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Jak będzie wyglądała
komunikacja marek wnętrzarskich
w 2020 roku?

ANDRZEJ
CZECH 
 
CEO & 
STRATEGY DIRECTOR
 
a.czech@sfera-group.pl

 

Już drugi rok z rzędu podejmujemy próbę 

odpowiedzi na pytania o kierunek współczesnej 

komunikacji marek wnętrzarskich na polskim rynku. 

W tym celu, w październiku 2019 roku zaprosiliśmy 

do badania trendów ponad 50 firm, które na co 

dzień docierają z informacjami o swojej marce 

i produktach do konsumentów. 

Ciągłe wysiłki, mające na celu wyróżnienie się na 

tle innych firm oraz potrzeba wsparcia komunikacji 

efektywnymi kosztowo działaniami spędzają sen 

z powiek wielu marketerom. Nie tylko ograniczone 

budżety firm determinują dobór kanałów dotarcia 

do klientów. Zmieniające się mody i nawyki 

zakupowe konsumentów, a przed wszystkim 

postępująca ewolucja metod oraz kanałów 

komunikacji i promocji w internecie wywołują 

potrzebę systematycznej weryfikacji, czy nasza 

komunikacja podąża zgodnie z trendami. Koniec 

każdego roku jest do tego doskonałą okazją.

W naszym opracowaniu podejmujemy próbę nie 

tylko analizy stopnia zaawansowania firm z branży 

w planowanie działań komunikacyjnych. Opierając 

się na doświadczeniu i opiniach wybranych 

uczestników badania i ekspertów staramy się 

również przewidzieć, jak będzie zmieniała się 

komunikacja marek w kolejnym roku. Analiza tych 

dwóch perspektyw może wszystkim osobom 

zaangażowanym w kreowanie komunikacji marek 

przynieść wiele ciekawych podpowiedzi i inspiracji 

do rozwoju własnych działań w obszarach 

content marketingu, PR, social media czy 

influencer marketingu.

Mamy przekonanie, że odbiorcy naszego raportu 

będą mogli prowadzić jeszcze bardziej efektywną 

komunikację z otoczeniem. Zapraszam serdecznie 

do lektury!
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Kilka ważnych 
liczb

95%
 

ankietowanych wskazało, 
że udział w wydarzeniach 
branżowych będzie istotnym 
sposobem dotarcia do 
projektantów i architektów 
wnętrz w 2020 roku.

67% specjalistów, którzy w 2019 
roku podjęli współpracę 
z influencerami, pozytywnie 
ocenia efekty zrealizowanych 
działań.

64% respondentów uważa, że media 
konsumenckie (wnętrzarskie 
i  lifestylowe) będą miały największe 
znaczenie dla komunikacji ich 
marki w 2020 roku.

36% ankietowanych wskazuje, 
że znaczenie Facebooka, jako 
kanału komunikacji z odbiorcami, 
zmniejszy się w 2020 roku.

53% badanych przewiduje, że działania 
z zakresu CSR nie będą ważnym 
elementem budowania wizerunku 
firmy 2020 roku.

Raport Komunikacja marki w branży wnętrzarskiej. Trendy 2020 jest podsumowaniem badania, 

które przeprowadzili eksperci z agencji Sfera Group, specjalizującej się w działaniach 

z zakresu PR i content marketingu.

Do udziału w badaniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm, które produkują elementy 

wyposażenia oraz wystroju wnętrz. Jego celem było określenie najważniejszych trendów 

w komunikacji marek wnętrzarskich, które marketingowcy będą mogli wykorzystać 

w działaniach promocyjnych w 2020 roku.

Raport jest źródłem inspiracji i praktycznym narzędziem dla wszystkich specjalistów 

odpowiadających za komunikację marek wnętrzarskich. Poza odpowiedziami na zadane 

w ankietach pytania, marketingowcy znajdą w raporcie cenne komentarze przedstawicieli 

wybranych firm, które wzięły udział w badaniu oraz istotne wskazówki takich ekspertów 

zewnętrznych, jak projektanci, architekci i styliści wnętrz oraz organizatorzy imprez 

wystawienniczych.

W końcowej części raportu znajdują się informacje o zastosowanych metodach 

badawczych oraz metryczka firm, które wzięły udział  w przeprowadzonych badaniach.

Co warto wiedzieć
o raporcie?
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• Dlaczego spisanie strategii komunikacji marki 

może usprawnić bieżące działania? 

• Czy content marketing ma realny wpływ na 

sprzedaż? 

• Dlaczego tworzenie unikatowych treści 

pozytywnie wpłynie na komunikację marki?

Z tego rozdziału dowiesz się:

Strategia 
komunikacji marki



MAGDALENA
BRZĘCZEK 

 
SENIOR PR & 

CONTENT MARKETING 
SPECIALIST

 
m.brzeczek@sfera-group.pl

Najbardziej rewolucyjne
narzędzie strategiczne

Przełomowe w perspektywie tysiącleci, lecz dla nas bardzo 
powszechne pismo to klucz do skutecznej realizacji 
strategii komunikacji, która właśnie dzięki słowu pisanemu 
zmienia się z czystej idei w siłę sprawczą.

Naukowcy szacują, że ludzki mózg jest w stanie pomieścić od 
10 do 2500 terabajtów danych. Wiadomym jest jednak, że nie 
możemy zapamiętać wszystkiego. Pamięć jest selektywna 
i bez jej dodatkowego wsparcia wiele cennych informacji 
może zostać bezpowrotnie utraconych. Wystarczy jednak 
skorzystać z najprostszego i najbardziej rozpowszechnionego 
narzędzia pozwalającego uporządkować myśli, skonstruować 
wnioski i stworzyć najlepszy plan działania, jakim jest pismo. 
Dzięki precyzyjnemu zapisowi strategii komunikacji możliwe 
jest realizowanie jej stopniowo, bez konieczności znajomości 
każdego z elementów pomiędzy jego początkiem, a ostatnim 
etapem.

Precyzowanie poprzez notowanie

Dlaczego warto posługiwać się opisaną strategią content 
marketingową? Ponieważ spisane treści są bardziej precyzyjne, 
dostępne dla ogółu, uniwersalne oraz niezmienne. Oznacza 
to, że mogą być przekazywane w takiej samej formie dowolnej 
liczbie adresatów, co nie jest możliwe w przypadku samej 
mowy. Ponadto z reguły, im więcej osób powtarza daną 
historię, tym bardziej różni się ona od pierwowzoru. Skuteczne 
realizowanie strategii marketingowej nie może bazować 
na wielu interpretacjach, a jedynie na opisanych faktach 
i opartych na ich kanwie wnioskach, pozwalających osiągać 
konkretne cele i wymierne korzyści.

Przewidywanie poprzez planowanie

Konceptualizacja misji i filozofii marki oraz intencjonalnych 
kierunków jej rozwoju pozwala usystematyzować działania 
komunikacyjne oraz najtrafniej dopasować narzędzia do 
ich realizacji. Niemniej dzięki spisanym wnioskom możliwe 
jest także dostrzeganie pewnych powtarzalnych 
schematów, możliwych zarówno do odtworzenia w przypadku 
przynoszenia dobrych efektów, jak i szybkiego korygowania, 
w przypadku pojawienia się niezadowalających wyników. 
To właśnie spisany plan pozwala na podejmowanie 
najefektywniejszych działań prowadzących do realizacji 
ściśle sprecyzowanych celów.

Inspirowanie poprzez poszukiwanie

Content marketing ma za zadanie nie tyle generować 
zysk, ile zainteresowanie marką, które może prowadzić do 
pozytywnych decyzji zakupowych. Spisana strategia działania 
pozwala dostrzec to, co nie zawsze wyłoni się jako wniosek 
w czasie samej dyskusji. Ponadto, dokumentowanie 
w formie pisanej wcześniej realizowanych strategii wyklucza 
ryzyko powtarzalności. Dzięki temu generowane treści będą 
unikatowe, angażujące, interesujące i wywołają szereg 
pozytywnych skojarzeń z marką. Nie ma nic mniej trafionego 
w content marketingu niż tworzenie powtarzalnych 
komunikatów oraz wtórna, przez co bardzo pozorna, 
kreatywność.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI
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Kluczowe
cele komunikacji

Wśród siedmiu najistotniejszych celów 

prowadzenia działań komunikacyjnych blisko 70% 

przedstawicieli firm z branży wnętrzarskiej jako 

naczelny wskazało zwiększenie świadomości 

marki wśród odbiorców. Niemalże na równi ze 

znajomością marki stawiane jest żywione 

względem niej zaufanie. Konstruując strategię 

działań komunikacyjnych specjaliści z dziedziny 

marketingu w dużym stopniu kierują się również 

generowaniem lepszych wyników sprzedażowych 

w perspektywie czasu. Do istotnych bodźców 

zaliczyć należy także chęć skutecznego 

przekazywania wiedzy o produktach oraz wspieranie 

wprowadzania na rynek nowości produktowych.

Jakie są główne cele prowadzenia działań 
komunikacyjnych w Twojej firmie? 

Edukacja odbiorców/klientów

Zwiększenie świadomości marki wśród 
 odbiorców

Generowanie leadów

Budowanie bazy kontaktów z klientami

Wsparcie wprowadzania na rynek 
nowych produktów

Pytanie wielokrotnego wyboru

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI

69%

Budowanie zaufania względem firmy 58%

Wsparcie sprzedaży 56%

35%

35%

28%

13%
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Opracowanie i opisanie 
strategii komunikacjiCzy Twoja firma posiada strategię 

komunikacji na 2020 rok?

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI

Jasno zdefiniowana strategia marki powinna stanowić status 

quo sprawnie prowadzonych działań komunikacyjnych. 

Nie dziwi zatem fakt, że niemalże 65% firm z branży 

wnętrzarskiej kieruje się wcześniej ustanowionym planem. 

Jednak zaledwie niespełna połowa z nich, a co czwarta 

z firm biorących udział w badaniu, zdecydowała się na 

spisanie własnej strategii komunikacji.

Blisko 1/3 respondentów nie posiada usystematyzowanego 

harmonogramu działań content marketingowych, jednak 

ponad połowa z nich planuje w najbliższym czasie 

dołączyć do grona firm posiadających jasno sprecyzowane 

cele działań komunikacyjnych.

40%24,5%

24,5%

11%

Nie, ale planujemy 
opracowanie strategii

Tak, mamy 
spisaną strategię

Nie, nie planujemy 
opracowania takiej 
strategii

Tak, ale nasza strategia
nie jest opisana
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Najważniejsze 
obszary komunikacji 
w 2020 roku

Projektowanie działań marketingowych w roku 2020, zdaniem 

firm z branży wnętrzarskiej, będzie opierać się na czterech 

kluczowych filarach. Obok bardzo istotnej roli, jaką pełnić 

będzie komunikacja prowadzona za pośrednictwem mediów 

społecznościowych (również przy wsparciu influencerów), 66% 

planuje tworzenie treści dedykowanych bardziej bezpośrednim 

interesariuszom – architektom i projektantom wnętrz. Trzecią, 

z najczęściej wskazywanych płaszczyzn działań komunikacyjnych 

w 2020, jest content marketing oraz zarządzanie treściami na 

temat marki.

Które z obszarów będą miały największe 
znaczenie dla rozwoju komunikacji Twojej
marki w 2020 roku? 

19%

69,80%Komunikacja w mediach 
społecznościowych

Współpraca z projektantami/ 
architektami

Działania reklamowe

Współpraca z influencerami

Pytanie wielokrotnego wyboru

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI

77%

66%

49%

30%

47%

Content marketing -  zarządzanie 
treściami na temat marki

Public relations -  zarządzanie 
reputacją marki
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• Jakie kanały social media są najbardziej popularne 

i dlaczego warto prowadzić w nich stałą komunikację? 

• Jakie cele biznesowe płatnych kampanii w mediach 

społecznościowych najczęściej wybierają firmy 

z branży wnętrzarskiej? 

• Gdzie klienci najczęściej poszukują inspiracji 

dotyczących wyposażenia domu i jak wykorzystać 

ten fakt w działaniach marketingowych?

Z tego rozdziału dowiesz się:

Komunikacja 
w mediach 
społecznościowych



KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Prowadzenie stałej komunikacji w mediach społecznościowych 
wśród firm z branży wnętrzarskiej to nie tylko szansa na zwiększenie 
rozpoznawalności marki i produktów przez nią oferowanych. Kreatywna 
forma wizualno-tekstowa komunikatów otwiera ogromne perspektywy 
aktywizacji stałych klientów i poszerzenia grupy docelowej. To właśnie 
wirtualny przekaz bardzo często inspiruje odbiorców do rzeczywistych 
działań – dokonania zakupu. Jak odpowiednio wykorzystać ten 
potencjał wobec wyzwań zmieniającego się świata social media?
 
Coraz częściej serwisy społecznościowe wykorzystywane są przez 
marki wnętrzarskie bezpośrednio jako narzędzie wsparcia sprzedaży, 
szczególnie w przypadku rozwoju działań e-commerce. Przedstawiciele 
firm z tego segmentu rynku przyznają, że najczęściej stanowią one 
swoiste zaplecze sklepów internetowych – płatne kampanie budujące 
zasięg stają się standardem, najczęściej mają też wspierać bieżące 
akcje promocyjne. W dalszej kolejności plasuje się powszechny niegdyś 
cel działań content marketingowych, związany z edukacją klientów 
i rozwijaniem świadomości marki.

Cele biznesowe i brandingowe

Niezależnie od wykorzystywanych kanałów komunikacji (tradycyjnych 
lub  nowoczesnych) każda z kampanii, szczególnie digitalowych, 
powinna mieć  ściśle określone cele, a także wskaźniki efektywności. 
Szczególnie w przypadku reklam w  mediach społecznościowych, 
cele powinny być nie tylko jasno zdefiniowane i konkretne, ale 
także ściśle rozplanowane w czasie i możliwie szybkie do zweryfikowania 
– oceny efektywności. Kluczem do sukcesu jest znalezienie 
balansu pomiędzy celami stricte sprzedażowymi a komunikacyjnymi 
(związanymi z rozwojem brandu). Poza najpopularniejszymi 
wskaźnikami KPI, mierzalnymi przy pomocy popularnych narzędzi, 

takich jak Google Analytics czy Facebook Ads, równie ważne będzie 
budowanie świadomości marki, zaangażowania oraz lojalności klientów. 
 
Harmonogramy i budżetowanie

Precyzyjny dobór odbiorców reklam w mediach społecznościowych, 
stałe zdobywanie leadów i automatyzacja social sellingu wymaga również 
opracowania kompleksowej strategii działań w tym obszarze. Wszelkie 
koncepcje kreatywne w zakresie komunikacji w największych serwisach 
powinny mieć ściśle określone harmonogramy oraz budżety. Tylko dzięki 
określeniu ram czasowych i kosztów (przeznaczanych zarówno na 
kreację, jak i pozyskanie zasięgów) możliwe będzie odpowiednie 
targetowanie  oraz ciągłe optymalizowanie, konieczne w zmiennym 
środowisku wirtualnej rzeczywistości. Tym bardziej, jeśli (jak wynika 
z badania) za główny cel płatnych kampanii przedstawiciele firm 
wnętrzarskich wskazują zwiększenie sprzedaży. Pomóc w tym może 
szczegółowe wyznaczenie mierników, związanych nie tylko z analizą 
danych, ale też analizą odbioru treści, np. poprzez proste badania 
sondażowe.

Optymalizacje i audyty kampani reklamowych

Tylko dzięki stosowaniu zróżnicowanych form analizy danych w mediach 
społecznościowych, możliwe jest wprowadzanie na bieżąco zmian 
i poprawek we wszelkich działaniach reklamowych. Mierzenie skuteczności 
prowadzonych działań digital marketingowych (w tym social media) 
wymaga stałego monitorowania parametrów kampanii. Konieczne 
okazuje się także przeprowadzanie częściowych audytów, które pozwolą 
przeanalizować efekty i wprowadzić ewentualne usprawnienia.  Biorąc 
pod uwagę główne trendy w zakresie content marketingu firm z branży 
wnętrzarskiej można stwierdzić, że to właśnie precyzyjne wyznaczanie 
celów oraz mierzenie efektywności  kampanii social media będą 
największymi wyzwaniami  w nadchodzącym roku.

JAKUB
WĘGRZYN  
SENIOR PR 
& SOCIAL MEDIA 
SPECIALIST
 
j .wegrzyn@sfera-group.pl

 

Social media narzędziem aktywnie 
wspierającym sprzedaż
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Instagram i Facebook 
nadają ton komunikacjiKtóre kanały social media są 

wykorzystywane w Twojej firmie?

W erze komunikacji online większość firm  z branży wnętrzarskiej 

wykorzystuje potencjał, jaki niesie komunikacja w kanałach social 

media. Działaność w mediach społecznościowych stanowi bardzo 

ważny punkt w strategii biznesowej. Jest również jednym z kluczowych 

elementów marketingu internetowego, bowiem daje możliwość 

stworzenia efektywnej platformy bezpośredniego kontaktu z klientem. 

Niemal wszystkie firmy (96% badanych) posiadają profil na 

Facebooku i traktują go jako podstawowy obszar komunikacji z fanami. 

W działaniach marketingowych większość badanych firm prowadzi 

jednocześnie komunikację także na Instagramie.

Trzecie miejsce wśród najpopularniejszych portali społecznościowych 

zajmuje YouTube. Jeszcze mniej mniej badanych wskazuje również 

Pinterest jako medium, w którym prowadzona jest stała komunikacja 

marki.

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

96%

88%

47%

38%

34%

4%

Facebook

Instagram

Nie wykorzystuję żadnych 
kanałów SM

YouTube

Pinterest

LinkedIn

Pytanie wielokrotnego wyboru
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Instagram kluczowym 
kanałem social media

Według badanych największy wzrost znaczenia w komunikacji 

marketingowej odnotuje Instagram – to właśnie w tym kanale 

prowadzenie stałego dialogu z grupami docelowymi może 

okazać się najważniejsze spośród wszystkich mediów 

społecznościowych.   Jednocześnie przedstawiciele badanych 

firm w większości wskazują, że zmaleje za to znaczenie 

Facebooka, niemal tyle samo badanych wskazuje, że jego  

znaczenie pozostanie bez żadnych zmian. Właściciel obu portali  

stale wprowadza zmiany, które mają na celu rozróżnienie ich 

funkcji i rozwój. Jednak to Instagram stale odnotowuje wzrosty 

liczby zaangażowanych użytkowników w przeciwieństwie 

do  Facebooka. Pierwszy z nich coraz bardziej 

przejmuje rolę portalu inspiracyjno- rozrywkowego, zaś 

drugi – informacyjno-komunikacyjną, na co wskazuje 

rozwój facebookowego czatu. To właśnie Messenger 

staje się narzędziem reklamowym dla firm poszukujących 

spersonalizowanych form reklamy.

Spośród największych mediów społecznościowych to Pinterest 

według badanych straci na znaczeniu najwięcej – jak wynika 

z badania tablice z katalogami zdjęć w profilu danej marki 

stają się coraz mniej popularne. 44% badanych, którzy aktywnie 

wykorzystują media społecznościowe zauważa także rosnące 

znaczenie LinkedIna.

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

31% 36% 33%

FACEBOOK

55%
4%

41%

YOUTUBE

85% 2% 13%

INSTAGRAM

28% 25% 47%

PINTEREST

44% 12% 44%

LINKEDIN

Wzrośnie

Zmaleje

Pozostanie bez zmian

Jak według Ciebie będzie się zmieniało 
znaczenie poszczególnych kanałów 
social media w komunikacji z klientami 
Twojej firmy w 2020 roku?
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Promocja contentu - 
bez reklamy ani rusz

Ponad 3/4 badanych  wskazuje, że przeznacza pewną pulę środków na płatne 

kampanie w kanałach social media. Ze względu na dynamiczne zmiany 

w algorytmach portali, takich jak Facebook czy Instagram, przeznaczanie części 

budżetu marketingowego na osiągniecie określonego celu staje się koniecznością.  

Prowadzenie profilu, nawet w najbardziej kreatywny sposób, bez wsparcia 

finansowego, które umożliwi dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej, 

traktowane jest jak „pisanie do szuflady”.

Reklama w mediach społecznościowych może przynieść wymierne korzyści 

biznesowe, jest łatwo dostępna i można ją wygenerować w kilkanaście minut, 

Jednak efektywne przeprowadzenie kampanii wymaga fachowej wiedzy 

i doświadczenia. Kluczem do tego jest odpowiednie targetowanie.

Spośród najważniejszych kanałów social media, badani wskazali, że najczęściej 

prowadzą działania reklamowe na Facebooku – 90% firm biorących udział 

w  badaniu korzysta z tej możliwości właśnie w tym kanale. Drugim wyborem 

w kwestii płatnej kampanii w mediach społecznościowych jest Instagram. Wynika 

to najpewniej ze współdziałania obu portali - taką samą reklamę administratorzy 

często uruchamiają jednocześnie na Facebooku i Instagramie.

Jedynie 2,5% badanych wykorzystuje możliwość płatnej promocji na LinkedInie,

a 2% na YouTube.

77%

23%

Nie

Tak

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Czy Twoja firma przeznacza środki na płatne 
kampanie w social media?

W jakich kanałach social media Twoja firma wykorzystuje 
możliwość płatnych kampanii?

11,3%
78%

2,5%

90%Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn

2%

Pytanie wielokrotnego wyboru
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Po pierwsze: sprzedaż

Większość badanych wskazało, że najczęściej wybieranym przez nich celem 

płatnej kampanii w social mediach jest zwiększenie sprzedaży produktu. 

Mniej niż połowa jako główny cel  postów sponsorowanych przyjmuje 

zdobycie większej ilości fanów profilu danej marki. Może to świadczyć o tym, 

że menadżerowie marketingu firm z branży wnętrzarskiej traktują media 

społecznościowe w głównej mierze jako narzędzie wsparcia sprzedaży online 

– poprzez przekierowanie klientów do sklepów internetowych, skorzystania 

z ofert specjalnych, nowych promocji czy działań remarketingowych. Według 

przedstawicieli firm biorących udział w badaniu to właśnie bieżące wsparcie 

sprzedaży jest ważniejsze niż konsekwentne wzmacnianie rozpoznawalności 

marki poprzez kampanie, które generować będą zwiększenie społeczności 

fanów ich marki.

54% firm biorących udział w badaniu przeznacza określony budżet na kampanie 

w kanałach social media wyłącznie na pojedyncze akcje promocyjne. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można sądzić, że ich głównym celem jest 

wsparcie sprzedaży danego produktu lub usługi. Pozostała część badanych 

– 46% wskazuje, że w każdym miesiącu wydaje stałą ilość środków na rzecz 

płatnych kampanii. Otwartą kwestią pozostaje zatem długofalowe planowanie 

działań w kanałach social media, rozsądne budżetowanie, określenie KPI 

oraz sposobów ewaluacji wszelkich kampanii, niezależnie od tego, czy firmy 

realizują je wewnętrznie, czy przy pomocy podmiotów specjalizujących się 

w obsłudze komunikacji w mediach społecznościowych.

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jaki cel biznesowy płatnych kampanii Twoja firma wybiera 
najczęściej?

Zwiększenie  sprzedaży  produktów (kliknięcia w link 
do strony www, np.  sklepu internetowego, 

wiadomości ofertowe na Messenger) 
63%

W jaki sposób Twoja firma wykorzystuje możliwości płatnej 
reklamy w kanałach social media?

54%46% Przeznaczamy stały, 
miesięczny budżet 
na kampanie 
sponsorowane

Środki na płatne kampanie 
przeznaczamy na pojedyncze akcje 
promocyjne, np. informacja 
o wprowadzeniu nowości, akcji 
rabatowej, konkursach dla fanów, 
ważnych wydarzeniach z życia firmy

Zwiększenie rozpoznawalności marki/zwiększenie 
grupy fanów  (więcej polubień strony)

Zwiększenie zaangażowania fanów 
(więcej odwiedzin na profilu)

49%

27%

Pytanie wielokrotnego wyboru
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Instagram - 
królestwo inspiracji

W jakich kanałach social media klienci Twojej 
firmy będą poszukiwać inspiracji dotyczących 
wyposażenia domu w 2020 roku 

KOMUNIKACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Kolejny rok z rzędu to Instagram wskazywany jest jako najważniejsze źródło 

inspiracji - według badanych to właśnie w tym serwisie klienci najczęściej 

poszukują podpowiedzi na tematy związane z urządzaniem domu. 

Ciekawie prowadzone w tym serwisie  konto danej marki może stać się 

pełnoprawnym portfolio produktów, na które potencjalni klienci trafią 

z większym prawdopodobieństwem niż bezpośrednio na stronę internetową. 

Reakcje na zjawiskowe moodboardy, kreatywne aranżacje i projekty 

architektoniczne wyszukiwane za pomocą hasztagów stają się pierwszym 

impulsem do pomysłu na zmiany we własnym domu. A od inspiracji do 

zakupu już niedaleka droga. Kluczem jest jedynie zaprezentowanie swoich 

produktów w interesujący sposób, odpowiednie ich lokowanie w popularnych 

kontekstach oraz dotarcie do możliwie największej liczby aktywnych 

użytkowników z konkretnej grupy docelowej, np. przy pomocy płatnych 

kampanii.

11,3%
100%

74%

45%

42%

8%

Instagram

Facebook

YouTube

Pinterest

LinkedIn

Pytanie wielokrotnego wyboru

Wiarygodnie i inspirująco

W mediach społecznościowych najważniejsze będą autentyczność 
i atrakcyjność publikowanych materiałów. Chcemy inspirować i przekazywać 
interesujące treści, które będą  stanowić wartość dodaną dla odbiorcy stale 
atakowanego treściami promocyjnymi i wprost-sprzedażowymi. 

Dlatego w 2020 skupimy się przede wszystkim na współpracach z ciekawymi 
fotografami, architektami, ilustratorami, blogerami i innymi kreatywnymi 
specjalistami. Zaprosimy ich do współtworzenia wyjątkowych projektów, takich 
jak sesje zdjęciowe, metamorfozy wnętrz, czy interesujące felietony.  

MONIKA 
MRÓZ 
MARKETING &PR 
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• Jaka tematyka publikacji będzie najbardziej skuteczna? 

• Która grupa influencerów będzie miała największe znaczenie 

dla działań z zakresu influencer marketingu w 2020 roku? 

• Na jakie typy publikacji warto postawić, planując działania 

promocyjne?

Z tego rozdziału dowiesz się:

Współpraca 
z influencerami 
i blogerami



MATEUSZ 
HANISZEWSKI 

 
SENIOR PR & 

INFLUENCER MARKETING 
SPECIALIST

 
m.haniszewski@sfera-group.pl

Rekomendacje influencerów wzmacniają 
efektywną komunikację marki

Analiza działań promocyjnych prowadzonych przez firmy 
wnętrzarskie w 2019 roku pozwala wysnuć optymistyczny 
wniosek, że influencer marketing jest stałym elementem 
strategii marketingowych większości  z nich. Wykorzystanie 
najbardziej nośnych kontekstów promocji, pozwoli 
marketingowcom jeszcze lepiej wykorzystać budżet 
przeznaczony na współpracę z influencerami w 2020 roku.  

Popularność influencer marketingu stale rośnie. Firmy 
wnętrzarskie coraz chętniej nawiązują współpracę z twórcami 
internetowymi, polegając na sile ich autorytetów 
w oczach odbiorców. Przeprowadzone przez nas badania 
jednoznacznie wskazują, że w 2020 roku jeszcze więcej 
marketingowców zdecyduje się promować produkty swoich 
firm za pośrednictwem trendsetterów. Przystępując do 
planowania kampanii warto będzie pamiętać o kilku istotnych 
trendach.

Wyraźny zwrot w stronę ekologii

Najważniejszym elementem planowania kampanii będzie nie 
tylko odpowiedni dobór influencera, ale również wykorzystanie 
ogólnej tematyki promocji, która wpisze się w aktualne, 
światowe trendy w komunikacji. Wydaje się, że to właśnie 
dlatego respondenci zaraz po blogach i profilach typowo 
wnętrzarskich, jako najbardziej atrakcyjnych do współpracy, 
wskazali influencerów, którzy prowadzą i propagują 
ekologiczny styl życia. Można więc przewidywać, że to 
właśnie ich opinie i polecenia okażą się najbardziej kluczowe 
dla branży wnętrzarskiej w 2020 roku. 
 
 
 

Metamorfozy mieszkań i domów

Nie bez znaczenia pozostanie również kreatywny 
i „chwytliwy” kontekst promocji – w 2020 roku najbardziej 
popularne będą metamorfozy w mieszkaniach influencerów. 
Można podejrzewać, że trend ten wynika z ciągłego 
poszukiwania inspiracji przez klientów oraz z chęci obserwacji 
całego procesu zmian, porównania efektu „przed” i „po”. 
Warto natomiast zrezygnować z działań z założenia 
nawiązujących do aktualnych wydarzeń - w 2020 roku 
połączenie real-time marketingu oraz współpracy 
z influencerami nie będą kluczowymi działaniami specjalistów 
z branży wnętrzarskiej.

Pomysłowe kampanie instagramowe

Wzrastająca popularność Instagramu nie powinna już 
zaskakiwać. Planując działania z zakresu influencer 
marketingu z całą pewnością warto uwzględnić kampanię 
za pośrednictwem właśnie tej platformy. Wiele formatów 
publikacji pozwoli marketingowcom w ciekawy sposób 
zaprezentować produkty swoich firm, burząc barierę pomiędzy 
sprzedawcą a konsumentem. Najważniejsze będzie zatem 
precyzyjne zaplanowanie danej kampanii – jasne określenie 
celu działań, pogłębiony research oraz wytypowanie 
odpowiedniego dla konkretnej akcji influencera, a także 
negocjacje korzystynych dla obu stron warunków umów. 

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI
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Pozytywna ocena działań 
z influencerami

Influencer marketing  jako element strategii komunikacji, wciąż 

zyskuje na popularności. Nie dziwi więc fakt, że również specjaliści 

z branży wnętrzarskiej coraz chętniej angażują trendsetterów do 

działań promocyjnych swoich firm. Jak wykazały nasze badania, 

w 2019 roku 55% badanych nawiązało współpracę z influencerami. 

Co ważne, zdecydowana większość z nich przyznaje, że efekty 

działań z liderami opinii przyniosły zadowalające efekty.

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI

Czy w 2019 roku Twoja firma współpracowała 
z influencerami/blogerami?

45%
38%

17%

Nie

Tak, ale nie jesteśmy zadowoleni 
z efektów działań

Tak i jesteśmy zadowoleni 
z efektów działań
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Większe znaczenie influencerów w 2020 roku

Z całą pewnością wpływ influencerów będzie rósł. Istnieje ogromne 
zapotrzebowanie na poradniki zakupowe, wskazówki „jak wybierać” i ciekawy 
storytelling. Influencerzy, ze względu na swoje zasięgi w mediach,  są z natury 
doskonałym medium do generowania i dystrybucji takich treści. Jednakże 

można być pewnym, że branża będzie się profesjonalizować, do poszczególnych 
kampanii będą zatrudniane osoby, które posiadają autorytet w dziedzinie, a nie 
(jak bywało wcześniej) osoby znane z zupełnie innych obszarów.

JAN 
CZERNIAWSKI 
PRODUCT MANAGER 
 

Większy udział influencer 
marketingu w budowaniu 
rozpoznawalności marki

Czy w 2020 roku popularność działań promocyjnych za pośrednictwem 

„ambasadorów” marek spadnie? Absolutnie nie! Aż 65% respondentów deklaruje, 

że influencer marketing to część strategii promocyjnej firmy na 2020 rok.

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI
Czy w 2020 roku planujesz podjąć 
taką współpracę?

65%
35%

Nie

Tak
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Mikroinfluencerzy 
w natarciu

Decyzja o tym, kogo zaangażować w działania influencer marketingowe 

to (zaraz po określeniu celu kampanii) najważniejszy moment planowania 

promocji za pośrednictwem twórców internetowych. Na kogo postawi 

branża wnętrzarska w 2020 roku? Największą liczbę głosów zebrali 

mikroinfluencerzy, czyli twórcy trafiający ze swoim przekazem do 

sprecyzowanej niszy odbiorców. Choć mają mniejsze zasięgi w porównaniu 

z makroinfluencerami, ich zaletą są dobre, w pewnym sensie „bliskie”, 

relacje z audytorium oraz ściśle określone zainteresowania ich odbiorców.

Drugą grupą influencerów, z którą warto będzie podjąć współpracę 

w 2020 roku, będą celebryci i osoby publiczne. Wydaje się oczywiste, 

że przy wyborze tych liderów opinii, kluczowa okaże się bardzo duża 

rozpoznawalność oraz autorytet wśród masowego odbiorcy. 

NANOINFLUENCERZY MIKROINFLUENCERZY

MAKROINFLUENCERZY CELEBRYCI I OSOBY 
PUBLICZNE

Z jakimi influencerami zechcesz nawiązać 
współpracę w 2020 roku?

Nie

Tak

Nie wiem

 2
4%

 3
6% 4
0

%

 6
9%

 1
4%  1

7%

 2
5%

 4
7%

 2
8%

 3
5%

 4
3%

 2
2%

Pytanie wielokrotnego wyboru

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI
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Ekologiczny styl życia 
trendsetterów

A jaka tematyka blogów i profili okaże się najlepsza do promocji 

elementów wyposażenia wnętrz w 2020 roku? Aż 45% marketingowców, 

planujących działania z influencerami, wskazało na blogi wnętrzarskie 

i jest to oczywiście wynik dość przewidywalny. Natomiast ciekawym 

jest, że aż 41% z nich wytypowało blogi o ekologicznym stylu życia. 

Można przypuszczać, że w dobie takich trendów, jak zero waste 

i biophilic design, marketingowcy właśnie w tym kontekście będą 

chcieli zaprezentować swoje produkty, podkreślając np. wykorzystanie 

naturalnych oraz przyjaznych środowisku surowców.

Jaka tematyka blogów będzie najbardziej 
atrakcyjna dla branży w 2020 roku?

45%
41%

Blogi/vlogi wnętrzarskie

Blogi/vlogi o ekologicznym 
stylu życia

 8%

6%

Blogi/vlogi parentingowe

Blogi/vlogi o ekskluzywnym 
stylu życia

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI
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Efekt „przed” i „po”

Aż 48% marketingowców, którzy planują działania z zakresu influencer marketingu 

w 2020 roku, wskazało, że najlepszym kontekstem do promocji elementów wyposażenia 

wnętrz za pośrednictwem twórców internetowych będą metamorfozy mieszkań (lub 

poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach) influencerów.

Drugą, preferowaną tematyką publikacji, będą wszelkiego rodzaju relacje influencerów 

z prac związanych z urządzaniem nowego domu – na ten kontekst wskazało 33% 

marketingowców. Natomiast najmniejszą popularnością w 2020 roku będą 

cieszyły się wszelkie akcje, koncentrujące się na bieżących wydarzeniach 

i świętach – zaledwie 19% respondentów, planujących nawiązanie współpracy 

z influencerami wskazało na akcje real-time marketingowe.

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI

ANNA 
SZTRAJT-USPIEŃSKA 
PROJEKTANTKA WNĘTRZ 
 

Metamorfozy wnętrz budzą 
ciekawość odbiorców

Hasło metamorfozy budzi ciekawość. Nie jest kojarzone 
z zamieszaniem i kosztami, jakie generuje remont. Z reguły 
metamorfoza mieszkania nastawiona jest na szybkie, 
niskobudżetowe zmiany z zaskakującym efektem 
końcowym. To bardzo przemawia do współczesnych 
odbiorców, którzy mają coraz większą świadomość swoich 
potrzeb i oczekiwań. Mają również świadomość, że 
w projektowaniu częściej chodzi o dobry pomysł, a nie 
wielkie pieniądze. 

Nie bez znaczenia jest też nurt zero waste, który coraz 
śmielej wykorzystują firmy, np. farbiarskie, wprowadzając 
na rynek produkty i poradniki do samodzielnych renowacji 
mebli, podłóg czy całych wnętrz. Modne stają się elementy 
z odzysku lub wykonywane z materiałów z recyklingu. 
To nowy i dobry trend do wykorzystania przez firmy 
wnętrzarskie.

Jaka tematyka prezentowania produktów 
będzie najbardziej atrakcyjna w 2020 roku?

48%

19%

33%

Metamorfoza mieszkania/pomieszczenia

Urządzanie nowego domu

Akcje real-time marketingowe 
nawiązujące do aktualnych 
wydarzeń/pory roku
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Instagram najważniejszym 
narzędziem do influencer 
marketingu

Które kanały będą dla Twojej firmy 
najważniejsze w 2020 roku podczas 
planowania działań z zakresu 
influencer marketingu?

Zdecydowana większość marketingowców, planujących działania z zakresu 

influencer marketingu w 2020 roku, wskazała, że to publikacje liderów opinii na 

Instagramie będą najlepszym sposobem dotarcia do grup celu.

Można przypuszczać, że to za sprawą dwóch czynników. Po pierwsze Instagram 

jest platformą, która oferuje wiele formatów publikacji, a tym samym wiele 

możliwości zaprezentowania elementów wyposażenia wnętrz – Instastories, 

posty, relacje na żywo, ankiety, relacje zawierające linki itd. 

Drugim czynnikiem, który bez wątpienia świadczy o atrakcyjności Instagramu, jako 

narzędzia influencer marketingu, jest jego rosnąca popularność oraz zwiększająca 

się, miesięczna liczba aktywnych użytkowników.

Ciekawym wynikiem jest również stosunkowo małe zainteresowanie wpisami 

blogowymi – na ten kanał komunikacji wskazało tylko 18% marketingowców.

45%

22%

Facebook: posty i relacje

Instagram: posty i relacje

18%

15%

Wpisy blogowe

Filmy na YouTube

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI
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MONIKA 
TYMIŃSKA 

SPECJALISTA DS. 
MARKETINGU 

Influencerzy inspirują 
i doradzają

W ostatnich latach, rokrocznie wzrasta   ilość kampanii 
marketingowych, z wykorzystaniem social media i stale 
rosnącej grupy influencerów.  Zyskali oni tak duże znaczenie, 
że nie dziwi fakt potrzeby stałej współpracy z nimi także 
firm z branży wnętrzarskiej. Coraz większa grupa 
influencerów wyspecjalizowała się w tej tematyce 
i jest odbierana jako eksperci. Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź wydaje się dość prosta. Budujemy więcej 
mieszkań, domów, oferta mieszkaniowa na rynku jest 
bardzo szeroka, a tym samym, chcemy ładnie, wygodnie 
mieszkać. Poszukujemy podpowiedzi, wskazówek 
i influencerzy nam je zapewniają.

WSPÓŁPRACA Z INFLUENCERAMI I BLOGERAMI

DARIUSZ 
GAPSKI 
WŁAŚCICIEL 
FIRMY 

Dotarcie do sprecyzowanej 
grupy odbiorców

Najsilniejszym trendem w 2020 roku będzie influencer  
marketing, a szczególnie istotna będzie współpraca  
z mikroinfluencerami. Mikroinfluencerzy pozwolą na 
dotarcie do małej, sprecyzowanej grupy odbiorców. 
Taka długofalowa współpraca z kilkoma „mniejszymi” 
twórcami może pozwolić na zbudowanie oddanej 
i aktywnej grupy zakupowej. Sumarycznie kilku 
mikroinfluencerów może pozwolić zbudować większy  
zasięg niż jednorazowa współpraca z infulencerami 
o bardzo dużych zasięgach.
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• Jakie typy publikacji będą najbardziej istotne 

w rozwoju komunikacji marki w 2020 roku? 

• Czy współpraca z projektantami okaże się 

istotna i jak powinna wyglądać? 

• Które segmenty mediów będą miały 

największe znaczenie w 2020 roku?

Z tego rozdziału dowiesz się:

Public relations



PUBLIC RELATIONS

W szerokim portfolio rozwiązań komunikacyjnych, po które 
sięgają marki z branży wnętrzarskiej, znajdują się także te 
spod znaku budowania dialogu z otoczeniem i wizerunku 
marki – public relations. 

Tradycyjne działania PR, głównie rozumiane jako 
przygotowywanie informacji prasowych i ich dystrybucja do 
mediów, zastępuje nowoczesne podejście do komunikacji 
wizerunkowej oraz skupienie na tworzyniu bezpośrednich 
relacji z odbiorcami marki - np. poprzez udział w wydarzeniach 
branżowych.

Wilelokanałowa komunikacja nie tylko w internecie

Budowanie obecności marki w internecie nie musi oznaczać 
odejścia od obecności w mediach wnętrzarskich – nadal 
wielu marketerów podkreśla silną rolę opiniotwórczą 
i inspiracyjną tego kanału w dotarciu do konsumentów. 
Natomiast ciężar lokowania marek przesuwa się w stronę 
internetu - wiele tytułów branżowych dysponuje kanałami 
online do dystrybucji treści, dynamicznie rozwijają się 
portale wnętrzarskie i lifestylowe. Dlatego marki zabiegają 
o obecność informacji o nich nie tylko w prasie wnętrzarskiej, 
ale również na portalach o tematyce urządzania domu oraz 
lifestylowych. 

Bezpośredniość ma znaczenie

W komunikacji marek zauważalna staje się coraz większa rola 
eventów branżowych, takich jak targi, konferencje, wydarzenia 

edukacyjne. Po pierwsze, marki mają podczas tych wydarzeń 
szansę na dotarcie do bardzo precyzyjnych grup celu - 
np. projektantów, klientów biznesowych i konsumentów 
zainteresowanych stricte urządzaniem wnętrz. Sami 
organizatorzy tych imprez, widząć rozwijający się potencjał  
tego kanału komunikacji, z roku na rok starają 
się jeszcze bardziej je uatrakcyjnić. Podczas wydarzeń 
uczestnicy nie tylko mogą zapoznać się z nowinkami 
producentów. Często przyjeżdzają po to, żeby wziąć 
udział w dyskusji branży na temat najważniejszych 
trendów tj. ekologia, energooszczędność, personalizacja.   
 
Kontakty żródłem inspiracji 

Kompleksowe przygotowanie komunikacji wspierającej 
budowanie wizerunku marki i jej świadomości w grupach 
celu, spoczywa na barkach marketingowców lub PR-owców 
w firmach. Wielość alternatyw działania powoduje potrzebę 
śledzenia trendów w komunikacji marketingowej, tak by 
efektywnie wykorzystywać dostępne środki. Sięgając 
po narzędzia i kanały w internecie warto pamiętać 
o  wykorzystaniu wciąż ważnych i opiniotwórczych mediów, 
a także wykreować spójny pomysł na podreślenie obecności 
marki na branżowych wydarzeniach.  Przy dużym przeciążeniu 
informacjami nie tylko wspomnianych marketerów, ale 
i odbiorców  w internecie, wzrasta siła oddziaływania 
komunikacji bezpośredniej i wymiany inspiracji między ludźmi 
– może w tym tkwi tajemnica tak dużej  popularności targów 
i konferencji na temat wnętrz i designu?

ANDRZEJ
CZECH 
 
CEO & 
STRATEGY DIRECTOR
 
a.czech@sfera-group.pl

 

Komunikacja marki pod znakiem 
bliskości
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Szansa na wyróżnienie się

Wydarzenia branżowe umożliwiają wystawcom wyróżnienie się, znalezienie luki 
na rynku oraz działanie poza konkurencją. Co więcej, targi są świetną platformą 
do dzielenia się wiedzą - ikony światowego oraz polskiego designu, najwięksi 
architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz deweloperzy dyskutują 

o tym, co inspiruje i kreuje globalne trendy w architekturze i wystroju wnętrz. 
Dlatego też podczas planowania i organizowania każdej edycji 4 Design Days są 
to dla nas najbardziej istotne cele oraz wyzwania, którym staramy się sprostać.  

MAŁGORZATA BURZEC-LEWANDOWSKA I ROBERT POSYTEK 
AUTORZY PROGRAMU 4DESIGN DAYS, 
REDAKTORZY PROPERTYDESIGN.PL, PROPERTYNEWS.PL 
 

Ewolucja kanałów komunikacji z konsumentami powoduje, że dotychczasowe działania, definiowane jako 
tradycyjny PR, zyskują nową perspektywę i znaczenie. Funkcja PR w organizacjach ewoluuje w stronę 
strategicznego zarządzania komunikacją - prowadzoną w wielu punktach styku marki z konsumentem. Ma 
ona na celu zwrócenie uwagi potencjalnego klienta na produkt oraz na markę. 

W tym kontekście nie dziwi fakt, że klasyczne działania związane z lokowaniem produktów w mediach nadal 
są jednym z głównych sposobów rozszerzania kręgu odbiorców marki przy wykorzystaniu mediów - na 
wykorzystanie produktowego PR w działaniach komunikacyjnych wskazuje ponad 70% respondentów. 
Niespełna 40% z nich podejmuje natomiast działania mające na celu komunikację, związaną z samą firmą 
oraz promowaniem jej ekspertów w mediach. 

Według badanych największe znaczenie dla promocji marki ma udział w wydarzeniach branżowych. 
Inwestycje w obecność na targach i konferencjach mogą koncentrować się nie tylko na promocji marki, 
ale być również okazją do spotkań z obecnymi klientami oraz szansą na nawiązanie nowych kontaktów 
sprzedażowych z konsumentami poszukującymi inspiracji i rozwiązań dla swoich wnętrz. 

Aktywność firm na najważniejszych imprezach wnętrzarskich z roku na rok rośnie. Producenci powiększają 
swoje  stoiska, a promując nowości stawiają na zapewnienie odwiedzającym wyjątkowych doświadczeń 
z marką.

PUBLIC RELATIONSObecność na targach 
i wydarzeniach branżowych

Jakie formy działań PR wykorzystuje Twoja firma 
w komunikacji z interesariuszami?

  83%Udział w wydarzeniach branżowych

0 20 40 60 80

100

  71%

  66%

  47%

  45%

  38%

  30%

  19%

  11%

  8%

PR produktowy - 
lokowanie produktów w mediach

Monitoring marki w mediach 
i internecie

Eventy promocyjne marki

Media relations - stała komunikacja 
z dziennikarzami

PR korporacyjny - lokowanie informacji 
o firmie i jej ekspertach

PR wewnętrzny - działania komunikacyjne 
skierowane do pracowników firmy

Sponsoring

Employer branding - promowanie  
marki pracodawcy

Zarządzanie kryzysowe

Pytanie wielokrotnego wyboru
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Publikacje odredakcyjne 
w mediach 
konsumenckich

Konsumenci urządzający mieszkania poszukują rozwiązań 

w wielu dostępnych miejscach. Oprócz zwracania się o porady do 

projektantów i stylistów wnętrz, samodzielnie poszukują inspiracji, 

sięgając do artykułów na portalach internetowych oraz w prasie.  

W 2020 roku publikacje odredakcyjne będą miały dla 

respondentów jednoznaczną przewagę nad treściami stricte 

reklamowymi. Można przypuszczać, że ujawnia się ona właśnie 

na etapie poszukiwania inspiracji przez klienta. A to dlatego, że 

prezentacja danego produktu w mediach wynika z rekomendacji 

i selekcji dokonanych przez dziennikarzy, redaktorów 

oraz wydawców. Jest zatem wiarygodna.

Według badanych największe znaczenie w 2020 roku będą 

miały publikacje w mediach konsumenckich – tych o tematyce 

wnętrzarskiej oraz lifestylowych.

ARTYKUŁY I TREŚCI 
ODREDAKCYJNE

PUBLIC RELATIONS
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%

ARTYKUŁY 
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Jakie znaczenie dla rozpoznawalności Twojej marki 
będą miały następujące typy publikacji?
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LIFESTYLOWE)
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Przeprowadzone przez nas badania nie wykazały, która z grup interesariuszy jest dla 

ankietowanych firm wyraźnie  najważniejsza. Jednak wyniki pokazują, że to klienci 

ostateczni mają niewielką przewagę nad klientami biznesowymi oraz projektantami 

i architektami wnętrz. Nie ulega jednak wątpliwości, że skuteczna promocja marki 

będzie wymagała wypracowania modelu efektywnej współpracy ze wszystkimi grupami 

odbiorców.

KASIA 
PTAK 
CEO 

 
Najbardziej ceniona forma 
kontaktu biznesowego

Targi to unikalny sposób na poznanie wielu potencjalnych 
klientów na przestrzeni tylko kilku dni – klientów, których 
w innych okolicznościach jest bardzo ciężko pozyskać. 
Oczywiście tradeshow marketing to nie tylko pozyskiwanie 
nowych leadów. Podczas targów wystawcy spotykają się 
także z dostawcami, partnerami, wpływowymi osobami 
z branży czy przedstawicielami prasy specjalistycznej. 
Pamiętajmy, że bezpośrednie spotkania są nadal najbardziej 
cenioną i efektywną formą kontaktu biznesowego. Mogę 
zdradzić, że targi Warsaw Home mają na swoim koncie 
kilkaset sukcesów na linii wystawca – klient (odwiedzjący) 
i jest to najlepsza rekomendacja dla tego typu wydarzeń.

Duże

Małe

Bez znaczenia

PUBLIC RELATIONS

Efektywna komunikacja 
ze wszystkimi grupami celu

 7
6%

KLIENCI DETALICZNI
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KLIENCI BIZNESOWI PROJEKTANCI, 
ARCHITEKCI WNĘTRZ

Jak ważnym odbiorcą działań komunikacyjnych 
Twojej marki są następujące grupy?
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%

Pytanie wielokrotnego wyboru
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Aż 87% respondentów wskazało, że w 2020 roku bardzo ważne będzie 

dla nich dotarcie oraz owocna współpraca z projektantami i architektami 

wnętrz. Kluczowym okaże się zatem nie tylko kanał komunikacji 

i sposób dotarcia do kreatywnych twórców, ale również określenie 

celu i pomysłu na wspólne działania.

MARTA NIEMYWSKA-GRYNASZ   
I DAWID GRYNASZ 
PROJEKTANCI GRYNASZ STUDIO 

 
Krótkie serie 
oryginalnych produktów

Istotnym trendem w nadchodzących latach będzie współpraca architektów 
wnętrz ze studiami projektującymi meble i produkt. Pozwoli to na ciekawe, 
sygnowane realizacje zarówno krótkich serii mebli, oświetlenia dodatków 
dedykowanych np. danemu hotelowi, restauracji czy apartamentom, jak 
i dzięki znajomości przez projektantów produktu technologii i procesu 
wdrożeniowego szansą na szersze zaistnienie danego projektu na rynku. 
Ważnym przy takiej współpracy będzie rozpoznanie możliwości producenckich 
firm wykonujących dane projekty, dokładne rozpoznanie i wykorzystanie 
technologii, dialog i otwarcie ze strony technologów, ponieważ krótka 
seria produktów może wiązać się z niekonwencjonalnym podejściem do 
procesu produkcyjnego (np. zastąpienie drogiego oprzyrządowania pracą 
rzemieślników).

PUBLIC RELATIONS

Pomysł na współpracę 
z projektantami

ŁUKASZ 
KOSAKOWSKI 
ARCHITEKT WNĘTRZ 

Nowe podejście do współpracy 
z projektantami

Zmiana podejścia firm producenckich ze „sprzedam coś” na „stwórzmy coś 
- razem” wydaje mi się fundamentem owocnej współpracy z projektantem. 
Partnerskie warunki, partnerska, swobodna komunikacja, zrozumienie 
potrzeb, zaangażowanie do tego ułatwiony dostęp do szkoleń i informacji 
o produktach mogą wygenerować bezcenne dla obu stron korzyści i nowe 
standardy. Do stworzenia czegoś dobrego, wszyscy musimy być częścią 
zespołu.

Czy jednym z celów komunikacyjnych Twojej firmy w 2020 roku 
będzie dotarcie do projektantów oraz architektów wnętrz?

87%

13%

Nie

Tak
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W 2020 roku bardzo ważne okażą się  kontakty bezpośrednie z projektantami, co podkreśla 

aż 94% badanych specjalistów. Można przypuszczać, że  nie  chodzi tu tylko o realne 

umawianie spotkań z biurami projektowymi – takie kontakty marketingowcy i handlowcy 

mogą inicjować przy pomocy, np. profili na LinkedIn. 

Oprócz kontaktów osobistych promocję i większą  świadomość marki  wnętrzarskiej 

wśród projektantów może zapewnić obecność firm podczas targów i wydarzeń. Kluczem 

do skutecznej komunikacji podczas takich imprez jest  spersonalizowana formuła 

zaproszenia na stoisko firmy, możliwość zorganizowania dedykowanego spotkania dla 

projektantów z ekspertem marki, a przede wszystkim opracowanie tematu spotkania, 

który będzie atrakcyjny dla tych odbiorców. 

SZYMON 
HANCZAR 
PROJEKTANT 

 
Personalizacja oferty 
dla biura projektowego

Kluczowym elementem jest odpowiedzenie na realne 
potrzeby biur projektowych, dostarczenie produktu, usługi, 
a czasem jedynie informacji na ich temat. Nie chodzi 
o sprzedaż całej bogatej oferty, czym wszyscy są już 
zmęczeni, ale spersonalizowanie jej pod kątem danego 
projektu. Z punktu widzenia projektanta chcę mieć kontakt 
z ekspertem w danym segmencie produktów, który jest 
w stanie albo zaoferować rozwiązanie, albo nakierować 
mnie na nie.

PUBLIC RELATIONS

Jak docierać do 
architektów wnętrz

 
W jaki sposób będziesz docierał do projektantów i architektów wnętrz w 2020 roku?

22%

78%

 
KOMUNIKACJĘ W MEDIACH 

BRANŻOWYCH 

5%

95%
 

UDZIAŁ W WYDARZENIACH 
BRANŻOWYCH 

6%

94%
 

KONTAKT 
BEZPOŚREDNI 

Nie

Tak
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CSR i employer branding - 
potrzeba budowania większej 
świadomości branży?

Czy w 2020 roku ważnym 
elementem budowania wizerunku 
Twojej marki będą działania CSR?

Marki wnętrzarskie widzą potrzebę utrzymywania szerokiego dialogu z otoczeniem. 

Odsetek firm deklarujących, że działania związane z CSR (społeczną odpowiedzialnością 

biznesu) stanowią ważny instrument budowania wizerunku firmy, sięga prawie połowy 

badanych (47%). 

Z kolei zaskakująco mało wskazań pojawia się przy informacji, jak wiele firm prowadzi 

komunikację ukierunkowaną na budowanie pozytywnego wizerunku  pracodawcy 

(employer branding).

Ponieważ wielu pracodawców współcześnie boryka się z problemem pozyskiwania 

pracowników oraz rotacją w zespole – można zaryzykować tezę, że jest to obszar 

do edukacji i rozwoju komunikacji w całej branży wnętrzarskiej. 

53%47%
Nie

Tak

PUBLIC RELATIONS
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Outsourcing działań 
komunikacyjnych a koncentrowanie 
się na podstawowych procesach 
w organizacji

W jaki sposób firmy z branży wnętrzarskiej realizują zadania związane z komunikacją marki? 

58,5 % z nich deklaruje, że robi to samodzielnie. Pozostałe wykorzystują do współpracy wyspecjalizowane 

agencje. 

Biorąc pod uwagę fakt wielości dostępnych rozwiązań w obszarze komunikacji marki oraz potrzebę jej 

ciągłego dopasowywania do ewoluujących kanałów i narzędzi, prowadzenie efektywnej 

komunikacji wymaga strategicznego podejścia do contentu i planowania działań skierowanych do 

różnych grup otoczenia. 

Outsourcing działań komunikacyjnych może pozwolić firmom na skupienie się na podstawowych 

procesach w organizacji tj. projektowaniu, badaniu i rozwoju, produkcji, a w obrębie komunikacji 

marki korzystać z doświadczenia interdyscyplinarnych zespołów spoza organizacji. 

 
Jak Twoja firma realizuje 
działania komunikacyjne?

58%42%

We współpracy z agencją/agencjami

Samodzielnie

PUBLIC RELATIONS
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• Czy marketingowcy mierzą efekty działań 

komunikacyjnych? 

• Jakie mierniki efektywności warto stosować?

Z tego rozdziału dowiesz się:

Mierniki działań 
komunikacyjnych



MIERNIKI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH

To jasne – inwestując w daną kampanię chcemy wiedzieć, 
czy podjęte działania przyniosły oczekiwany skutek. 
Nie tylko dla samego przekonania o słuszności podjętej 
decyzji, ale także dlatego, by kolejne inwestycje 
udoskonalać – kontynuować to, co faktycznie przynosi 
korzyści, a niwelować ewentualne błędy. Tylko dzięki 
znajomości efektów prowadzonych przez nas działań 
i umiejętności ich analizowania mamy szansę rozwijać 
firmę. W przeciwnym razie stoimy w miejscu, lub nierzadko 
nawet cofamy się, wykorzystując stale te same, często już 
nieaktualne, narzędzia marketingowe.  

Od marketingowców coraz częściej wymaga się wymiernych 
efektów, a nie jedynie inwestycji w szeroko pojęty wizerunek. 
Otóż działania marketingowe należy mierzyć i warto  to robić. 
Ważne jedynie, aby dobrać odpowiednie ku temu narzędzia.
 
Zainteresowanie marką a zakup produktu 

Jednym z najczęściej wykorzystywanych mierników 
w marketingu jest ruch, który odzwierciedla jak dużym 
zainteresowaniem cieszy się danych produkt lub usługa 
wśród potencjalnych klientów. Posiadanie danych na temat 
ruchu umożliwia dalszą analizę tego, jak ruch ten, np. na 
stronie internetowej przekłada się na sprzedaż. Inaczej 
bowiem należy rozumieć samo zainteresowanie, a inaczej 
spełnienie oczekiwań klienta i w końcu decyzję zakupową. 
Samo zainteresowanie produktem, choć może przynieść 
i pewnie przyniesie korzyść marce w przyszłości, w danym 
momencie nie generuje przychodu dla firmy. 

Konieczna jest głębsza analiza 

Kolejnym miernikiem często wykorzystywanym do określania 
efektów działań marketingowych jest wyznaczanie KPI.  
 
Wskaźniki takie to np. liczba fanów na profilach social 
media, komentarze, lajki, a także pozycja strony internetowej 
w wyszukiwarce czy ilość publikacji w prasie. Posiadając 
wiedzę na temat danych ilości należy odpowiedzieć sobie na 
dalsze pytania – jaki wpływ liczby te wywierają na sprzedaż. 
O ile trudno wyliczyć jest, ilu czytelników zdecydowało się na 
zakup danego produktu po przeczytaniu wzmianki w prasie, 
o tyle o wiele prościej jest udowodnić, że wysoka pozycja 
strony internetowej w wyszukiwarce czy zaangażowanie 
fanów na portalach społecznościowych skutkuje większym 
zainteresowaniem marką i w konsekwencji wzrostem 
sprzedaży.
 
Przystępując do tworzenia kampanii marketingowych należy 
ustalić przede wszystkim cele, które powinny być m.in. 
mierzalne. To właśnie twarde cyfry są najbardziej wiarygodne 
i obrazują sens podejmowania nawet najbardziej nietypowych 
działań. 

DOMINIKA
DRÓŻDŻ 
PR & 
CONTENT MARKETING
SPECIALIST
 
d.drozdz@sfera-group.pl

 

Cele mierzalne, 
znaczy wiarygodne
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Mierzenie efektów 
kluczem do sukcesu

Pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy w marketing i komunikację marki rodzi potrzebę mierzenia efektów działań. Zdecydowana większość firm, bo 

blisko 85% respondentów, nie wyobraża już sobie sprawnie funkcjonującej i osiągającej sukcesy firmy bez odpowiedniego zaplecza monitorującego postępy danej 

kampanii. Nie dla wszystkich jednak ten element strategiczny okazuje się niezbędny. 15 % badanych firm zadeklarowało, że nie mierzy efektów przeprowadzanych 

kampanii. Wynika to z braku wiedzy na dany temat lub jest spowodowane niewielkim znaczeniem działań content marketingowych w danej firmie. 

MIERNIKI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH

 
Czy Twoja firma mierzy efekty działań 
komunikacyjnych?

85%

15%

Nie

Tak

 
Jaki jest powód braku analizy efektów 
działań?

50% Działania 
komunikacyjne mają 
dla mojej firmy 
niewielkie znaczenie

Brak wiedzy 
o sposobach 
mierzenia efektów 

50%
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Content marketing 
a mierniki działań

 
Jakie mierniki efektywności działań 
komunikacyjnych stosuje Twoja firma?

Sposobów na mierzenie efektywności prowadzonych 

działań content marketingowych, czy komunikacyjnych 

w ogóle, jest wiele. Firmy najczęściej korzystają 

z zaplecza swojej strony internetowej, aby odczytywać 

poziom natężenia jej odwiedzin. Zaraz za tą analizą 

znajdują się wyniki sprzedaży, które bezpośrednio 

informują o  przełożeniu środków zainwestowanych 

w kampanię na sprzedaż danego produktu lub usługi. 

Niezmiennie jednym z najczęściej stosowanych 

mierników pozostaje również stopień zaangażowania 

użytkowników portali społecznościowych. Cały czas 

również publikacje pojawiające się w mediach stanowią 

ważną informację zwrotną dla firmy o powodzeniu 

przeprowadzonej kampanii.  

Pytanie wielokrotnego wyboru

  86%Analiza ruchu na stronie 
internetowej firmy

  76,5%

  65%

  59%

  53%

  39%

Wyniki sprzedaży

Zaangażowanie fanów 
w mediach społecznościowych

Publikacje na temat marki 
w internecie i w mediach 
tradycyjnych

Pozycja marki 
w wyszukiwarkach

Opinie na temat firmy  
w internecie

MIERNIKI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH
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TRENDY 
zdaniem ekspertów branży



JOANNA 
GRĘDA 
KIEROWNIK MARKETINGU 
 

Spójność, kreatywność 
i oryginalność

Wydawać by się mogło, że influencer marketing osiągnął 
już szczyt swoich możliwości, że zarówno twórcy internetowi, 
jak i reklamodawcy już nie zaskoczą. Nic bardziej mylnego! 
To właśnie Instagram i YouTube będą najbardziej cenne 
w 2020 roku. Nie wolno zapomnieć też o Facebooku, bo 
choć jego siła maleje na tle Instagrama, nadal posiada on 
wartościowe, z naszego punktu widzenia, grono 
użytkowników. Dzięki wielu nowym możliwościom 
przedstawiania produktów i niekonwencjonalnemu dotarciu 
do nowych grup odbiorców platformy te są niezwykle 
interesujące dla firm pod względem biznesowym. 
Niezmiennie ważny będzie także content produkowany 
przez markę. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
spójność, kreatywność i oryginalność tworzonych treści.

ŁUKASZ 
KADŁUCZKA 
DYREKTOR MARKETINGU 
 

Optymalizacja budżetów 
marketingowych

Najważniejszym trendem będzie jeszcze efektywniejsze 
wykorzystanie budżetów marketingowych, co  sprawi, 
że marki będą chętniej sięgać po więcej mniejszych, ale 
lepiej dopasowanych przekazów reklamowych. W trend ten 
doskonale wpisują się influancer marketing oraz social 
media - Instagram, Pinterest czy Facebook, które pozwalają 
tworzyć precyzyjne przekazy komunikacyjne do wąskiej 
i dokładnie zdefiniowanej grupy docelowej. Dodatkowo 
warto zwrócić uwagę na wzrost znaczenia mechanizmów 
AI wykorzystywanych do targetowania użytkowników. Są 
one powszechne w kampaniach wykorzystujących social 
media, ale stają się coraz popularniejsze w innych formach 
reklamy internetowej, pozwalając jeszcze efektywniej 
alokować budżety marketingowe. 
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PAWEŁ 
KRZEMIŃSKI 
EKSPERT DS. 
MARKETINGU 

Tradycyjne i nowe 
kanały komunikacji

Nadal potrzebne są klasyczne narzędzia dotarcia, m in. 
BTL czy wsparcie w budowaniu obecności w kanałach 
społecznościowych oraz portalach branżowych 
i tematycznych. Obserwujemy jednak dalszy regres prasy, co 
przełożyło się na budowę oferty cyfrowej wielu klasycznych 
periodyków. 

Klienci są coraz bardziej wymagający. Dysponują znacznie 
większą wiedzą niż kiedyś i oczekują również komunikacji 
instant. Obecność w sklepie stacjonarnym nie stanowi 
odpowiedzi na ich codzienne oczekiwania związane 
z dialogiem z innymi markami. Tropiciele okazji czy też 
wysublimowani degustatorzy chcą wiedzy „na już”, chcą 
rozwiązywania problemów „na teraz” i nie lubią czekać „ani 
chwili”.   To wyzwanie, aby zaspokoić ich oczekiwania, ale 
nie konkurować ceną na rynku dóbr on-line.

WŁODZIMIERZ 
WŁOCH 
OPIEKUN MARKI 
 

Prezentacje produktów 
na targach branżowych

Bardzo ważne dla klientów pozostają rekomendacje 
innych użytkowników – niekoniecznie influencerów. Finalni 
odbiorcy produktów branży wnętrzarskiej szukają w mediach 
społecznościowych przede wszystkim rekomendacji 
wizualnych – chcą zobaczyć, jak dany produkt prezentuje 
się w gotowym wnętrzu. Instagram pozostanie tutaj 
nieocenionym źródłem inspiracji. Trendy w komunikacji 
branży wnętrzarskiej nie zmienią się więc znacząco. 
Prymat względem słów dzierżyć będą obrazy, również 
ruchome.

Filmy wideo i zdjęcia gotowych realizacji ułatwiają odbiorcy 
ocenę tego, czy dany produkt sprawdzi się w ich wymarzonym 
wnętrzu. Warto jednak zaznaczyć jedną rzecz – mimo 
iż aspekt wizualny jest bardzo ważny, klienci nadal chcą 
zobaczyć produkt fizycznie. Stąd warto przedstawiać 
produkty nie tylko wirtualnie, ale także podczas wydarzeń 
takich jak targi Warsaw Home. 
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ARTUR 
WASĄŻNIK 
DYREKTOR DS. HANDLU 
I MARKETINGU  

Aplikacje mobilne dynamizują 
rozwój komunikacji

Na rynek wchodzą szturmem różne nowinki technologiczne, 
również w zakresie komunikacji. Z drugiej strony stajemy 
się w coraz większym stopniu kulturą obrazu, a  rola 
pisma w zakresie przekazu na linii sprzedający-kupujący 
redukowana jest coraz bardziej. 

Dlatego uważam, że największe możliwości rozwoju 
otwierają się dla aplikacji mobilnych oraz Instagramu. Obie 
ścieżki znakomicie pasują do prezentacji ofert w branży 
wnętrzarskiej.

ANIA 
KOŁODZIEJ 
CO-OWNER 
 

No Waste i nowe technologie 
marketingu internetowego

Panujący aktualnie trend „no waste” jest zauważalny 
również w komunikacji firm oferujących artykuły 
wyposażenia wnętrz. Z pewnością będzie dominował 
także w roku 2020. Widać to szczególnie w branży meblarskiej 
i segmencie mebli dla dzieci - coraz bardziej świadomi 
rodzice wybierają ekologiczne zabawki i meble, naturalne 
surowce, takie jak sklejka drewniana i ekologiczne lakiery. 
Obecnie, rozwijając brand oraz budując świadomość marki 
w sieci, jednocześnie wzbudzając zainteresowanie odbiorcy, 
należy stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne 
w zakresie marketingu internetowego, m.in. rzeczywistość 
rozszerzoną AR, która pozwala w prosty sposób na 
dopasowanie produktów we wnętrzach. Z doświadczenia 
wiemy, że takie innowacje spotykają się zawsze z bardzo 
pozytywnym odbiorem klientów. Jednocześnie nie można 
zapominać o tradycyjnych kanałach, takich jak prasa, 
portale, kreatywna komunikacja w mediach 
społecznościowych oraz obecność na targach branżowych, 
zarówno w Polsce, jak i za granicą, szczególnie na 
najważniejszych wydarzeniach dla rynku wyposażenia 
wnętrz, np. w Paryżu czy w Mediolanie.
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JAKUB 
TOMASZEK 
COUNTRY MANAGER 
 

Szkolenia grup docelowych, 
targi i publikacje w prasie 
branżowej

Kluczowym okaże się budowanie świadomości marki 
u podstaw. Istotnym elementem komunikacji, który 
wzmocni ten proces, będą liczne szkolenia dla określonych 
grup docelowych – architektów, projektantów i instalatorów. 
Podobny efekt przyniesie jeszcze wyraźniej zaznaczona 
obecność na targach branżowych, podczas których firmy 
będą miały możliwość zaprezentowania swoich produktów 
szerszej publiczności. 

Na efektywność powyższych działań wpłyną także 
publikacje w prasie branżowej. Choć w kontekście 
komunikacji marki, która posiada już silną pozycję na 
rynku działania te wydają się zrobieniem „kroku wstecz”, 
bez zadbania o podstawowe zaprezentowanie produktów 
na rynku, szersze inwestycje marketingowe w 2020 roku 
nie przyniosą oczekiwanych efektów.

PAWEŁ 
WRZODAK 
MARKETING MANAGER 
 

 
 „Żywa” strategia komunikacji

Moim zdaniem najlepszą strategią komunikacyjną będzie 
STRATEGIA POS, czyli PATRZ-OBSERWUJ-PRZEWIDUJ. 
Dlaczego? Musimy bacznie rozglądać się wkoło, co dzieje 
się na rynku, i to nie tylko w kwestii produktów naszych czy 
konkurencji, ale nowoczesnych form dotarcia z naszym 
przekazem do klienta. Po drugie obserwować te nowe 
trendy, zachowania, narzędzia. Nie być wobec nich obojętnym, 
sceptycznym. Wreszcie na koniec przewidywać, być trochę 
jak odkrywca, pionier. 
  
Nie bać się ich wdrażać do swoich obecnych strategii, 
modyfikować już wdrożone strategie,  zaryzykować 
wdrożenie całkowicie nowych form komunikacji, 
tworząc swój własny, indywidualny model 
komunikacji i indywidualne narzędzia, które pozwolą 
zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.
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Co warto wiedzieć 
o badaniu?

Raport jest podsumowaniem autorskiego badania Sfery Group przeprowadzonego w październiku 2019 roku wśród 53 firm z branży wnętrzarskiej. W gronie tym 

znaleźli się m.in. producenci mebli, armatury łazienkowej, tapet, podłóg, płytek ceramicznych, elementów wyposażenia kuchni oraz różnego rodzaju dodatków  

i akcesoriów do wystroju domu.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem trzech metod badawczych: CATI, CAWI i PAPI. W każdym przypadku narzędziem badawczym był 

kwestionariusz jednej, tej samej ankiety. 
 
Jakie firmy wzięły udział w badaniu?

34%

30%

Mikro (zatrudnienie 
<10 osób, roczny 
obrót < 2 mln euro)

 
Wielkość przedsiębiorstwa

 
Rynki, na których prowadzona jest sprzedaż

Małe (zatrudnienie 
<50 osób, roczny 
obrót 10 mln euro)

Średnie (zatrudnienie 
<250 osób, roczny 
obrót < 50 mln euro)

Duże (zatrudnienie 
>250 osób, roczny 
obrót > 50 mln euro)

21%

15%

72%

24% Międzynarodowy

Ogólnopolski

Lokalny

4%

44



Sfera Group - Twoja marka 
w sferze komunikacji

W Sferze Group od 11 lat tworzymy angażującą komunikację dopasowaną do różnych grup 
odbiorców, tj. konsumentów, projektantów, klientów biznesowych oraz partnerów handlowych, 
dzięki czemu możesz budować klimat zaufania wokół Twojej marki i pełniej realizować cele 
biznesowe firmy.

Jesteśmy agencją PR i content marketingu, specjalizującą się w outsourcingu komunikacji 
marketingowej dla firm z branży budowlano-wnętrzarskiej, FMCG oraz finansowej. Projektujemy 
i wdrażamy u klientów działania zwązane z:
• przygotowaniem strategii komunikacji marki - jeżeli nie masz spisanej strategii, 

pomożemy Twojej marce w zaplanowaniu efektywnego dialogu z otoczeniem,
• długofalowym lokowaniem marek w mediach i internecie w celu budowania szerokiego 

zasięgu komunikacji w  sprecyzowanych grupach odbiorców, budowania pozytywnego 
wizerunku marki oraz promocji nowości produktowych w sieci sprzedaży oraz  wśród 
konsumentów,

• tworzeniem contentu marki do kanałów komunikacji – wykreujemy angażujące treści do 
komunikacji Twojej marki w internecie – teksty, zdjęcia, animacje, wideo, 

• prowadzeniem komunikacji marki w mediach społecznościowych - poprowadzimy twoje 
kanały na platformach: Instagram, Facebook, LinkedIn,

• współpracą z influencerami – przeprowadzimy selekcję influencerów do wspólpracy 
z Twoją marką i zajmiemy się koordynacją komunikacji i współpracy z liderami opinii 
w internecie

• prowadzeniem szkoleń z obszaru komunikacji – autoprezentacji i technik sprzedaży, 
social selling, współpracy z influencerami – przygotujemy indywidualny program rozwoju 
kompetencji komunikacyjnych Twojego zespołu,

• doradztwem w zakresie marketingu, wsparcia sprzedaży i zarządzania kryzysowego   - 
wesprzemy Twoje decyzje marketingowe o rekomendacje wynikające z pogłębionego 
researchu, a w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych przygotujemy scenarusze 
działania oparte na wieloletnim doświadczeniu w komunikacji antykryzysowej.

 
Jeżeli zastanawiasz się nad wdrożeniem nowoczesnego planu komunikacji Twojej marki 
- skontaktuj się z naszym zespołem i porozmawiaj z nami o swoich potrzebach. Na podstawie 
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Dlaczego warto wybrać 
Sferę Group?

Działamy na rynku komunikacji marketingowej od 11 lat, a  od 
2 lat organizujemy badanie trendów w komunikacji marki w branży 
wnętrzarskiej, dzielimy się wiedzą wynikającą z analizy danych 
oraz udostepniamy interesujące opinie innych ekspertów z branży.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA 

Specjalizujemy się w prowadzeniu komunikacji dla firm z branży 
związanej z budową i urządzaniem domu,  zrealizowaliśmy 
dziesiątki projektów dla liderów branży, prowadzimy bezpośrednią 
i transparentną komunikację z klientami.

BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE 
 

Wspólne działania wdrażamy w oparciu o najnowsze trendy 
oraz doświadczenie z wielu przeprowadzonych projektów, szukamy 
efektywnych kosztowo metod osiągania celów w komunikacji 
oraz niestandardowych rozwiązań dla wyzwań naszych klientów.

KREATYWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ 
 

Zapraszamy do sfery komunikacji!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami tak, jak lubisz:

• telefonicznie – zadzwoń do naszego biura pod numer +48 71 307 33 73
• mailowo - wyjślij swoje pytanie na adres biuro@sfera-group.pl
• osobiście - odwiedź nasze biuro w sercu Wrocławia, przy Pl. Powstańców Śl. 1/2
• zaczep naszego CEO na LinkedInie – linkedin.com/andrzejczech
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Siedziba Sfery Group
w apartamentowcu Thespian.


