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Pewnego dnia Mark Zuckerberg ogłosił światu „budujcie społeczność 

wokół swoich marek. Nie potrzebujecie stron www, serwisów, for 

internetowych ani list mailingowych, wystarczy wam strona na 

Facebooku potocznie zwana fanpjedżem. Większość firm uwierzyła 

Markowi. Gdy przedsiębiorcy złapali przynętę i skoncentrowali swoje 

działania na FB Mark ogłosił coś zupełnie odwrotnego – chcemy zmienić 

Facebooka, od teraz stawiamy na wyświetlanie wpisów znajomych a nie 

marek. Mówiąc wprost, ograniczamy zasięgi fanpage promując wpisy 

znajomych. 

Tą decyzją obciął zasięgi Fanpejdży. Jaki był tego powód? To proste, po 

obcięciu zasięgów każdy właściciel firmy, który uzależnił swój biznes od 

Facebooka, miał dwie opcje – zaakceptować marne zasięgi, czyli to, że 

posty z Fanpage będą docierały tylko to niewielkiej części fanów, lub 

zacząć płacić Facebookowi za promocję postów. Jak się domyślasz 

większość dużych graczy musiało zacząć płacić za reklamę o czym 

opowiem w dalszej części tego raportu.  

Pomimo, że sytuacja wydaje się beznadziejna to w tym ebooku zdradzę 

Ci sposoby i pewne furtki, które pozostawił Mark Zuckerberg dla tych, 

którzy chcą nadal promować się w sposób organiczny (czytaj naturalny). 



W ebooku tym opowiem o tym co powoduje, że zasięgi twoich wpisów 

rosną oraz o tym co powoduje, że zasięgi wpisów spadają na łeb na 

szyję. Oto 16 strategii i pomysłów na zwiększenie naturalnych zasięgów 

Twojego Fanpejdża. 

Strategia #1 Zewnętrzne linkowanie do twojego Fanpejdża. 
 

Ogólnie FB nie lubi, gdy wyciągamy użytkowników z ich tego 

ekosystemu, dlatego reklama z linkiem zewnętrznym np. do strony lub 

bloga jest przeważnie droższa od reklamy, która nie powoduje wyjścia z 

Facebooka. 

Ale to nie wszystko, skoro Facebook każe za wyciąganie użytkowników z 

aplikacji to logiczne będzie nagradzanie tych użytkowników, którzy 

promują FB. Dlatego jeżeli chcesz rozszerzyć zasięgi Twojego fanpage 

co pewien czas linkuj do wpisu na swoim Fanpage. Wygeneruje Ci to 

więcej komentarzy pod wpisem a komentarze to jedno z najważniejszych 

paliw generujących duże zasięgi na FB. 

Możesz wysłać np. link, w którym odwołujesz się do wpisu na 

Facebooku. Pamiętaj, żeby w treści mailingu zmotywować odbiorców do 

komentowania. Na Facebooku określenia typu – skomentuj wpis są 

„cenzurowane” przez FB, czyli mogą obniżać zasięgi, ale w wysyłanym 



przez Ciebie mailingu możesz pisać co chcesz. Oto przykład wysłanego 

przeze mnie mailingu, w którym odnoszę się do wpisu na Facebooku. 

 

WAŻNE! Jeżeli wyślesz mailing z linkiem do wpisu na FB to przypadkiem 

nie edytuj wpisu po wysyłce mailing, gdyż w takim przypadku zmieni się 

adres a Twój mailing będzie odsyłał do nieistniejącej strony. 

Jak znaleźć link do wpisu na Fanpage? 
 



Nie jest to wcale takie oczywiste. Żeby skopiować link do wpisu na 

Facebooku musisz wejść w datę wpisu: 

 

Linki do strony na Facebooku dodaję również do moich filmów na 

YouTube. Mam przygotowany gotowy zestaw z linkami do moich 

najważniejszych mediów społecznościowych. Wygląda to tak: 



 

Strategia #2 Sprytny Follow Up 
 

Follow up w marketingu oznacza ściganie, podążanie za klientem. 

Mówiąc prosto w przypadku email marketingu Follow Up to seria emaili, 

które wysyłane są do klientów z automatu, czyli notabene podążamy za 

czytelnikiem i przypominamy mu o naszym istnieniu. Podobny trick 

można zastosować na fanpage. W kolejnych strategiach pokażę Ci 

technikę, dzięki które potrafię wygenerować kilka tysięcy komentarzy pod 

jednym wpisem. W przypadku follow up polega to na tym, że 

odpowiadamy na komentarz ale z pewny opóźnieniem. Po pierwsze 

wizualnie twoje odpowiedzi na komentarze powiększą wizualnie ilość 

komentarzy. Ludzie obecnie skanują treści w Internecie więc raczej nie 



dostrzegą że połowa komentarzy to twoje odpowiedzi. Po drugie 

odpowiadając na komentarze powodujesz, że Facebook wyśle 

powiadomienie o nowym komentarzu pod wpisem. Osoba wróci do 

twojego wpisu i być może przypomni sobie o Tobie i twoim produkcie. 

Podsumowując, w strategii tej Facebook wyśle powiadomienia do 

Twoich fanów robiąc Ci przysługę i zwiększając zasięgi. Dlaczego 

Facebook złapie się w ta pułapkę? Z prostej przyczyny, jego 

psycholodzy wiedzą, że mózg komentujący z przyjemnością sprawdzi co 

ważnego napisałeś w komentarzu. Sprawdzanie komentarzy i 

odpowiedzi na nie rządzi się tymi samymi prawami psychologicznymi jak 

oczekiwanie na list od przyjaciela czasach gdy pisało i wysyłało się listy. 

 



W jednym przypadku wpis wygenerował 1 800 komentarzy, gdybym 

teraz zapytał każdą z tych osób – jak podobał się ebook… wyobraź 

sobie co stałoby się z zasięgiem. To tak jakbym wysłał mailing do 1 800 

osób. 

 

Strategia #3 Uważaj na te zwroty we wpisach na Facebooku. 
 

Aż chce się zacytować tekst piosenki Klausa Mitffocha - Strzeż się tych 

miejsc. W tym przypadku musisz strzec się tych słów. Facebook jest 

miejscem, które stale przeczesują boty wyczulone na konkretne słowa. 

Wyłapuje je sztuczna inteligencja i jeżeli złamiemy zasady społeczności 

to możemy mieć mocno obcięte zasięgi. A że boty niezbyt dobrze radzą 

sobie z językiem polskim to czasami dwuznaczności mogą napytać nam 

biedy. Przykładowo, jeżeli kino chce sprzedać bilety i informuje na swoim 

Fanpage, że został ostatni wolny rząd, to bot Facebooka może odebrać 

twoja reklamę jako treść polityczną myląc rząd krzeseł z rządami w 

naszym kraju. Jakich zatem słów warto unikać? Jeżeli chodzi o wpisy na 

fanpage warto wiedzieć, że namawianie do pisania komentarzy w treści 

wpisu może podejść pod „paragraf” – nakłaniania do nienaturalnych 

reakcji na post. Czyli: 

- jeżeli się nie zgadzasz zostaw komentarz pod zdjęciem 



Może uzyskać niższe zasięgi. 

Jak zatem wygenerować więcej komentarzy i reakcji? Możesz użyć 

tekstu na obrazku, ale nie może on mieć więcej niż 20% tekstu. 

 

Strategia #4 Uważaj na ilość tekstu na obrazie. 
 

Kolejnym sposobem na wkurzenie FB jest umieszczanie nadmiernej 

ilości tekstu na grafice. Dlaczego ekipa marka tak tego nie lubi? To 

proste, po pierwsze boty gorzej radzą sobie z odczytywaniem tekstu na 

obrazie niż w treści wpisu. Po drugie FB ma rozbudowany dział 

analityczny, który sprawdza co powoduje, że pozostajemy na FB a jakie 

grafiki sprawiają, że chcemy uciekać z aplikacji. To właśnie podczas 

analiz naszych zachowań wyszło, że użytkownicy Facebooka nie lubią 

grafik z dużą ilością tekstu, gdyż kojarzą im się one z banerami. 

Banery to sprzedaż a przecież nikt nie lubi sprzedawców, spamu  

i marketingu (oprócz tych którzy z tego żyjąc, więc się nie obruszaj). 

Najprościej mówiąc Facebook ma być idealnym światem, utopią, gdzie 

nie ma brzydoty, chorób i kontrowersji. Dlatego gdy dodajesz wpis ze 

zbyt dużą ilością tekstu na obrazie możesz założyć, że twój wpis będzie 

miał mniejszy zasięg. Lepiej w to miejsce dodać zdjęcie uśmiechniętej 

brunetki o niebieskich oczach.  



Jak sprawdzić czy nie przesadziłeś z ilością tekstu na obrazie? 
 

Facebook przygotował specjalne narzędzie dla amatorów nakładania 

tekstów na obraz, nazywa się ono: Narzędziem do nakładek tekstowych  

Po umieszczeniu takiej oto grafiki: 

 

Gdzie celowo 80% stanowi tekst otrzymałem taką informację 

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


 

Co prawda FB odwołuje się tutaj do reklam, ale w przypadku, gdy 

zechcesz promować post, nie uda Ci się tego zrobić skutecznie. Z moich 

doświadczeń wynika również, że to co FB mówi o reklamach dotyczy 

również zwykłych wpisów. Notabene wpis na stronie traktowany jest 

przez Facebooka jako reklama firmy. 

Strategia #5 promuj posty mikro stawkami. 
 

Musisz mieć świadomość, że tylko 5% tego co widzisz na Facebooku to 

wpisy stron na FB. Wystarczy jednak, że zapłacisz FB nawet 3 zł 

(minimalna, dzienna kwota reklamy to 2,5 zł) i otrzymujesz dostęp do 

lepszego, samooptymalizującego się algorytmu, czyli takiego który 



wykorzystuje uczenie maszynowe. Przyznasz, że 3 zł za dostęp do 

sztucznej inteligencji, która dotrze do najlepszych odbiorców na 

Facebooku to nie jest zbyt duży wydatek. 

 

Jak widzisz jedna z moich klientek zaczęła wdrażać tę prosta metodę i 

natychmiast zauważyła pozytywną zmianę w zasięgach. 

Co masz zatem zrobić? Po umieszczeniu wpisu odczekaj 24H tak żeby 

wpis „złapał” zasięg organiczny a następnie promuj go płatną reklamą 

np. przez 3 dni za małe stawki np. 20 zł za 3 dni. 

Strategia #6 Niewłaściwe promowanie postów  
 



Większość osób albo w ogóle nie promuje swoich wpisów na Facebooku 

w sposób płatny, lub używają do tego niebieskiego przycisku promuj 

pojawiającego się pod wpisem.  

 

Niestety promując post w taki sposób nie masz możliwości ustawienia 

wszystkich parametrów, dlatego o wiele skuteczniej wypromujesz post 

za pomocą menadżera reklam. Otrzymasz do niego dostęp za pomocą 

tego linku  

 

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager


Strategia #7 Brak optymalizacji promocji. 
 

Oprócz dostępu do większej ilości funkcji możesz również zająć się 

optymalizacją promocji, czyli popoprawianiem i doskonaleniem akcji 

promocyjnych Twoich wpisów. Spójrz na poniższy przykład rozbicia 

efektów promocji na wiek: 

 

Jak zauważysz kobiety w wieku 35-44 lat reagowały 9 razy częściej niż 

kobiety w wieku 25-34 lata. Dlatego też koszt reklamy do tej mniej 

aktywnej grupy był o wiele droższy. Jak optymalizować reklamy? Po 

wejściu do menadżera reklam musisz kliknąć w rozwijany pasek Podział 



 

 

następnie rozbijasz sobie wyniki reklamy np. na wiek, płeć i inne 

elementy, które pozwolą Ci stworzyć tańszą i bardziej skuteczną reklamę 

na Facebooku. Jeżeli chcesz nauczyć się ustawiania skutecznej reklamy 

na FB możesz dołączyć do mojego kursu Facebook Ads Master za 1 zł 

na 10 dni TUTAJ >>> 

Strategia #8 Jak zdobyć kilka tysięcy komentarzy pod wpisem? 
 

Jak już wcześniej wspomniałem są 2 rodzaje paliwa, którymi żywią się 

algorytmy Facebooka. Jednym z nich są komentarze, które mogą 

zdziałać cuda w kwestii budowania ogromnych zasięgów. 

https://market.funnelstar.io/product/6-asm-1


Oto jeden z moich wpisów, który został stworzony w taki sposób, aby 

generował mnóstwo komentarzy.  

 

 

System zbudowany jest tak, że użytkownik musi napisać komentarz, aby 

otrzymać obiecany prezent. Wysyłka ebooka następuje z automaty za 

pomocą bota messengerowego. Po prostu użytkownik pisze komentarz a 

ebook wysyłany jest na Messengera.  

Dodatkowo wzrost zasięgów działa w taki sposób, że na początku 

Facebook promuje dany wpis wśród fanów, gdyż odnotowuje 

zwiększone zainteresowanie, gdy wyczerpią się fani, algorytm FB 

podsuwa wpis znajomym fanów na zasadzie - Twój znajomy 

skomentował wpis, może i ty się skusisz. Cześć osób też chce ebooka, 



więc i ich znajomi zobaczą komentarz – w taki sposób powstaje efekt kuli 

śnieżnej, który jest w stanie zbudować Ci potężne zasięgi. 

Strategia #9 nie każda osoba, która polubiła wpis jest Twoim fanem. 
 

Nie odkryję prochu, jeżeli napiszę, że każdy nowy fan wpływa na 

wielkość zasięgu Twojego Fanpejdża. Dodatkowo nowym fanom 

Facebook częściej wyświetla się zawartość Twojego Fanpage, jest to 

premia oparta o regułę świeżości – dla Twojego umysłu nowy Fanpejdż 

jest czymś zupełnie świeżym, dlatego jesteś w stanie z większym 

zaangażowaniem czytać posty – FB o tym wie. Wróćmy do techniki 

prostego zdobywania fanów. Zobacz, ten wpis ma 225 reakcji, problem 

w tym, że duża część tych osób nie jest moimi fanami. Na szczęście 

Facebook pozwala w łatwy sposób zaprosić osoby, które polubiły wpis, 

ale nie są fanami do kliknięcia przycisku lubię To!. Jak to zrobić? 

Pokazują to na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Na początku musisz kliknąć w cyfrę przy reakcjach, w moim przypadku 

jest to 225. Po kliknięciu rozwinie Ci się lista osób, które zareagowały na 



Twój wpis, obok osób, które nie są fanami pojawi się przycisk 

„ZAPROŚ”. 

 

Wystarczy teraz zaprosić dane osoby a część z nich stanie się Twoimi 

fanami a przyszłości nawet klientami. 

 

 

 

 



Strategia #10 Dlaczego warto systematycznie dodawać wpisy? Jedna 

ważna korzyść. 
 

Tak, mam świadomość, że jest to porada tak oklepana, że pewnie 

machniesz ręką. Poczekaj jednak chwilę, wyjaśnię Ci teraz jedną z 

ukrytych funkcji algorytmu Facebooka. Jak wspomniałem wcześniej FB 

w sposób szczególny promuje wpisy Twojej strony na Facebooku wśród 

nowych fanów. Pomyśl, jeżeli nie umieszczasz wpisów systematycznie 

np. raz dziennie to co zaproponuje algorytm FB nowym fanom, gdy nie 

ma z czego wybierać? Wierzę, że ten argument przekona Cię do 

systematycznego pisania co wynagrodzone zostanie przez większy 

zasięg Twoich wpisów. 

TIP O wiele łatwiej będzie Ci utrzymać częstotliwość umieszczania 

wpisów, jeżeli nauczysz się planować posty, czyli np. jednego 

przygotować np. 30 wpisów na cały miesiąc. Planowanie postów 

możliwe jest obecnie za pomocą narzędzia Creator Studio, które 

znajduje się panelu Twojego Fanpejdża. 



 

Jeżeli nie masz tej opcji, możesz ją uruchomić klikając w zakładkę 

„Więcej” i tam wchodzą w narzędzia do publikowania. 

 

Narzędzie do planowania znajduje się po wejściu w zakładkę „Utwórz 

post” 



 

Po kliknięciu w zakładkę Utwórz post pojawi się możliwość 

przygotowania i zaplanowania postów na cały miesiąc. 



 

Strategia #11 W jakich godzinach dodawać wpisy, żeby „wykręci” jak 

największe zasięgi? 
 

Niektórzy twierdzą, że w kwestii zasięgów czas jest wszystkim. 

Osobiście nie przeceniałbym tego elementu, aczkolwiek jest on jednym z 

najważniejszych aspektów, które rozgrzewają zasięgi do czerwoności. 

Działa to w taki sposób. Jeżeli umieścisz genialny wpis na FB np. o 3 w 

nocy to siłą rzeczy zareaguje na niego mała liczba osób. Facebook 



zauważy, że Twój wpis nie spotkał się z dużym zainteresowaniem i nie 

będzie go promował. Musisz mieć świadomość, że FB nie tworzy treści 

a wykorzystuje Twoje do utrzymania zaangażowania. Po prostu FB 

żyje z tego, że my jako użytkownicy korzystamy z tej aplikacji. Im dłużej 

czasu spędzamy na Facebooku, tym więcej reklam jest w stanie 

wyświetlić nam serwis, a co za tym idzie zarobi więcej pieniędzy. Jeżeli 

użytkownicy spędzają więcej czasu na najpopularniejszym serwisie 

społecznościowym wzrasta również cena akcji FB, gdy wzrasta cena 

akcji Mark ma więcej pieniędzy na inwestycje i wtedy jeszcze bardziej 

rosną ceny akcji.  

Może to trochę zagmatwane, ale wynika z tego jasno, że im lepiej 

użytkownicy reagują na Twój wpis, tym większa szansa, że FB zrobi Ci 

większe zasięgi, nie dlatego, że Cię lubią i są fajni, ale dlatego, że 

pozwoli im to zarobić więcej pieniędzy. Jeżeli zatem dodasz wpis w 

godzinach, gdy duża część Twoich fanów jest na Facebooku istnieje 

szansa, że wpis ten zobaczą i zareagują co będzie sygnałem dal 

Facebooka – wow! ten wpis jest interesujący, promujmy go. 

 

Jak zatem sprawdzić w których godzinach mamy największą aktywność 

naszych fanów? Oto instrukcja jak dostać się do tych danych.: 



 

Zanim jednak wejdziesz do zakładki ze statystykami twojego fanpage 

musisz wiedzieć, że dane te podawane są w czasie pacyficznym, czyli 

musisz dodać 10 godzin a więc u mnie pokazuje 12.00 czyli pod dodaniu 

10 godzin wychodzi 22.00. Z danych tych wynika, że powinienem 

umieszczać wpisy o 22.00, bo wtedy moi fani najczęściej wyświetlają mój 

profil. FB testuje obecnie funkcję, która podpowie ci w jakich godzinach 

dodawać wpis. 



 

Jak dostać się do tych statystyk? 
 

Na początku wejdź na swój Fanpage i kliknij w zakładkę statystyki 



 

Następnie wejdź w zakładkę „Posty” 

 

Po kliknięciu w zakładkę posty zobaczysz w jakich godzinach najwięcej 

osób odwiedza Twój Fanpejdż. Pamiętaj, żeby dodać 10 godzin, gdyż 

godzina podawana jest w czasie pacyficznym. 

 

 



Strategia #12 Sprawdzaj, które wpisy widzą fani a które pokazują się 

osobom, które nie są fanami. 
 

Skoro jesteśmy w zakładce związanej ze statystykami mam dla Ciebie 

kolejny ciekawy tip. Nie wiem, czy wiesz, ale za pomocą statystyk 

postów możesz sprawdzić, które wpisy miały duże zasięgi wśród nie 

fanów. Wystarczy przestawić ustawienia statystyk: 

 

Jak widzisz jest możliwość przestawienia statystyk tak, aby pokazywały 

twoją skuteczność w docierania do osób, które nie są Twoimi fanami. 

 



Jak zauważysz na poniższym zrzucie ekranu udało mi się dotrzeć do 

12 401 osób spoza grona fanów. Jak udało mi się tego dokonać? 

Dowiesz się tego w kolejnej strategii. 

 

Strategia #13 Masowe udostępnianie postów. 
 

 

Powyższy wynik udało mi się uzyskać łącząc kilka technik. Po pierwsze 

zorganizowałem webinar. Pokój webinarowy ( clickmeeting) którego 

używam ma możliwość retransmisji spotkania. Po prostu mogę 

udostępnić webinar na moim Fanpage jako live. Podczas webinaru daję 

moim słuchaczom możliwość odebrania jakiegoś wartościowego 

prezentu, jedyne co muszą zrobić to udostępnić retransmitowany live na 

swoim Facebooku. Oto efekt po jednym ze spotkań. 



 

94 osoby udostępniły mój webinar na swoim prywatnym profilu, co dało 

mi ponad 5 000 wyświetleń webinary. Pomyśl, w ciągu kilku dni o twoim 

biznesie dowiaduje się 5-6 000 osób praktycznie za darmo. 

Być może zastanawiasz się jak potem wysłałem tym osobom bonusy? 

Zrobił to bot, gdyż komentarze były podpięte pod narzędzie 

manychat.com. Osoba, która udostępniła live miała za zadanie napisać 

komentarz informujący o tym, że to zrobiła (czyli udostępniła live), w ten 

sposób uruchamiał się bot i wysyłka realizowana była z automatu. 



Ten jeden webinar pozwolił mi sprzedać około 30 usług w abonamencie 

za 400 zł miesięcznie. 30 x 400 x 12 miesięcy = 144 000 złotych w skali 

roku z jednego webinaru + wspomniana technika. Oczywiście jest to 

optymistyczna kalkulacja, ale pokazuje siłę pewnych technik o których 

99,99% osób nie ma pojęcia. Ty już ją znasz. Jeżeli chcesz nauczyć się 

tworzenia samo wysyłających się botów możesz dołączyć do kursu 

Facebook Bot Expert, który dostępny jest tutaj za 1 zł na 10 dni (potem 

169 zł mieisęcznie za Akademię Social Media). 

Strategia #14 ukryta siła live na Facebooku. 
 

Jak wspominałem wcześniej są dwa najsilniejsze dopalacze zasięgów na 

Facebooku. Pierwszy z nich już znasz, są to komentarze, które mogą w 

niesamowicie silny sposób pociągnąć twój wpis na wyżyny dużych 

zasięgów. Drugim paliwem są transmisje live.  

Dlaczego Facebook tak lubi transmisje live? Z tej samej przyczyny z 

jakiej uwielbia dobre treści na Twoim fanpage. Chodzi po prostu o 

zaangażowanie i czas spędzany na FB. Jeżeli porównamy czas 

spędzony na czytaniu wpisu z czasem, który użytkownicy spędzają na 

oglądaniu live to mamy gotową odpowiedź. 
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Jak widzisz na poniższym screenie 611 osób oglądało więcej niż minutę 

mojego live. Zadaj sobie pytania, ile razy patrzyłeś na Facebookowy 

wpis dłużej niż minutę? Minuta na Facebooku to wieczność. Przeważnie 

skupiamy uwagę na jakimś wpisie kilka dziesiętnych sekundy. Live po 

prostu bardziej angażuje odbiorców a Facebook żyje z przywiązania nas 

do ekranu smartfona. 

Jak zatem robić live i zwiększać zasięgi? Po prostu, jeżeli masz jakiś 

pomysł na wpis na FB to zamiast szukania zdjęcia i tworzenia tekstu 

wykorzystaj live. Włącz, umieść telefon w specjalnym uchwycie i 

opowiedz o tym co chciałeś napisać. 

Tak zrobisz to z poziomu laptopa: 



 

A tak z poziomu smartfona: 

 



 Zobaczysz, że w taki sposób zwiększysz zasięgi i ożywisz swój 

Fanpage jak nigdy dotąd. Przy okazji zapytaj społeczność czy mają 

jakieś pytania, powiedz - cześć Marku, co u Ciebie. Live możesz 

udostępnić na grupie, na której jesteś i w taki sposób wygenerujesz 

jeszcze większe zasięgi oraz zdobędziesz nowych fanów. Pamiętaj, że w 

identyczny sposób możesz rozkręcić swój profil na Instagramie. W opcji 

Insta Stories masz możliwość prowadzenia live. 

 



Jak widzisz Instagram sam powiadomi odbiorców o Twojej transmisji. 

 

Strategia #15 Odwołuj się do tych 122 emocji we wpisach na fanpage. 
 

Przeprowadziłem setki audytów kont na Facebooku i jednym z 

największych problemów osób, które prowadziły profile był brak 

komunikowania emocji w dodawanych wpisach. Można napisać – w 

naszym salonie jest nowe urządzenie do zwalczania cellulitu, ale czy nie 

osiągniemy lepszych wyników pisząc – jestem podekscytowana, właśnie 

z uśmiechem na twarzy rozpakowuję nowe urządzenie do usuwania 

cellulitu. Jest boska, „jaram” się niemiłosiernie. Jak widzisz wystarczy 

opisywać emocje, które w danym momencie przeżywasz a twój profil na 

Facebooku nabierze innych barw. Za pomocą opisywanych emocji jesteś 

również w stanie ożywić swój fanpage i spowodować, że fani 

zapamiętają Twój wpis na dłużej. Pamiętaj, że emocje wzmacniają 

zapamiętywanie. 

Skąd brać pomysły na emocje, które możesz wyrazić na swoim 

fanpage? To proste, zespół Marka zadbała o ściągawkę, masz ją pod 

ręką zawsze, gdy dodajesz wpisy, niestety prawdopodobnie nie używasz 

tego rozwiązania, od dziś postaw sobie za cel opisanie jednej emocji np. 

na 3 dni i opublikowanie tego na swoim Fanpage. 



 

Jak widzisz masz do dyspozycji 122 emocje, które możesz umieścić na 

swoim Fanpejdżu ożywiając społeczność. 

Strategia #16 Ludzka twarz i efekt WOW! 
 

W poprzedniej strategii opowiedziałem Ci emocjach, które powodują, że 

wpis budzi ciekawość odbiorców i jest zapamiętywany na dłużej. Masz 

tez świadomość jak duże znaczenie ma zdjęcie na FB. W przypadku 

płatnej reklamy zdjęcie odpowiada za 75% skuteczności reklamy, w 



przypadku Fanpejdża jest podobnie. Dlatego musisz wiedzieć jakie 

zdjęcia przykuwają uwagę na Facebooku. 

• Zdjęcia twarzy 

• Zdjęcia czarnobiałe 

• Zdjęcia z ramkami 

• Tło w kontraście do kolorystyki Facebooka, np. zielony i czerwony, 

gdyż takich kolorów używa Facebook żeby zwrócić naszą uwagę – 

patrz kolorystyk powiadomień na FB 

• Zdjęcia typu WOW! 

Zdjęcie typu WOW! zwraca uwagę, gdyż wyraża bardzo intensywne 

emocje. Grafikę taka możesz przygotować w aplikacji Canva.com 



 

Jak widzisz zdjęcia te zwracają uwagę mimiką twarzy oraz kolorystyka 

tła. 

Zakończenie 
 

Wierzę, że ten ebook wyposażył Cię w całą garść tricków i technik dzięki 

którym Twój Fanpage stanie się miejscem pełnym życia a Twoje zasięgi 

wystrzela w kosmos. Jeżeli chcesz poznać więcej tego typu rozwiązań to 



zapraszam cię do dołączenia do Akademii Social Media, gdzie 

znajdziesz 16 kursów na temat Facebooka, Botów, Instagrama, 

Snapchata i wielu innych mediów społecznościowych. Możesz dołączyć 

teraz za 1 zł na 10 dni (potem 169 zł miesięcznie). 

Poniżej znajduje się bonus, jest to checklista wpisu o dużych zasięgach. 
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BONUS Checklista wpisu o dużym zasięgu organicznym 
 

1. Czy publikujesz wpis w czasie, gdy Twoja grupa docelowa jest najbardziej aktywna 

  TAK  NIE 

2. Czy sprawdziłeś, czy na Twojej grafice nie ma więcej niż 20% tekstu   

  TAK  NIE 

3. Czy na początku wpisu umieściłeś emoji w czerwonym, żółtym lub zielonym kolorze? 

  TAK  NIE 

4. Czy post przekonuje do napisania komentarza?     

  TAK  NIE 

5. Czy używasz perswazyjnych zwrotów?      

  TAK  NIE 

6. Czy Twój post zawiera opis emocji?        

  TAK  NIE 

7. Czy grafika w poście to postać, portret lub Twoje zdjęcie?     

  TAK  NIE 



8. Czy umieściłeś link w poście?        

  TAK  NIE 

9. Czy używasz nietypowej czcionki w poście?       

  TAK  NIE 

10. Czy Twój post odnosi się do obecnych trendów – sprawdź Google Trends  

  TAK  NIE 

11. Czy podzieliłeś wpis na części za pomocą akapitów i emoji?    

  TAK  NIE 

12. Czy sterujesz uwagą odbiorców za pomocą kierunkowych emoji?   

  TAK  NIE 

 


