decydujê o tym, co siê w niej mówi, ale 

w sytuacji, gdy przekaz ten produkuj¹ 

klienci, to czy mo¿e byæ mowa o prze-

cenianiu? Mo¿na mówiæ tylko o wielkiej 

szansie.

A nie raczej o zmorze bran¿y?

Na dwoje babka wró¿y³a. Szans¹ jest 

to, ¿e konsumenci, w tym przypadku 

internauci, to doskona³y nośnik treści 

marketingowych. Wyzwaniem w tym 

momencie jest stworzenie zaanga¿owa-

nia, które zmotywuje u¿ytkowników do 

tworzenia treści. Z drugiej strony ozna-

cza to brak kontroli nad nimi. Pojawia 

siê wiêc zagro¿enie, ¿e mog¹ zadzia³aæ 

w odwrotn¹ stronê.

Jak zadzia³aæ we w³aściw¹?

Weźmy temat pryszczy - dla nasto-

latków bardzo poch³aniaj¹cy. Kiedy 

jesteśmy producentem preparatu, 

który pomaga z tym problemem sobie 

radziæ, to naszym celem - w myśl 

tego, jak komunikowaæ siê w inter-

necie - nie powinno byæ zaistnienie z 

bezosobowym, inwazyjnym przekazem 

reklamowym, ale np. spotkanie swoich 

konsumentów tam, gdzie szukaj¹ wie-

dzy. Sprawdzenie, jakie zadaj¹ pytania. 

To s¹ informacje, których nastolatki 

poszukuj¹ w sieci. Powinniśmy stale 

byæ w niej obecni i prowadziæ dialog z 

tymi, do których chcemy trafiæ.

To gdzie jest pu³apka?

Gdyby dla tych nastolatków two-

rzyæ bloga, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie 

robimy bloga o preparacie na prysz-

cze, ale o tym, jak radziæ sobie z 

pryszczami. Taki blog nie mo¿e byæ o 

produkcie, ale o problemie, który ten 

produkt rozwi¹zuje.

Jaki jest najczêściej pope³niany b³¹d?

Nie ma co podszywaæ siê pod nasto-

latka, który leczy pryszcze naszym pre-

paratem, bo internauci szybko rozszy-

fruj¹ ten blef. Wyśmiej¹ nas i odwróc¹ 

siê od firmy, a szansa na odbudowanie 

relacji z nimi bêdzie nik³a.

A czy samo wp³ywanie na inter-

nautów jest etyczne?

Tak, jeśli jesteśmy przyzwoici. Przywo-

³am mo¿e wpadkê – case Edelmana i 

Microsoftu, kiedy próbowano sk³oniæ 

blogerów amerykañskich do wypróbo-

wania Windows Vista. Nie chcê tu u¿yæ 

s³owa przekupiæ, ale w pierwszej wersji 

chcieli oni podarowaæ blogerom sprzêt 

komputerowy dobrej marki, który 

mia³by do tego s³u¿yæ. Blogerzy zinter-

pretowali to jako próbê przekupstwa i 

odwrócili siê od akcji. Takie dzia³ania siê 

po prostu nie op³acaj¹.

Ca³y czas obserwujemy sytuacje, w 

których marketer próbuje byæ spryt-

niejszy od u¿ytkownika.

Oczywiście, przyk³adem mo¿e byæ ostat-

nia akcja Cinema City, gdzie w internecie 

pojawi³ siê pozorowany film wirusowy. 

Pozoracja natychmiast zosta³a zdema-

skowana przez internautów i wyśmiana, 

bo za chwilê pojawi³ siê nowy filmik, 

który jest jego parodi¹.

Aktywnośæ polskich internautów 

podbija statystyki. Z badañ wynika, 

¿e w Polsce średnio 27 proc. u¿yt-

kowników tworzy treśæ, a w Euro-

pie jest to tylko 20 proc.

Jest to dla nas zarówno szansa, jak 

i wyzwanie, bo mamy wiele r¹k do 

pomocy. Pytanie tylko, czy bêdziemy 

potrafili odpowiednio zachêciæ inter-

nautów i ich poprowadziæ, aby zrobili 

to, czego oczekujemy.

Jak mo¿na wyjśæ im naprzeciw?

Aby konsumenci w sieci byli dla nas 

sojusznikami jako w³aściciele medium, 

które maj¹ wspó³tworzyæ, musimy 

byæ dla nich dobrymi gospodarzami. 

Zapewniaæ swobodê dzia³ania, pokazy-

waæ, czego od internautów oczekujemy, 

edukowaæ poprzez dobre przyk³ady.

Firmy bardzo kusi, ¿eby przekaz by³ 

tylko pozytywny. Co Pan na to?

Tworz¹c w³asne medium, musimy sta-

n¹æ w roli jego stra¿nika. Nie chodzi 

tu o usuwanie tego, co ktoś źle napisa³ 

o moim produkcie. Mówiê o odsiewa-

niu treści nie spe³niaj¹cych kryteriów, 

które stawiamy. Jeśli uruchomiliśmy 

witrynê, a ktoś notorycznie zaśmieca 

j¹ wypowiedziami bez zwi¹zku i logicz-

nej argumentacji, to utrudnia innym 

u¿ytkownikom korzystanie z niej. W 

tym momencie nasz¹ rol¹ jest pilno-

wanie porz¹dku.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Komunikacj¹ w sieci zajmuje siê od 6 lat. Spytany, co 
najbardziej lubi w internecie, odpowiada: „wolnośæ 
i nieprzewidywalnośæ”. Kamil Dmowski na co dzieñ 
prowadzi w agencji Heureka dzia³ marketingu 
zintegrowanego. W rozmowie z „Piar.pl”, dla której 
inspiracj¹ by³o seminarium „Rewolucja w komunikacji” 
Gazety.pl i InternetPR.pl wyjaśnia, jak zapanowaæ nad 
treściami generowanymi przez u¿ytkowników, czyli User 
Generated Content.

14 milionów potencjału
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