
Jak skutecznie
wypromować restaurację 
na Facebooku? (cz. II)

// Zanim prZejdZiemy do planowania dZiałań, 
istotne jest określenie grupy docelowej oraZ 

kierunku, w jakim chcemy dążyć. ważne jest 
Zrobienie „rachunku sumienia” – określenie 
swoich mocnych i słabych stron, atutów 

i wyróżników lokalu, a następnie dobór narZędZi 
i prognoZa konsekwencji ich wdrażania. prZed 

promocją beZwZględnie należy prZyjrZeć się 
jakości Zamawianych produktów, pracy 
kucharZy i obsługi, wnętrZu, panującej 

atmosferZe – beZ tego nawet najlepsZa reklama 
nie prZyniesie ocZekiwanych reZultatów. 

nijakość sprawdZi się tylko w sytuacji braku 
konkurencji, ale prZy obecnym nasyceniu 

rynku jest niedopusZcZalna. jedyna w mieście 
francuska restauracja może serwować po 

prostu francuską kuchnię, ale już piąta Z kolei 
musi wprowadZać w urokliwą atmosferę paryża 

i serwować kasZtany jak na placu pigalle. //tekst: angelika borysiak
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FORMAT REKLAMOWY

Masz do wyboru wiele opcji, m.in. 

promocję posta, strony, przekierowa-

nie do witryny, promocję wydarzenia, 

filmu itd. Warto postawić na najwyż-

szej jakości treści i zdjęcia. Jeśli wy-

bierzemy np. promocję posta, który 

spodoba się użytkownikom, nie tyl-

ko zwiększymy jego zasięg polubie-

nia czy udostępnienia, ale także mo-

żemy zyskać nowych fanów strony 

(przy każdej promocji posta użytkow-

nik ma możliwość polubienia też ca-

łego fanpage’a). W końcu każde klik-

nięcie i „Lubię to” informuje naszych 

znajomych o pozytywnej reakcji na 

konkretny, facebookowy bodziec.

KIEDY I GDZIE JEST TWÓJ KLIENT 

teraz przejdźmy do wyboru grupy 

docelowej. Określ płeć, wiek, status 

społeczny, możliwe zainteresowa-

nia swoich obecnych i potencjalnych 

klientów. istotna jest również konfigu-

racja – częściej gościsz pary czy osoby 

samotne? Rodziny z dziećmi czy gru-

py przyjaciół? klientów biznesowych 

czy młodzież? Precyzyjne określenie 

odbiorcy nie tylko ułatwi ci pracę na 

etapie targetowania kampanii reklamo-

wej, ale pozwoli również na zwrócenie 

uwagi odbiorcy i przekazywanie kon-

kretnych treści. komunikaty, które kie-

rowane są do wszystkich, zazwyczaj 

nie trafiają do nikogo. 

zastanów się, czym kierują się klienci, 

trafiając na twój fanpage. są głodni, 

szukają menu? Myślą o wyborze re-

stauracji na weekend? Przyciągnął ich 

konkurs? W zależności od tego kie-

ruj komunikaty do odpowiednich od-

biorców i mów do nich ich językiem. 

inaczej będą wyglądały komunikaty 

kierowane do młodzieży, inaczej do 

biznesmenów. Pomyśl, co musi zna-

leźć się w przekazie, aby przekonać 

klienta, który widzi twoją ofertę w mo-

mencie przeglądania newsfeedu. a jest 

to raczej miejsce, na którym spodzie-

wamy się zobaczyć informacje od 

znajomych, zatem komunikat rekla-

mowy powinien być do tego dostoso-

wany. istotna jest powtarzalność prze-

kazu, a ten z kolei najlepiej kierować 

do osób, które kiedykolwiek wcześniej 

dokonały u nas zamówienia przez in-

ternet, weszły na stronę itp., albo do 

osób, które są podobne do naszej gru-

py docelowej. Wtedy mamy większą 

szansę, że komunikat reklamowy przy-

niesie efekty, a my pozyskamy nowych 

klientów. Bardzo ważne jest zbadanie, 

kiedy twoi klienci są na Facebooku – 

o innych porach powinien publikować 

klub nocny, o innej kawiarnia. Pomogą 

ci w tym statystyki ruchu na stronie, 

dzięki nim masz możliwość uzyskania 

dodatkowych informacji o fanach, co 

może pomóc w budowaniu skutecz-

niejszej strategii promocji.

następnie przechodzimy do tworze-

nia treści, odpowiedniego opisu, gra-

fiki z tekstem (pamiętaj, by ten nie 

// Publikuj regularnie i obserwuj statystyki. 
Obserwuj ruch i wyciągaj wnioski! Sprawdź, jakie 
treści i w jakich porach cieszą się największą 
popularnością. Jakich fanów masz więcej – kobiet 
czy mężczyzn? Sprawdzaj współczynnik odrzuceń 
postów, liczbę kliknięć „Ukryj”, „Zgłoś spam” i ilość 
dislike. Dzięki temu będziesz w stanie sprawdzić, 
jakie treści są dla Twoich fanów wartościowe. //
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przekraczał 20% powierzchni zdjęcia!) 

i wezwania do działania („kup”, „Przyjdź”, 

„zrób cokolwiek!”). Gdy już przebrniesz 

przez meandry targetowania swojej re-

klamy do grupy docelowej, wówczas 

zacznij prawdziwą pracę u podstaw – 

monitoruj jej wyniki. Można ustawić kilka 

kampanii, porównać, która daje lepsze 

efekty, cieszyć się rosnącym zasięgiem 

i zaangażowaniem, a resztę wyłączyć. 

REKLAMUJ SIĘ ZA DARMO

Miej pomysł na komunikację. istnieją 

działania, które bez nakładów finanso-

wych zrobią najlepszą reklamę twojego 

lokalu. Dla ciebie z pewnością twój lo-

kal jest najfajniejszy, ale musisz spoj-

rzeć na niego oczami klienta. Musisz 

pokazać mu powód, dla której ma wy-

brać akurat ciebie. Może oprócz pysz-

nego jedzenia oferujesz najlepszy wi-

dok w mieście? Mów o tym. Wszystkim 

i wszędzie! twoja restauracja jest wyjąt-

kowa, bo barman każdego gościa wi-

ta w drzwiach i serwuje mu specjalnie 

przygotowane drinki? to znaczy, że go-

ście nie przychodzą tylko po to, żeby 

zaspokoić pragnienie, ale po to, żeby 

poczuć się wyjątkowo. Opowiadaj histo-

rie, przedstaw personel. takie zachowa-

nie gwarantuje nie tylko klientów, zasię-

gi, ale również komentarze, które rodzą 

zaangażowanie. a to właśnie pierwszy 

krok do twojego sukcesu!

Stwórz odpowiednią wartość swojej 

marce. Do wartości podstawowej (ang. 

core value), czyli głównej funkcjonalno-

ści, powinieneś stworzyć wartość do-

daną. coś, co będzie cię wyróżniać na 

tle konkurencji. nie myl wartości z ce-

ną, dla klienta to są dwa różne pojęcia. 

Przyjmowanie niskich cen w lokalu za 

jego wartość nie jest dobrym rozwią-

zaniem. istnieje grono osób, dla któ-

rych niska cena nie jest zaletą, ale wadą. 

Musisz mówić językiem rzeczywistych 

korzyści. czy wartością dla klienta bę-

dzie fakt, że masz 10 filii lokalu w całej 

Polsce? Raczej nie. ale to, że nad menu 

pracował znany na całym świecie auto-

rytet kulinarny – z pewnością tak.

Nie zapomnij o zdjęciach. Jemy rów-

nież oczami. W  przypadku bran-

ży gastronomicznej szczególnie nie 

powinno się korzystać ze zdjęć stoc-

kowych. Dotyczy to nie tylko reklamy, 

ale wszelkiej komunikacji na fanpage. 

uwierz mi – takie zdjęcia rozpoznaje 

się od razu. zamiast tego powinny poja-

wiać się autorskie zdjęcia wysokiej jako-

ści. zwróć uwagę na rozmiary grafik, tak 

aby były już w momencie ich tworze-

nia były dopasowane do miejsca, gdzie 

mają zostać wykorzystane. inaczej bę-

dzie wyglądała grafika na posta na tabli-

cę (kwadrat), inaczej jako zdjęcie w tle 

(prostokąt). Warto też rozważyć inwe-

stycję w profesjonalną sesję zdjęciową – 

produktów, lokalu, personelu – które 

później można wykorzystywać do róż-

nych celów. zdjęcia potraw powinny 

być apetyczne i zamieszczane o odpo-

wiedniej porze. Głodny klient to twój 

klient. Badania wykazują, że posty o te-

matyce kulinarnej publikowanie w po-

rze lunchu istotnie zwiększają sprzedaż. 

Pokazuj codzienną pracę. informuj 

o promocjach, o ważnych wydarze-

niach, chwal się osiągnięciami perso-

nelu, pokaż zdjęcia z kuchni. Już daw-

no skończyły się czasy anonimowych 

szefów kuchni, goście chcą wiedzieć, 

kto dla nich gotuje. nawet jeśli nie po-

siadasz znanego nazwiska, tak przed-

staw sylwetkę tej osoby, żeby w oczach 

gości była interesująca. Wielu właścicieli 

restauracji boi się pokazać – w obawie 

o utratę klientów – jak przyrządza swoje 

dania. Błąd! idąc tym tokiem myślenia, 

skoro umiem przyrządzić rosół, to nie 

powinnam go nigdy zamawiać w żadnej 

restauracji. nie ma nic złego w eduko-

waniu klientów, wręcz przeciwnie – ta-

kie działania przynoszą więcej pożytku 

niż strat. Od samego początku warto 

także budować wizerunek ekspercki. 

serwujesz świetną wołowinę? naucz 

swoich gości odróżniać stopień wysma-

żenia mięsa bez konieczności użycia 

termometru. 

Pytaj gości o opinię. Dzięki temu poka-

żesz, że ich zdanie jest dla ciebie waż-

ne. Posty, które zaczynają się od pytania, 

uzyskują dużo większe zaangażowanie. 

zrób ankietę z poziomu Facebooka al-

bo przez zewnętrzne źródło. zachęcaj 

do udostępniania postów, pozwoli to na 

zwiększenie ich zasięgu i być może po-

zyskanie nowych klientów. 

Publikuj regularnie i obserwuj staty-

styki. Obserwuj ruch i wyciągaj wnio-

ski! sprawdź, jakie treści i w jakich 

porach cieszą się największą popular-

nością. Jakich fanów masz więcej – 

kobiet czy mężczyzn? sprawdzaj 

współczynnik odrzuceń postów, 
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liczbę kliknięć „ukryj”, „zgłoś spam” 

i ilość dislike. Dzięki temu będziesz 

w stanie sprawdzić, jakie treści są dla 

twoich fanów wartościowe. W tym 

celu możesz skorzystać np. ze staty-

styk Facebooka albo sotrendera. 

Dbaj o dobre opinie w internecie. 

Odpisuj na komentarze i wiadomo-

ści. Dziękuj za pochlebne komentarze, 

odpowiadaj na negatywne. nie kasuj 

komentarzy, zawsze znajdzie się ktoś, 

kto zdążył zrobić print screen, a stąd 

już tylko krok do kryzysu. 

Organizuj wydarzenia na Facebooku. 

Pozwalają one na zapraszanie znajo-

mych, zarówno przez administrato-

ra fanpage’a, jak i każdą inną osobę. 

Dodatkowo są promowane przez al-

gorytm poprzez wyświetlanie infor-

macji, że ktoś z naszych znajomych 

interesuje się wydarzeniem w naszej 

okolicy bądź weźmie w nim udział. 

Pisz teksty, które porwą tłumy. 

Dotyczy to i komunikatów reklamo-

wych, i tekstów postów. zwracaj uwa-

gę na język wypowiedzi, o ortografii 

i interpunkcji nie wspominając. naucz 

się konstruować krótkie i zwięzłe ko-

munikaty. stosuj zasadę odwróco-

nej piramidy, czyli przechodzenia od 

ogółu do szczegółu. Wiesz, co zna-

czy aiDa? attract, interest, Desire, 

action, tj. przyciągnij klienta, wzbudź 

jego zainteresowanie, potem pożą-

danie, a na koniec nakłoń do działa-

nia. z której oferty chętniej (i szybciej) 

skorzystasz – zniżka po zarejestrowa-

niu się czy oferta tylko dla pierwszych 

10 klientów? Pisz językiem korzyści. 

klient nie chce kupić wody, on chce 

zaspokoić pragnienie. W ten sposób 

powinieneś konstruować swój prze-

kaz – wokół korzyści. zwykła woda 

od razu urasta do rangi czegoś wyjąt-

kowego, gdy oferujemy butelkę wody 

mineralnej, wydobywanej z najczyst-

szych górskich źródeł, która dzięki za-

wartości kolagenu i witamin wygładza 

cerę oraz poprawia samopoczucie. 

zgodzisz się?

MAGIA GRUP

na Facebooku można znaleźć wiele 

grup tematycznych, ciebie powinny 

interesować te o tematyce kulinarnej, 

gastronomicznej, może eventowej. 

aby wyszukać grupę na Facebooku, 

w  wyszukiwarce na górze strony 

wpisujemy interesujące nas hasło –  

jedzenie, kulinaria, gastronomia –  

lub część jego członu. następnie (za-

miast klawisza enter) klikamy „znajdź 

więcej wyników” i w typie rezultatu po 

lewej stronie wchodzimy w „Grupy”. 

Widzimy wyniki wyszukiwania wraz 

z liczbą członków. im większa grupa, 

tym więcej osób zobaczy dany post. 

Warto znaleźć grupę, w której znajdu-

ją się potencjalni klienci i kierować do 

nich przekaz. np. grupa miłośników 

kuchni włoskiej na Śląsku to potencjalni 

klienci wszystkich śląskich pizzerii. co 

ciekawe – w przypadku przynależności 

do grup każda osoba, która do niej na-

leży, zobaczy twój post. Ma to ogrom-

ne znaczenie w przypadku zwiększania 

zasięgów. Możesz rozważyć też zało-

żenie własnej grupy.

aby wypromować restaurację na 

Facebooku, niezbędne jest wykorzysty-

wanie zarówno płatnych, jak i bezpłat-

nych narzędzi. te ostatnie z pewno-

ścią będą bardziej czasochłonne i nie 

zastąpią płatnych kampanii, ale rów-

nież mogą przynieść wymierne efekty 

biznesowe. nie ma jedynej i słusznej 

taktyki do zrobienia właściwej reklamy, 

trzeba nieustannie próbować różnych 

rozwiązań, by osiągnąć jak najlepszą 

konwersję. im lepiej dobrane kryteria, 

a co za tym idzie grupa docelowa, tym 

reklama otrzyma wyższy Relevance 

score. Jest to wskaźnik, który informu-

je o poziomie dopasowania do grupy 

odbiorców i wpływa na rezultaty rekla-

my. Oznacza się go wskaźnikiem od 

1 do 10. nie jest najważniejszy, ale war-

to mieć go na uwadze, gdyż stanowi 

dla nas informację, że sama kampania 

i kreacja mogły być dobre, a gorszy wy-

nik reklamy może być spowodowany 

np. działaniami konkurencji. W branżo-

wym żargonie mówi się, że niezbadane 

są zasięgi Facebooka i jest to prawda. 

czasem ta sama grafika w czarnym 

kolorze będzie lepiej trafiała do danej 

grupy docelowej, innym razem bia-

ła. nie zaszkodzi więc poczytać także 

o psychologii ludzkich zachowań, ale 

to już teza do innego artykułu.  

AngelikA BOrySiAk //

autorka bloga angelikaborysiak.pl, specjalistka ds. mar-

ketingu i social media manager w branży gastrono-

micznej, z którą jest związana od 2007 r. nieoceniona 

(ale doceniana!) w budowaniu strategii marki i prowa-

dzenia komunikacji internetowej szefów kuchni i re-

stauracji. Poza branżą gastronomiczną doświadczenie 

marketingowe zdobywała w agencji kreatywnej, gdzie 

współtworzyła działania dla wielu znanych firm, nie 

tylko sektora HoReca. Prywatnie uwielbia swojego kota 

i zwiedzanie świata z plecakiem.

// Pokazuj codzienną pracę. informuj o promocjach, 
o ważnych wydarzeniach, chwal się osiągnięciami 
personelu, pokaż zdjęcia z kuchni. Już dawno 
skończyły się czasy anonimowych szefów 
kuchni, goście chcą wiedzieć, kto dla nich 
gotuje. nawet jeśli nie posiadasz znanego 
nazwiska, tak przedstaw sylwetkę tej osoby, 
żeby w oczach gości była interesująca. //
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