
Real time 
maRketing – 
jak tworzyć angażujące treści i małym 
kosztem pozyskać nowych gości?

Real time marketing (Rtm) to element 

marketingu, który zakłada działanie 

w oparciu o nawiązanie do aktual-

nych wydarzeń, które niedawno zdo-

były popularność, szczególnie przez 

pozytywny czy prześmiewczy prze-

kaz. niekiedy spontaniczny, a czasem 

skrupulatnie przemyślany komunikat 

reklamowy potrafi zdobyć serca użyt-

kowników i wygenerować olbrzymie 

zasięgi. W skrócie: real time marke-

ting to spersonalizowane działania 

odnoszące się do bieżących wyda-

rzeń. Odpowiednia treść w odpo-

wiednim czasie.

Działania Rtm wywołują pozytywne 

emocje i wpływają korzystnie na wize-

runek firmy. to istotne szczególnie 

w dobie ogromnej konkurencji, gdzie 

produkty od siebie różni właściwie tylko 

metka. klient wybierze tę markę, którą 

zna i lubi. tymczasem wprowadzenie 

do komunikacji działań z zakresu Rtm 

może przynieść wymierne rezultaty – 

pomóc pozyskać nowych fanów, wes-

przeć sprzedaż czy poprawić wizerunek 

albo zbudować sympatię odbiorców. 

// Wiadomości W internecie szybko tracą na 
aktualności, a neWsy umieszczone nie W czas 

są jak odgrzeWany kotlet. nikogo nie rzuci 
na kolana odWołanie się do trendu sprzed 

roku albo kolejna modyfikacja tego samego 
zdjęcia. real time marketing ma sens tylko Wtedy, 

gdy działamy błyskaWicznie i jesteśmy o krok 
przed konkurencją. Wtedy zaangażoWanie 

i WirusoWy zasięg mamy jak W banku, i to 
najczęściej przy minimalnych nakładach 

finansoWych. W końcu time is noW! //tekst: angelika borysiak
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Jest to o tyle istotne, gdy obecność na 

Facebooku – będąca już chyba wymo-

giem cywilizacyjnym, a nie świado-

mym wyborem – jest coraz droższa, 

a nakłady na reklamę zaczynają stano-

wić pokaźną część przeznaczonego na 

marketing budżetu. Rtm dzięki swo-

jemu wirusowemu zasięgowi obniża 

koszty dotarcia do nowych klientów 

i może spowodować, że nawet małe, 

lokalne biznesy zdobędą ogromną 

reklamę na szeroką skalę.

kto z nas w ostatnich miesiącach nie 

słyszał o San escobar? Wpadka ministra 

spraw zagranicznych, który powiedział, 

że nawiązuje stosunki dyplomatyczne, 

z, jak się okazało, nieistniejącym kra-

jem, stała się pożywką do reklamy usług 

w różnych branżach. najbardziej sko-

rzystały na tym biura podróży i firmy 

turystyczne, które oferowały zwie-

dzanie San escobar oraz restauracje, 

w których można było zasmakować 

potraw z tego egzotycznego kraju.

Content is king

O powodzeniu real time marketingu –  

poza szybkością – decyduje błyska-

wiczne dopasowanie do komunikacji 

marki i grupy docelowej oraz błysko-

tliwy komunikat. trudno sobie wyobra-

zić, aby ten sposób komunikacji budo-

wały wokół siebie firmy, które promują 

wizerunek ekspercki albo na co dzień 

prowadzą komunikację w sposób zacho-

wawczy. nie tylko nie będzie pasować 

to do ich wizerunku, ale może przy-

nieść wręcz przeciwny do zamierzo-

nego skutek. na wagę złota jest dobry 

pomysł, dlatego marketingowcy prze-

ścigają się w coraz lepszych kreacjach, 

a grafików i copywriterów ogranicza 

jedynie wyobraźnia. Premiera filmu, 

mecze piłkarskie, wpadka językowa –  

możliwości rodzą się każdego dnia. 

to dlatego marketingowiec powinien 

orientować się w bieżącej sytuacji poli-

tycznej, mieć szeroką wiedzę ogólną 

i być na bieżąco z newsami nie tylko 

z kraju, ale i zagranicy.

Marketing w Czasie 

rzeCzywistyM

Real time marketing, nazywany marke-

tingiem czasu rzeczywistego, nie jest 

nowością. Rokrocznie zapowiadany 

jako trend nadchodzących miesięcy 

nie traci na popularności. Jego począt-

ków należy szukać w latach 90., ale 

dopiero rozwój mediów społeczno-

ściowych przyniósł mu wielką popu-

larność i pozwolił faktycznie rozwinąć 

skrzydła. to wtedy Rtm, a dokładnie 

jego cyfrowa postać, zaczęła być okre-

ślana mianem newsjackingu. Przeło-

mowy okazał się finał meczu ligi futbolu 

amerykańskiego – Super Bowl –  

podczas którego nastąpiła awaria prądu. 

to zdarzenie wykorzystało Oreo. marka, 

zaledwie po 15 min od zdarzenia, wyka-

zała się olbrzymim refleksem i pomy-

słowością, publikując na twitterze 

prostą grafikę, która momentalnie roz-

przestrzeniła się w internecie.

nasze działania nie tylko muszą nawią-

zywać do aktualnych wydarzeń, ale 

również – a może i przede wszystkim 

– być spójne z przyjętą strategią komu-

nikacji. kluczowy okazać się może spo-

sób doboru treści, które, odpowiednio 

zmodyfikowane, powinny być przed-

miotem zainteresowania z punktu 

widzenia Rtm. Szczególnie ostrożni 

powinniśmy być przy publikacji treści 

natury politycznej. Przecież sympatie 

naszych fanów mogą być zupełnie roz-

bieżne, a szkoda ich stracić z powodu 

jednego nietrafnego wpisu. Wiadomo –  

każdy z nas jest politycznym specjali-

stą, lecz nie każdy już w kwestii poli-

tyki zna się na żartach. ale nie tylko 

na politykę należy mieć oko. każda 

sytuacja, nawet pozytywnie przyjęta, 

musi być dogłębnie przeanalizowana 

pod kątem celów, które chcemy osią-

gnąć. Ważny jest również kontekst jej 

umiejscowienia w przekazie i pomysł 

na przekazanie dalej. Jeśli nie mamy 

pomysłu na „ugryzienie tematu” – 

lepiej odpuścić.

spontan zaplanowany

nawet dobry żart opowiedziany setny 

raz przestaje bawić. Podobnie jest 

z real time marketingiem. W swojej 

komunikacji możesz nawiązywać albo 

do wydarzeń ogólnie znanych i prze-

widzianych, albo wykorzystać sytu-

ację, która w danej chwili zdobywa 

popularność. Większość akcji Rtm jest 

spontaniczna i opiera się na bieżących 

wydarzeniach, które nagle zyskały na 

popularności. ale czy spontan można 

zaplanować? W wielu przypadkach tak. 

Przecież o premierze filmu, rozgryw-

kach sportowych, dużym koncercie czy 

jedynej i niepowtarzalnej pełni księżyca 

wiemy wcześniej i możemy zaplano-

wać to w naszej strategii komunikacji. 

Doskonałym przykładem jest marka 

Berlinki, która stworzyła kampanię 

nawiązującą do wyborów samorządo-

wych w 2014 r. Parówki wcielały się 

w rolę kandydatów, prezentując „mię-

sne” slogany wyborcze. W tym przy-

padku copy musiało być perfekcyjne 

Źródło: https://www.facebook.com/

FalafelBejrutWarsaw

Źródło: https://twitter.com/oreo/

status/298246571718483968 Źródło: www.facebook.com/Berlinki
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i takie było, a hasła „mięso, nie obiet-

nice” lub „Zgotuję wam lepsze jutro” 

zdobyły serca fanów. Firma zadbała 

nawet o odpowiednie miejsca pro-

mocji – poza mediami społecznościo-

wymi komunikaty pojawiły się na pla-

katach wyborczych. Dokładnie tak jak 

w rzeczywistości! Całość zakończyły 

wybory na Facebooku, nadzorowane 

przez Pyszną Radę Berlinek.

 

skąd Czerpać poMysły?

należy uważnie śledzić aktualne wyda-

rzenia, newsy z kraju i zagranicy, plotki 

i skandale. Warto stworzyć kalendarz 

z najważniejszymi wydarzeniami, które 

mają odbyć się w niedalekiej przyszłości, 

i zastanowić, jak możemy wykorzystać 

je w naszej komunikacji. trzeba moni-

torować internet nie tylko pod kątem 

wzmianek o swojej firmie, ale także 

patrzeć na rodzące się trendy, obser-

wować rosnącą popularność hashta-

gów np. na twitterze oraz zaglądać na 

serwisy typu Demotywatory czy kwejk. 

Często właśnie tam najpierw pojawiają 

się wychwycone przez internautów 

wpadki polityków czy inne ciekawe 

sytuacje. Warto korzystać z google 

trends, które gigant zza oceanu udo-

stępnia nam za darmo. 

krok po kroku 

aby działania były efektywne i przynio-

sły oczekiwany skutek, warto trzymać 

się kilku zasad:

1. obierz kierunek

musisz wiedzieć, po co to robisz i być 

przekonany, że te działania mają sens. 

Celem może być np. zwiększenie 

zasięgu lub zdobycie nowych klien-

tów. Publikowanie lOlcontentu (są 

to treści wywołujące śmiech, i grające 

na emocjach, lol – laugh out loud – 

śmiać się, content – treść) może oka-

zać się przydatne tylko na krótką metę, 

a w dłuższej perspektywie czasu znu-

dzić odbiorców.

2. poznaj swoiCh fanów

Żeby komunikacja była śmieszna, musi 

być najpierw zrozumiała. inne rzeczy 

bawią nastolatków, inne dorosłych – 

to normalne. W przypadku tych ostat-

nich można pokusić się o nawiązania 

polityczne, czego 15-latek może nie 

wyłapać. Zanim przystąpisz do pla-

nowania działań Rtm, poznaj swoich 

fanów na tyle, aby prowadzona przez 

Ciebie komunikacja spełniała ich ocze-

kiwania i twoje wcześniejsze założenia.

3. zaplanuj działania

Jeśli z wyprzedzeniem ustalisz język, 

jakim mówi twoja marka, oraz jaki 

wizerunek chce prezentować, łatwiej 

będzie Ci podjąć natychmiastowe 

działania, które w real time marke-

tingu są tak ważne. Zawczasu ustal, 

jakim językiem będziesz się posługi-

wać, co pasuje do twojej marki oraz 

jakich tematów wolisz unikać, a także 

nad reakcją na ewentualne negatywne 

komentarze fanów.

4. zadbaj o treść

Błyskotliwy i trafny pomysł to pod-

stawa. komunikaty muszą być nie 

tylko humorystyczne, ale pasować do 

twojej marki. Zadbaj o dopasowanie 

komunikatu do poszczególnych ser-

wisów (zupełnie inaczej działa Face-

book i twitter). 

5. działaj szybko

istotne jest nie tylko szybkie prze-

chwycenie newsa, ale zrobienie tego 

przed konkurencją.  niezwykle istotna 

jest czujność i umiejętność wyboru 

odpowiedniego wydarzenia, które 

ma potencjał marketingowy, żeby 

stać się viralem. Post możesz dodat-

kowo płatnie promować, aby zyskał 

większy zasięg. nawet najlepszy Rtm 

może nie wypłynąć w świat, jeśli nikt 

go nie zauważy.

6. Monitoruj

Zrób kalendarz zbliżających się 

wydarzeń i regularnie sprawdzaj sieć 

w poszukiwaniu interesujących infor-

macji. korzystaj z narzędzi takich jak 

google trends, monitoring internetu, 

portali typu Facebook i twitter, a także 

kwejk czy Demotywatory.

przykłady 

z gastronoMiCznego 

podwórka

W ostatnim czasie olbrzymią popular-

nością cieszyła się gra Pokemon go. 

trend chętnie podchwyciły marki, które 

w swojej komunikacji nawiązywały do 

popularnej gry. Browar Żywiec stworzył 

hasło: „Wieczorami gramy w Żywiec 

gO! Złap je wszystkie!”, a marka kitkat 

Źródło: https://twitter.com/oreo/

status/298246571718483968

Źródło: https://www.facebook.com/CastellariCafe/

Źródło: https://www.facebook.com/CastellariCafe/
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– „Jedyne, co musisz złapać, to prze-

rwa”. Jednak jedną z lepszych kreacji, 

również graficznych, przygotowała 

poznańska restauracja, która na Face-

booku zamieściła zdjęcie, na którym 

kucharze przygotowują Pokemony. 

Zdjęcie okraszone podpisem „Dziś 

kuchnia serwuje nowe menu” zdo-

było ogromną popularność i zasięgi.

innym polskim przykładem jest szcze-

cińska lodziarnia, która zwróciła się do 

klientów, żeby nie dawali pracownikom 

napiwków. ten absurdalny pomysł 

szybko przechwyciła konkurencja.

Podczas starcia z Vfl Wolfsburg Robert 

lewandowski w ciągu dziewięciu minut 

zdobył pięć bramek. Sukces Polaka 

skrzętnie wykorzystała sieć kFC, ofe-

rując 5 kawałków kurczaka za 9 zł. Po 

innym meczu z kolei, nawiązując do 

świetnej gry jednego z polskich pił-

karzy, Bartosza kapustki, postanowiła 

wykorzystać nadarzającą się okazję 

do promocji jednej ze swoim sałatek. 

W końcu futbol lubią (prawie) wszyscy.

W 2015 r. Volvo stworzyło reklamę 

swoich ciężarówek, w której wystąpił 

słynny aktor kina akcji Jean-Claude 

Van Damme. Reklama doczekała się 

niezliczonej ilości przeróbek, m.in. ze 

strony tic taców, marki Bonduelle czy 

supermarketów tesco. Ci ostatni stwo-

rzyli specjalny film, który na Youtube 

bił rekordy popularności. 

Słyszeliście, jak kakao stało się najpo-

pularniejszą książką w polskim inter-

necie? na zamkniętej grupie na Face-

booku jedna dziewczyna zamieściła 

zdję cie Decomorreno z pytaniem, 

czy internauci znają inne książki tego 

autora. Wpis lotem błyskawicy rozprze-

strzenił się viralowo, a jego popular-

ność wykorzystały znane marki, m.in. 

sieć Piotr i Paweł:

Dlaczego warto stosować real time mar-

keting? Bo takie działania nie tylko pozy-

tywnie wpływają na wizerunek marki, 

jako zabawnej i ludzkiej, ale również 

na wzrost sprzedaży oraz budowanie 

zaangażowania. Jest to jednak przede 

wszystkim świetny sposób nie tylko na 

dotarcie do większej ilości osób, co 

szczególnie w przypadku Facebooka 

bywa ostatnio coraz trudniejsze, ale 

również na fantastyczną zabawę grą 

słowem i kontekstem. 

AngelikA
BorysiAk //

autorka bloga angelikaborysiak.pl,  

specjalistka ds. marketingu i social 

media manager w branży gastro-

nomicznej, z którą jest związana 

od 2007 r. nieoceniona (ale doce-

niana!) w budowaniu strategii marki 

i prowadzenia komunikacji inter-

netowej szefów kuchni i restau-

racji. Poza branżą gastronomicz-

ną doświadczenie marketingowe 

zdobywała w agencji kreatywnej, 

gdzie współtworzyła działania dla 

wielu znanych firm, nie tylko sek-

tora HoReCa. Prywatnie uwielbia 

swojego kota i zwiedzanie świata 

z plecakiem.

Źródło: https://www.facebook.com/

kfcpolska

Źródło: https://www.facebook.com/

tescoPolska/

Źródło: https://www.facebook.com/

BonduellePolska/

Źródło: https://www.facebook.com/

tictacPolska/

Źródło: https://www.facebook.com/

piotripawelstronaoficjalna/
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