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     WSTĘP

BLOGOWANIE NADAL STAJE SIĘ CORAZ 
POPULARNIEJSZYM SPOSOBEM WYRAŻANIA 
MYŚLI I DZIELENIA SIĘ NIMI Z INNYMI. UMIEJĘTNIE 
PROWADZONY BLOG, MOŻE BYĆ TAKŻE 
DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM PRZYNOSZĄCYM
AUTOROWI CAŁKIEM PRZYZWOITE  ZYSKI.

FENOMEN BLOGÓW W KONTEKŚCIE KOMERCYJNYM 
POLEGA NA TYM, ŻE PRZY RELATYWNIE NISKIM 
NAKŁADZIE FINANSOWYM, MOGĄ BYĆ BARDZO 
EFEKTYWNYMI NARZĘDZIAMI MARKETINGOWYMI. 
ICH AUTORZY SĄ POSTRZEGANI, JAKO CENIENI 
EKSPERCI  I TRENDSETERZY.
 

Coraz częściej słyszymy o przedsięwzięciach z udziałem blogerów, co dowodzi, że z roku na rok, tego typu 
działań marketingowych przybywa. Większość marek chce być rozpoznawalna, dobrze kojarzona i mieć 
jak najszersze grono lojalnych konsumentów, którym pozwala się mówić. Wysokość zainwestowanego 
w reklamę budżetu, to tylko połowa przedsięwzięcia, w rzeczywistości, to jakość powstałego contentu 
decyduje o unikalnym charakterze kampanii. Dlatego, tak ważna jest współpraca z odpowiednimi ludźmi, 
którzy posiadając adekwatne kwalifikacje i doświadczenie, stanowią ważne ogniwo komunikacji.

“ Autorzy blogów najchętniej biorą udział w niestandardowych 
akcjach, im mniej schematyczne działania, tym więcej 

czytelników przyciągają. ”
Poprzeczka wejścia w blogosferę jest dość niska, ale droga do sukcesu jest długa, wymaga ogromnego 
nakładu pracy i systematycznego zaangażowania. Blogerzy podejmując decyzję o współpracy z daną 
marką, analizują bardzo dokładnie “za” i “przeciw” propozycji. Zdarza się, że jest ona odmowna, na 
przykład, ze względu na nieodpowiedni kontekst, w którym ma się pojawić. Autorzy blogów najchętniej 
biorą udział w niestandardowych akcjach, im mniej schematyczne działania, tym więcej czytelników 
przyciągają. Jako testerzy nowych urządzeń i usług mają pełne prawo do obiektywnej opinii, nie akceptują 
narzucanych im tekstów. Ważna jest dla nich wiarygodność w oczach czytelników. 
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 JULIA FIC / PRODUCT MANAGER

W prowadzenie bloga wkładają mnóstwo pracy i czasu, dlatego tak negatywnie postrzegane są propozycje 
wykluczające wynagrodzenie. 

Innym błędem jest traktowanie blogerów jako bezosobowej masy, podczas gdy wśród nich wielu, to ludzie 
doskonale poruszający się w wyspecjalizowanych tematach. Niezwykle istotne jest zatem wyczucie 
sytuacji przez pracowników agencji współpracujących z blogerami, łatwo jest o potknięcie i nawet dobry 
początek współpracy nie gwarantuje sukcesu. Komunikacja i wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań, 
to podstawa udanej współpracy. Wielu marketerów boi się współpracy z blogerami, i bądźmy szczerzy, nie 
każdy zna i rozumie zasady jakie panują w blogosferze.

W czasach, kiedy obiektywna opinia jest tak znacząca, szczególną uwagę należy przywiązać do tego, 
by nie narzucać nikomu sposobu myślenia, a tym bardziej przekonywać czytelników do czegoś, czego 
sami nie czujemy. Przed nami jeszcze długa droga do zrozumienia, że blog nie jest biernym narzędziem 
komunikacji, ale miejscem, gdzie ludzie szanują zdanie innej osoby i jak w wielu sferach, panują tu zasady, 
których bezwzględnie należy przestrzegać.
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CO WPŁYWA NA TWOJĄ DECYZJĘ 
ODNOŚNIE EMISJI KAMPANII NA BLOGU?

  PODSUMOWANIE

Największy wpływ na decyzję blogerów o emisji danej kampanii reklamowej
ma jakość, rozpoznawalność oraz atrakcyjność danego produktu lub marki. Tak 
odpowiedziało 35% ankietowanych, natomiast 28% wskazało jako ważny czynnik
przy podejmowaniu decyzji wynagrodzenie jakie oferuje reklamodawca. Dla 20% liczy 
się, przede wszystkim, dopasowanie i kontekst reklamy produktu lub marki do profilu
bloga, a dla 17% korzyści jakie otrzymają jego czytelnicy.

1.

JAKOŚĆ, ROZPOZNAWALNOŚĆ  I ATRAKCYJNOŚĆ 
MARKI LUB PRODUKTU 35%

DOPASOWANIE I KONTEKST  REKLAMY PRODUKTU LUB MARKI DO 
PROFILU BLOGA20%

KORZYŚCI DLA CZYTELNIKÓW BLOGA   17%

WYNAGRODZENIE JAKIE OFERUJE REKLAMODAWCA ZA KAMPANIĘ28%
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CO WPŁYWA NA TWOJĄ DECYZJĘ
ODNOŚNIE EMISJI KAMPANII NA 
BLOGU? 

Na Spider’s Web reklamować się może każdy, niekoniecznie tylko marki technologiczne. Doradzam 
naszym partnerom reklamowym działania nieoparte jedynie na czystych bannerach reklamowych. 
Wejście w treść lub niestandardowe formaty angażujące w naturalny sposób czytelnika są znacznie 
bardziej skuteczne, mniej inwazyjne oraz zdecydowanie lepiej odbierane.

KOMENTARZ: 

HTTP://SPIDERSWEB.PL

 PRZEMYSŁAW PAJĄK

1.

“ Doradzam naszym partnerom reklamowym działania nieoparte 
jedynie na czystych bannerach reklamowych. ”
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

JAKIEGO TYPU DZIAŁANIA REKLAMOWE 
NAJCZĘŚCIEJ EMITUJESZ NA BLOGU? 

2.

36%

34%

DISPLAY (BANNERY)   16%

INNE 14%

  PODSUMOWANIE

Osoby biorące udział w badaniu uznały publikacje i wpisy za najczęstsze działania 
reklamowe na ich blogach (36%). Testy i recenzje wskazało 34%, kampanie display z 
zastosowaniem różnych form bannerowych 16%. Natomiast inne aktywności 14%.

TESTY, RECENZJE  

PUBLIKACJE, WPISY    
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

JAKIE KAMPANIE NAJCHĘTNIEJ 
WIDZIAŁBYŚ/ABYŚ NA SWOIM BLOGU?

3.

  PODSUMOWANIE

Ponad połowa blogerów 51% najchętniej wzięłoby udział w kampanii opartej 
o sponsoring ich blogach. Spośród ankietowanych 19% chętnie realizowałoby 
kampanie oparte o publikacje i wpisy, 14% przeprowadziłoby testy wraz z 
recenzjami. Tylko 4% wskazało display jako kampanie, którą chciałoby realizować 
na swoim blogu. Innymi działaniami byłoby zainteresowanych 12% blogerów.

SPONSORING BLOGERA/ 
AMBASADOR/KA MARKI   51%

PUBLIKACJE, WPISY19%

TESTY, RECENZJE   14%

DISPLAY (BANNERY)    4%

INNE   12%
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JAKIE KAMPANIE NAJCHĘTNIEJ
WIDZIAŁABYŚ NA SWOIM BLOGU?

Najchętniej angażuję się w niestandardowe akcje. Coś czego jeszcze w blogosferze nie było i coś co 
naprawdę zaangażowało i zaciekawiłoby czytelników. Reklamodawcy wciąż boją się zaufać blogerom, 
powątpiewają w ich siłę i potencjał. Pozwalają sobie maksymalnie na wykupienie konkursu, wpisy czy 
banera reklamowego zamiast zrobić coś nowego.

KOMENTARZ: 

HTTP://FASHIONELKA.PL

 ELIZA WYDRYCH

3.

“ Reklamodawcy wciąż boją się zaufać blogerom, powiątpiewają
w ich siłę i potencjał.  ”

Akcję z pewną marką samochodową w której brałam udział czytelnicy wspominają do dziś. 10 dni w trasie 
po najciekawszych miejscach na Bałkanach. To była zdecydowanie najbardziej niestandardowa 
kampania reklamowa na moim blogu.
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY ZDECYDOWAŁBYŚ/ABYŚ SIĘ 
NA BYCIE AMBASADOREM MARKI?

4.

Większość blogerów biorących udział w badaniu (92%) zadeklarowało chęć zostania
ambasadorem marki. Zaledwie 8% nie zdecydowałoby się na to.

  PODSUMOWANIE

92%

8%

TAK

NIE
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY DECYDUJESZ SIĘ NA 
SPONSOROWANE TESTY PRODUKTÓW?

5.

Sponsorowane testy produktów przeprowadza aż 83% blogerów. Natomiast 17%
zadeklarowało, iż nie prowadzi takich testów na swoich blogach.

  PODSUMOWANIE

83%

17%

TAK

NIE
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CZY DECYDUJESZ SIĘ NA
SPONSOROWANE TESTY PRODUKTÓW?

Jak najbardziej decydujemy się na realizację testów produktów za pieniądze. Pieniądze, które pokrywają 
nasz czas i zaangażowanie włożone w pracę, jaką niewątpliwie jest testowanie i stworzenie później 
dobrego artykułu. Pieniądze, które pomagają nam utrzymywać najwyższą jakość treści, zdjęć i wideo. Ale 
w żadnym razie pieniądze te nie wpływają na naszą ocenę produktu. Nasi partnerzy o tym wiedzą i 
decydując się na takie działania, muszą się z tym pogodzić. Korzysta na tym, przede wszystkim, nasz 
maniaKalny czytelnik. Możemy mu zaproponować więcej dobrych testów. Sami własnymi zasobami nie 
udźwignęlibyśmy takiej ilości artykułów,  a tak testujemy kilka produktów tygodniowo.

KOMENTARZ: 

HTTP://TECHMANIAK.PL

 DARIUSZ STEFANIAK

5.

“ …w żadnym razie pieniądze te nie wpływają
na naszą ocenę produktu…”

Całkiem inną sprawą jest publikacja „testu” nadesłanego przez klienta, który gloryfikuje produkt i nie jest 
naszą opinią. Wtedy jest to „artykuł sponsorowany” i jest to działanie typowo reklamowe, stosowane od lat 
przez prasę drukowaną oraz media cyfrowe. Teksty takie są odpowiednio oznaczone i czytelnik ma
jasność, co czyta.
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY KOMENTUJESZ WPISY DODAWANE 
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NA TWOIM
BLOGU?

Prawie wszyscy blogerzy (97%) czynnie uczestniczą w dyskusji na swoich blogach i
komentują wpisy dodawane przez czytelników. Tylko 3% wykazuje bierną postawę.

  PODSUMOWANIE

6.

97%

3%

TAK

NIE
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY TEMATYKA PRODUKTU LUB MARKI 
MA WPŁYW NA DECYZJĘ O EMISJI
KAMPANII NA TWOIM BLOGU?

7.

Dla 98% blogerów tematyka produktu lub marki ma wpływ na decyzję odnośnie
emisji kampanii na blogu. Zaledwie dla 2% nie jest to istotne.

  PODSUMOWANIE

98%

2%

TAK

NIE
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY ZDECYDOWAŁBYŚ/ABYŚ SIĘ NA 
WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI BLOGERAMI
PRZY KAMPANII PRODUKTU LUB MARKI?

8.

Na współpracę w tej samej kampanii z innymi autorami blogów zdecydowałoby 
się 90% blogerów. Tylko 10% nie wzięłoby udziału w tego rodzaju aktywności 
promocyjnej.

  PODSUMOWANIE

90%

10%

TAK

NIE
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CZY ZDECYDOWAŁABYŚ SIĘ NA 
WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI BLOGERAMI
PRZY KAMPANII PRODUKTU LUB MARKI?

KOMENTARZ: 

HTTP://LAWENDOWYDOM.COM.PL

 BEATA LIPOV

8.

Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. To zależy, jak miałaby wyglądać ta współpraca, 
no i oczywiście, z kim miałabym współpracować. Każde podejmowane przeze mnie działanie reklamowe 
dla danej marki jest działaniem przemyślanym, ściśle zaplanowanym i na najwyższym poziomie.

“ …pracuję na swoją pozycję w blogosferze i nie jest mi obojętne w 
jaki sposób realizuję działania promocyjne… ”

Wciąż pracuję na swoją pozycję w blogosferze i nie jest mi obojętne w jaki sposób realizuję działania 
promocyjne na swoim blogu. Ostrożnie dobieram partnerów i w tym wypadku również decyzja zależałaby 
od wielu czynników.
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CZY DECYDUJESZ SIĘ NA UDZIAŁ
W KAMPANIACH ROZLICZANYCH
W BARTERZE NP. ZA PRODUKTY?

9.

Na udział w kampaniach rozliczanych barterowo np. za sprzęt dostarczony do 
testów decyduje się 58% spośród ankietowanych. Zgody na taką formę rozliczeń nie
wyraża natomiast 42% pytanych osób.

  PODSUMOWANIE

58%

42%

TAK

NIE
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CZY DECYDUJESZ SIĘ NA UDZIAŁ 
W KAMPANIACH ROZLICZANYCH
W BARTERZE NP. ZA PRODUKTY?

Jeśli chodzi o współpracę barterową od jakiegoś czasu jej unikam. Blog stał się źródłem mojego 
utrzymania stąd też taka decyzja. Oczywiście zdarza się się to nadal, gdy np. chodzi o jakieś luksusowe 
produkty lub też jeśli widzę że to młody projektant którego nie stać na płacenie za promocję, a robi świetne
rzeczy.

KOMENTARZ: 

HTTP://MADAMEJULIETTA.BLOGSPOT.COM

 MADAMEJULIETTA

9.

“ …emocje najlepiej sprzedają… ”

Jednakże moim skromnym zdaniem firmy powinny zacząć płacić za taką reklamę, gdyż blogi trafiają o 
wiele lepiej w target niż reklamy bannerowe na portalach czy gazetach, jest w tym wątek emocjonalny, 
a jak wiadomo emocje najlepiej sprzedają każdy towar :)
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CO NAJBARDZIEJ DENERWUJE CIEBIE
W KOMUNIKACJI Z REKLAMODAWCAMI?
(KLIENCI BEZPOŚREDNI, DOMY  
MEDIOWE, AGENCJE)

10.

BRAK KONKRETNYCH INFORMACJI NA TEMAT KAMPANII     27%

NIEKOMPETENCJA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA 
PROWADZENIE  KAMPANII PO STRONIE REKLAMODAWCY43%

HISTERYCZNE MAILE I TELEFONY Z PYTANIAMI DLACZEGO JESZCZE 
TO JEST NIEOPUBLIKOWANE ...?!  5%

INNE25%

W komunikacji z reklamodawcami 43% blogerów denerwuje niekompetencja osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie kampanii po stronie klienta. Kolejne 27% wskazało 
brak konkretnych informacji na temat proponowanej kampanii jako czynnik 
negatywnie wpływający na komunikacje. Dla 5% denerwujące były histeryczne 
maile i telefony z ponagleniami publikacji. Natomiast dla jednej czwartej (25%) 
ankietowanych, komunikację zaburzały całkowicie inne czynniki.

  PODSUMOWANIE
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CO NAJBARDZIEJ DENERWUJE CIEBIE 
W KOMUNIKACJI Z REKLAMODAWCAMI? 
(KLIENCI BEZPOŚREDNI, DOMY 
MEDIOWE, AGENCJE)

W komunikacji z reklamodawcami najbardziej drażni mnie kilka rzeczy. Rozpoczynanie korespondencji 
od zwrotu “Szanowni Państwo”, kiedy ja żadnym państwem nie jestem, a jedynie jednoosobowym
blogerem nieposiadającym granic i konstytucji.

KOMENTARZ: 

HTTP://SZUMAN.EU  

 SZUMAN.EU

10.

“ Wypromowanie bloga i uczynienie z niego miejsca atrakcyjnego 
dla reklamodawców kosztuje wiele czasu. ”

Zbyt formalny ton strony zainteresowanej reklamą też zapisuję na minus - zdecydowanie wolę bardziej 
wyluzowanych rozmówców, którzy dodatkowo plusują, gdy nie bawią się w “per Pan”. Wciskających 
gotowe teksty i liczących na ich publikację w takiej postaci zawsze odsyłam z kwitkiem, ale najbardziej 
irytującymi są ci, którym wydaje się, że ktoś ich zareklamuje za darmo. Wypromowanie bloga i uczynienie 
z niego miejsca atrakcyjnego dla reklamodawców kosztuje wiele czasu, pracy i nierzadko nakładów 
finansowych i jeśli do kogoś ten fakt nie dociera, to do mnie nie dociera, że ktoś liczy na darmową reklamę. 
Czysto komercyjne treści, mające generować zyski muszą wiązać się z zyskiem także dla wydawcy.
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

CO MYŚLISZ NA TEMAT GOTOWYCH 
TREŚCI SPONSOROWANYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ 
REKLAMODAWCÓW BEZ MOŻLIWOŚCI
ICH REDAGOWANIA?

11.

JESTEM PRZECIW TEGO 
RODZAJU WPISOM, NIE 
PUBLIKUJĘ ICH

77%

POPIERAM TEGO RODZAJU WPISY,  PUBLIKUJĘ  JE 3%

NIE MAM ZDANIA NA ICH TEMAT 12%

ZALEŻY OD KONKRETNEGO PRZYPADKU, CZASEM 
PUBLIKUJĘ8%

Większość blogerów (77%) nie popiera gotowych wpisów sponsorowanych bez 
możliwości edycji oraz nie publikuje ich na swoich blogach. Spośród ankietowanych 
12% nie ma zdania na ten temat, 3% jest za takimi wpisami i je publikuje. Tylko 
czasem, w szczególnych przypadkach, publikuje je 8%.

  PODSUMOWANIE
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N = 100, metoda ankietowa, w badaniu wzięli udział blogerzy i osoby prowadzące blogi.

Ponad połowa osób, 54% biorących udział w ankiecie bierze czynnie udział w różnych 
eventach i spotkaniach promujących marki i produkty. Natomiast 46% nie
uczestniczy w tego typu wydarzeniach.

  PODSUMOWANIE

54%

46%

TAK

NIE

CZY BIERZESZ UDZIAŁ W SPOTKANIACH 
I EVENTACH PROMUJĄCYCH MARKĘ
LUB PRODUKT?

12.
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Liczę się z tym, że zaproszenie na spotkanie promujące markę wiąże się z oczekiwaniem wpisu na blogu. 
Chętnie opisuję swoje wrażenia ze spotkania, jeśli uznam, że w jakiś sposób treść jest atrakcyjna dla moich 
czytelników. W przypadku promowania samego produktu czy marki, w grę wchodzi wyłącznie artykuł 
komercyjny.

CZY BIERZESZ UDZIAŁ W SPOTKANIACH 
I EVENTACH PROMUJĄCYCH MARKĘ
LUB PRODUKT?

KOMENTARZ: 

HTTP://BAJKORADA.BLOGSPOT.COM

 BAJKORADA

12.

Biorę udział w tego typu spotkaniach. Oczywiście nie we wszystkich. Znaczenie ma zarówno rodzaj 
produktu jak i rodzaj spotkania. Raczej nie zainteresuje mnie sucha prezentacja np. na temat sosu w 
proszku, ale nie odmawiam spotkaniom w formie warsztatów kulinarnych. Nie widzę nic złego 
w tego typu spotkaniach, jeśli mogę się czegoś przy okazji nauczyć.

“ …opisuję swoje wrażenia ze spotkania, jeśli uznam, że w jakiś 
sposób treść jest atrakcyjna dla moich czytelników… ”
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JAK OCENIASZ WSPÓŁPRACĘ Z BLOMEDIA I POMYSŁY
DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH PRZEZ NIĄ OFEROWANE?

 ODPOWIADA: OLA CRUZ

HTTP://2SMAKI.PL

Blomedia aktualnie jest najaktywniej współpracującą ze 
mną agencją. Propozycje, które dostaję są zwykle ciekawe i 
atrakcyjne dla mnie, np. testowanie dobrego sprzętu AGD lub 
ekologicznej żywności. Cieszę się, że w ramach kampanii mogę 
zamieszczać wpisy w takiej postaci, jaka pasuje do mojego 
bloga. 

“ …czytelnicy mogą czynnie zaangażować się w kampanię… ”
Kampanie zwykle nie ograniczają się tylko do opowiadania o produkcie, ale poruszają tematykę zdrowego 
żywienia, stylu życia, dzięki czemu są atrakcyjne również dla Czytelników mojego bloga. Często pojawiają 
się konkursy, dzięki którym Czytelnicy mogą czynnie zaangażować się w kampanię. Dzięki temu  wszyscy 
są zadowoleni z całej akcji: Czytelnicy, Klient, Agencja i ja.

 ODPOWIADA: 7RANO.COM

HTTP://7RANO.COM

Współpracę z Blomedia wspominamy rewelacyjnie. Kampania 
promocyjna, która została zorganizowana na naszych łamach, 
w niczym nie przypominała standardowych nudnych reklam 
farb. Pracownicy kreatywni postarali się, aby akcja była uszyta 
na miarę, czyli wzięli pod uwagę fakt, że jesteśmy blogiem 
zajmującym się tematem dizajnu i sztuki. Do tego dochodzi 
kompleksowość kampanii, od recenzji do świetnie przyjętego     

                                                                                              przez naszych czytelników konkursu z kuszącymi nagrodami.

“ …niczym nie przypominała standardowych nudnych reklam… ”
Kontakt z reprezentantami agencji był bardzo profesjonalny, ale i nie pozbawiony ludzkiego czynnika, 
czyli nutki sympatycznej konwersacji. Mamy nadzieję, że to nie ostatni tego typu epizod w naszym 
blogowym żywocie.
 




