
Warszawa, 22-23 listopada 2018

Warsztat

•  Czym jest strategia komunikacji w mediach społecznościowych?
•  Jak wybrać najlepsze kanały komunikacji?
•  Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn? Czym się różnią i jakie są

  wady i zalety tych portali społecznościowych?
•  Jak zaplanować efektywną strategię marketingową?
•  Jak opracować grupy celowe oraz persony do komunikacji?
•  Jak generować leady?
•  Jak mierzyć efektywność kampanii w internecie?
•  Jak weryfikować skuteczność działań prowadzonych

  przez zewnętrzną agencję?    
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Jak skutecznie sprzedawać przez Social Media?
Social Selling i strategia komunikacji marketingowej



Warsztat

Jak skutecznie sprzedawać przez Social Media?
Social Selling i strategia komunikacji marketingowej

 Aby sprzedawać – musisz dotrzeć do swoich płacących klientów. Jeśli wiesz, że są obecni
w mediach społecznościowych, to i Twojej firmy nie może tam zabraknąć.

W obecnych czasach Social Media to potężna siła. Siła, której wiele osób nie dostrzega i nie 
wykorzystuje. Wiemy, że potęga drzemiąca w mediach społecznościowych może mieć rażące skutki 
dla firmy, ale może też przyczynić się do wypromowania marki, zwiększenia sprzedaży i w rezultacie 
znaczącego poleprzenia się kondycji firmy.
Jak to zrobić? Jak sprawić, żeby angażować potencjalnych klientów i sprzedać im swoje usługi bądź 
produkty? Jak skupić, zainteresować i skierować potencjalnego klienta do swojej firmy?

Pierwsze pytania, które warto sobie zadać to:
• Gdzie są moi klienci?
• Jaki format treści moi klienci uznają za wartościowy i na co zareagują?

Obecność biznesu w Social Media (zwłaszcza w sektorze B2B) zdecydowanie ułatwia pracę 
handlowców. Skuteczna obecność handlowców w tego typu medium okazuje się jednym z lepszych 
sposobów na nawiązanie biznesowych relacji.

Zajmujesz się sprzedażą w firmie? Jesteś odpowiedzialny za marketing? A może chciałbyś uruchomić 
nowy kanał sprzedaży swoich produktów o bardzo dużym potencjale? W takim razie do zobaczenia na 
warsztatach z Kamilem.

Nasze wydarzenie to autorskie warsztaty, podczas których pracujemy na żywym organizmie – 
zaczynając od określenia celów obecności w mediach cyfrowych – aż po umiejętność mierzenia 
efektywności prowadzonych działań oraz weryfikacji skuteczności działań prowadzonych przez 
zewnętrzną agencję.

Cele szkolenia:
• Przybliżenie uczestnikom specyfiki marketingowej obecności w mediach społecznościowych
• Planowanie komunikacji i budowanie strategii marketingowej w Social Media
• Poznanie zasad, wad i zalet wybranych platform: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
• Zaznajomienie się z narzędziami i metodami sprawdzonych, skutecznych działań sprzedażowych
• Omówienie różnicy między komunikacją firmową a biznesową komunikacją personalną

Dla kogo jest ten warsztat?
• Managerów marketingu, kadry zarządzającej promocją i sprzedażą, new business managerów (osób 
zajmujących się pozyskiwaniem Klientów), pracowników działu sprzedaży i marketingu

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
• Przygotować oraz wdrożyć strategię komunikacji marki w mediach społecznościowych
• Przygotować angażujące treści do publikacji w różnych kanałach Social Media
• Mierzyć efekty działań prowadzonych na serwisach społecznościowych
• Budować sieć kontaktów i profil eksperta w biznesowych sieciach społecznościowych
• Wynajdywać oraz "zagadywać" potencjalnych Klientów

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex
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Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Czym są Social Media? – podstawowe informacje

2. Budowanie założeń strategicznych
• Określanie celów oraz mierników efektywności kampanii
• Określanie grup docelowych – budowanie person
• Określanie zasobów:
 • kto będzie to robił?

    (wewnętrzny zespół czy agencja)
 • kiedy będzie to robił?

    (szacowanie czasu pracy)
 • jaki budżet reklamowy planujemy?
• Wybór odpowiednich kanałów komunikacji oraz form 

reklamowych na podstawie zasobów

3. Planowanie komunikacji
• Przygotowanie koszyków tematycznych realizujących 

cele komunikacyjne
• Projektowanie harmonogramów publikacji
• Recykling treści – planowanie publikacji 

cross-kanałowych
• Publikowanie treści – kiedy, jakie, jak często, skąd czerpać 

pomysły na posty
• Zasady moderacji oraz zarządzania „kryzysami” w Social 

Media (+ case study)

4. Aktywacje i konkursy
• Prawne aspekty prowadzenia aktywacji konkursowych
• Zasady wybranych platform (regulaminy): Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn
• Dobre i złe praktyki organizowania konkursów (co może 

pójść nie tak?)
• Case study ciekawych aktywacji

5. Badanie efektywności komunikacji
• Narzędzia do analityki: SoTrender, SentiOne, Brand24 itp.
• Insights (wewnętrzne statystyki wybranych serwisów)
• Wyciąganie wniosków, wprowadzanie zmian do strategii 

komunikacji

Podsumowanie
   Efektem warsztatów będzie umiejętność przygotowania 

efektywnej strategii komunikacji w Social Media

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

1. Profil na LinkedIn
• Zakładanie profilu
• Uzupełnianie profilu o podstawowe informacje
• Zbudowanie pierwszej “sieci” kontaktów

2. CZTERY FILARY SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ 
SPRZEDAŻOWYCH:

I. Pozycjonowanie (budowanie marki eksperta, 
korzystanie z marki firmy)

• Jak aktualizować swój profil?
• Czym jest Social Selling Index? (Jak go sprawdzić?

Jak go podnosić)
• Korzystanie z Social Media Policy oraz zasobów 

firmowych
• Jak powinien wyglądać idealny profil na LinkedIn?
ELEMENT WARSZTATOWY: Aktualizacja profilu na 

LinkedIn pod okiem eksperta

II. Budowanie sieci kontaktów (lead generation)
• Wyszukiwanie potencjalnych Klientów
• Tworzenie skutecznej wiadomości zapraszającej
• Poszukiwanie pretekstów do nawiązania kontaktu
• Śledzenie konwersacji (CRM vs. Sales Navigator)
• System budowania sieci kontaktów (opracowany przez 

LinkedIn University)
• Jak nie zostać akwizytorem na LinkedIn?
ELEMENT WARSZTATOWY: Stworzenie pierwszej listy 

potencjalnych Klientów oraz przygotowanie 
spersonalizowanych zaproszeń

III. Budowanie zaangażowania
• Język komunikacji w Social Media
• Sposoby podnoszenia zaangażowania oraz widoczności 

eksperta
ELEMENT WARSZTATOWY: Przygotowanie 3 typów 

publikacji (własne, markowe, kuratela treści)

IV. Budowanie relacji
• Wyszukiwanie i wykorzystywanie pojawiających się szans
• Consultacy Selling (sprzedaż przez pomoc) - jak 

wykorzystać?

Podsumowanie
   Podsumowanie wszystkich punktów (filarów) szkolenia 

oraz indywidualna praca z uczestnikami szkolenia na ich 
profilach na LinkedIn

Zakończenie: 17:00
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Kamil Mirowski
Digital Marketing Consultant. Od początku 2008 roku pracuje w mediach cyfrowych. 
Pracował jako dziennikarz, Specjalista ds. reklamy online oraz Product Consultant w Naszej 
Klasie. W trakcie swojej kilkuletniej kariery miał okazję pracować w redakcji dziennikarskiej, 
dziale handlowym mediów cyfrowych oraz w dziale marketingu jednej z technologicznych, 
polskich marek.

Od 2011 roku zajmuje się przygotowywaniem oraz prowadzeniem strategicznych działań 
łączących media cyfrowe ze światem rzeczywistym. Specjalizuje się w strategicznym 
wykorzystaniu Social Media we wszystkich obszarach działalności biznesu: komunikacji 
marketingowej, pozyskiwaniu Klientów, komunikacji wewnętrznej oraz rekrutacji.

Pracował między innymi z takimi markami jak: InPost, AXA Polska, Warka (Grupa Żywiec), 
Krakuski (Bahlsen), Dr.Oetker, Ipla, BZWBK, BIODERMA, Muzeum Łazienki Królewskie, 
Mlekpol, Jutrzenka (Colian), Onet, Puma, Canon, Nespresso.

Od 2016 roku stale prowadzi szkolenia, prelekcje oraz warsztaty z obszarów swojej 
działalności. Dzieli się nie tylko pozyskaną wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim 
doświadczeniem stale zdobywanym podczas pracy „na pierwszej linii frontu”. Współpracuje
z Klientami bezpośrednimi oraz agencjami interaktywnymi.

Miał okazję prowadzić szkolenia m.in. dla takich organizacji jak: MetLife, Forum Media, 
Ambasada Stanów Zjednoczonych, Nespresso (Nestle), Canon oraz innych, mniejszych 
przedsiębiorstw.

W wolnych chwilach chętnie występuje na konferencjach, prowadzi wykłady na uczelniach. 
Jest jedną z pierwszych osób tworzących społeczność inicjatywy "Czwartek Social Media" 
oraz pierwszą osobą, która poszerzyła działalność „Czwartków” poza stolicę - do rodzinnego 
miasta Białegostoku.


