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Liderzy opinii to osoby, które swoim
postępowaniem wpływają na innych.
Gdzie można ich spotkać
w internecie? I czy mogą być pomocni
w działaniach PR online?

obok niego obojętnie, jeśli już się pojawia”
‑ opowiada Tomasz Bienias (znany jako autor
blogu „TeBe gada”).
Warto zdawać sobie sprawę z tego, że internauta, który w sieci funkcjonuje jako lider opinii
nie musi nim wcale być na co dzień dla swoich
krewnych i znajomych. Podobnie jak ten, kto
jest liderem opinii w swoim
otoczeniu niekoniecznie będzie
nim w świecie wirtualnym,
zwłaszcza jeśli korzysta z niego
w sposób tradycyjny ‑ do podtrzymywania realnych znajomosieci
ści i poszukiwania informacji w
zewnętrznych źródłach.

E-liderowanie
Internauta, który w

W dobie rosnącej popularności
funkcjonuje jako lider
Web 2.0 (niektórzy mówią już
nawet o Web 3.0), w którym znaopinii nie musi nim wcale Prawie na „tak”
czenia nabierają treści tworzone
Co do wpływania na poglądy
być na co dzień dla swoich innych internautów przez osoby
przez prywatnych użytkowników
internetu, coraz istotniejsza staje
uważane za liderów opinii, zdakrewnych i znajomych
się również komunikacja z nimi.
nia są podzielone. Część użytNie tylko przez media, lecz także
kowników internetu twierdzi, że
przez innych internautów, zwłaszcza tych mających duży wpływ na liczrzeczywiście takiemu oddziaływaniu się poddaje.
nych użytkowników sieci. Można ich nazwać internetowymi liderami opiPotrafią też wskazać konkretne wpływowe osoby.
nii. Dla PR online, gdzie komunikacja ma często charakter bezpośredni,
Nie jest zaskakujące, że znajdują się wśród nich
oznacza to konieczność poszukiwania nowych narzędzi.
postaci znane z życia publicznego. „Cenię sobie
zdanie i opinie na różnorodne tematy takich
Śladem lidera
osób, jak Jerzy Sosnowski, Daniel Passent, SzyLider opinii to sformułowanie odnoszące się do osób, które ze względu
mon Hołownia. Czytam ich blogi, kupuję polena zajmowane stanowisko, prestiż czy władzę stanowią indywidualny
caną prasę i książki, cytuję ich opinie w rozmowach ze znajomymi” ‑ przyznaje Viola Kontny,
wzorzec do naśladowania, przy czym naśladownictwo odgrywa tutaj
największą rolę. Informacje i rady liderów opinii są poszukiwane przez
autorka bloga.
otoczenie. Z kolei lider zakupowy to ten, który jako pierwszy kupuje
Okazuje się, że ważne miejsce wśród liderów
nowości rynkowe, a w związku z tym może przekonać do zakupu innych
opinii zajmują często także zwykli użytkownicy
nabywców ze swojego lub innych kręgów. Na takim oddziaływaniu opiera
internetu, którzy zaistnieli w sieci dzięki aktywsię trendsetting, polegający na sztucznym tworzeniu zakupowych lidenemu udziałowi w forach dyskusyjnych. Nierów opinii. Ich zadaniem jest nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi
którzy z nich potrafią samoistnie wyrosnąć na
i pod pozorem podtrzymywania więzi towarzyskich przekonywanie
„gwiazdy” internetu. Tomasz Bienias jako przyich do nabywania określonych produktów – tych najmodniejszych i
kład podaje Katarynę (autorka bloga kataryna.
najnowszych.
blox.pl), która była klasycznym liderem opinii na
Gdzie w sieci można spotkać liderów opinii? Wszędzie tam, gdzie użytforum kraj w portalu Gazeta.pl w 2003 roku.
kownicy internetu wymieniają się informacjami: na forach internetowych,
Często są nimi także użytkownicy forów, któlistach dyskusyjnych, wśród uczestników gier sieciowych online, autorów
rych głównym celem jest wzajemne wsparcie
blogów czy w sieciach społecznościowych. „Na dużych forach, podobnie
osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiojak w tradycyjnych społecznościach, ludzie ‘przyjmują’ różne role. Jeśli
wej. A kto z nas choć raz nie sięgnął do internetu
ktoś ma do powiedzenia coś ciekawego, często staje się liderem opinii.
w poszukiwaniu opinii osób mających podobne
Jego głównym znakiem rozpoznawczym jest to, że inni nie mogą przejść
do naszych zainteresowania, aby pomogły nam
w dokonaniu najlepszego z możliwych, „właściwego” zakupu? „Ostatnio zastanawiałem się,
jaką wybrać lustrzankę. Na moją decyzję wpłyKonrad Biwejnis, urzędnik bankowy, w wolnych chwilach
nęły portale związane z fotografią i w mniejszym
grywa w gry online
stopniu grupy dyskusyjne, gdzie znalazłem sporo
W grze online typu MMORPG (Massive Multiplayer Roleplaying
subiektywnych opinii” ‑ opowiada Stanisław MatGame) są gracze, których społeczność darzy szacunkiem ze względu
czak, internauta.
na ich doświadczenie i umiejętności. Ci gracze mają ogromny wpływ
Jeszcze większym zaufaniem obdarzamy prywatna innych uczestników gry – doradzają w sprawie strategii czy użynych autorów blogów, których przecież także
cia określonych narzędzi. Jednak gdyby nagle zaczęli dawać rady nie
nigdy nie widzieliśmy na oczy. „Moim zdaniem ich
związane z grą, a dotyczące zachowań w życiu realnym, pewnie nikt
wpływ jest ogromny, gdyż mamy tu do czynienia
by ich nie słuchał.
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z pewną odmianą marketingu szeptanego. Blogi
Paweł Janecki, specjalista ds. serwisów
odbieramy jako pamiętnik, więc coś bardzo osospołecznościowych, Wirtualna Polska SA
bistego. Autorów ulubionych dzienników podPoprzez liderów opinii można komunikować się
świadomie traktujemy jak osoby znajome, a więc
z potencjalnymi klientami, a społeczność interzaufane” ‑ wyjaśnia Barbara Czyżowicz, doktonetowa jak na tacy podaje nam grupę docerantka w Instytucie Dziennikarstwa UW.
lową. Dzięki wirtualnym społecznościom mamy
Nie mniej liczna grupa użytkowników internetu
możliwość wsłuchiwania się w potrzeby aktualstwierdza, że nie korzysta z rekomendacji udzienych i potencjalnych konsumentów oraz prowafot. archiwum
lonych przez osoby znane im tylko przez interdzić tzw. działania półformalne, np. przekazynet. „Takie osoby wpływ na mnie mają niewielki,
wać informacje na temat produktu przed ich rynkową premierą. Sam
raczej kieruję się własnym pomysłem na życie”
uczestniczę w forum dotyczącym sprzętu fotograficznego jednej ze
‑ mówi Mary, autorka bloga, chociaż przyznaje,
znanych marek, gdzie oprócz liderów samoistnych działają pracownicy
że internetowi znajomi potrafią ją zainspirować.
firmy produkującej ten sprzęt. Ich działania na forum są półoficjalne,
Potwierdza to Michał Gryń, programista: „Jeśli
gdyż pracę łączą oni z hobby. Na tle konkurencji jest to jedyny przypaktoś potrafi mnie zaciekawić tym, co przeczytał,
dek takiego zaangażowania się w działalność społeczności online.
posłuchał lub obejrzał, wtedy sam staram się po
to sięgnąć”.
Wydaje się, że śmiało można postawić tezę, że
Szymon Jędrach-Dzieduszycki, agencja 121 PR
osoby, które korzystają z internetu w sposób
Liderzy opinii na forach są niczym „pani Goździkowa” - mają własne
tradycyjny (komunikacja z realnymi znajomymi,
doświadczenie i praktyczną wiedzę potrzebną do udzielenia pomocy
poszukiwanie informacji) częściej są zdania, że
i mamy nadzieję, że są bezinteresowni. Dają się też zauważyć - przeopinie nieznanych im osobiście internautów nie
ważnie (choć nie zawsze) są to osoby z dużą ilością wypowiedzi na
mają dla nich wielkiego znaczenia. Teza ta wymajednym lub kilku forach. Zazwyczaj są to internauci obdarzeni także
gałaby jednak zweryfikowania za pomocą szczespecjalnymi cechami charakteru - umiejący wpływać na innych, empagółowych badań. Dostępne obecnie wyniki Trust
tyczni, dowcipni, ale także pewni siebie i swoich racji.
Barometer Edelman Worldwide czy badania
ACNielsen z ubiegłego roku
pokazują w każdym razie,
czych osób, testowaniu produktów i
W internecie nie opłaca
że internauci coraz częściej
wyrażaniu o nich opinii, zaproszeniu
korzystają z porad innych
do udziału w przedsięwzięciach orgasię sztuczne kreowanie
użytkowników sieci przy
nizowanych przez firmę (koncerty,
tożsamości, gdyż jego
decyzjach zakupowych.
eventy). Należy przy tym pamiętać,
firma musi być gotowa na przyjęcie
użytkownicy są wyczuleni że
Byle był prawdziwy
nawet najbardziej krytycznych uwag
Lider opinii może być dobrym
ze strony liderów. Nie obawiają się
na wszelki fałsz i
wsparciem dla działań pubich już operatorzy komórkowi, któniekonsekwencje
lic relations, zwłaszcza jeśli
rzy masowo testują swoje produkty
dotyczą one wąsko wyspecjau blogowiczów. Ten i każdy inny przylizowanych produktów lub usług. W internecie nie
kład pokazuje, że warto ryzykować i rozpoczynać tę niekonwencjonalną
opłaca się jednak sztuczne kreowanie tożsamości,
współpracę, gdyż dobre relacje z liderami mają szansę procentować polepdlatego że jego użytkownicy są szczególnie wyczuszeniem wizerunku firmy w całym środowisku sieciowym.
leni na wszelki fałsz i niekonsekwencje. PrzykłaEfekty tak prowadzonych działań na pierwszy rzut oka mogą się wydawać
dem może być kampania reklamowa Play, która
trudne do zmierzenia. Nie wiemy, ile osób ostatecznie zasugeruje się daną
posłużyła się wsparciem anonimowych użytkowrekomendacją czy też zmieni swoje działanie pod wpływem lidera. To, co
ników forów internetowych, co zostało niemal
możemy próbować zmierzyć to liczba linków do danego bloga (można się
natychmiast wychwycone przez bystrych obserrównież posłużyć socjometrią i przeanalizować szczegółowo powiązania
watorów (relacja na stronie www.pr20.blox.pl).
między poszczególnymi blogerami) czy linków do strony www, ruch na
Specyficzny model obowiązującej w sieci komustronie internetowej firmy z określonych domen czy też wygenerowany
nikacji powoduje, że wszelkie próby komercjaliodpowiednim zapytaniem do wyszukiwarki. Możemy również poddać anazacji traktowane są przez jego użytkowników z
lizie wypowiedzi innych użytkowników internetu powstałe pod wpływem
ogromną nieufnością. Dlatego zamiast wprost kiekonkretnej wypowiedzi danego lidera.
rować do internautów niezamówione materiały
Internetowi liderzy opinii to osoby, których nie można pomijać w działareklamowe, lepiej wyszukać tych, którzy mają na
niach PR, zwłaszcza w dobie Web 2.0., jednak komunikacja z nimi musi być
nich największy wpływ (przejrzeć serwisy bloprowadzona umiejętnie i taktownie, jak z każdą grupą docelową.
gowe czy fora dyskusyjne związane z interesującym nas tematem) i zaproponować im nieodpłatną
Anna Miotk
współpracę. Może ona polegać na wzięciu udziału
ITBC Communication
w badaniu opinii wśród najbardziej opiniotwóranna_miotk@itbc.pl
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z wiedzą i doświadczeniem
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unikalne, autorskie oprogramowanie, które łączy naszą wiedzę w obsłudze
klientów, możliwości Internetu oraz światowe rozwiązania w zakresie CRM
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