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dzisiaj rozmawiamy o…

Co to jest content marketing??



!

Formy content marketingu.

Jak to robimy w #nonprofitPL ?



Co to jest CONTENT MARKETING?

Content marketing to produkowanie
wartościowych treści, które będą
odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. 

Content marketing to nie fabryka treści. 
To przede wszystkim sztuka zrozumienia 
i zaspokojenia potrzeb naszego klienta.

http://www.contentking.pl/



Czy stosowałeś/aś wcześniej 
w swoich działaniach 
Content Marketing?

A. tak
B. nie
C. nie wiem 

napiszcie na czacie



Czego szukamy w Internecie? 

_informacje
_porady
_rozrywka
_relacje



A Ty?
Czego szukasz w Internecie? 

A. informacje
B. porady
C. rozrywka
D. relacje 

napiszcie na czacie



Zalety

_popularyzacja marki 
_widoczność w Google 
_naturalne linkowanie 

_niższe koszty 

_zaangażowany klient 

https://www.whitepress.pl

http://www.contentking.pl/



?

Czy CONTENT 
MARKETING 

jest dla każdej 
organizacji?



!

Cel organizacji
a potrzeba użytkowników?



Formy content marketingu: 

_blogi 
_wykresy                                        
_ebooki / poradniki 
_artykuły eksperckie
_wideo / vlogi
_webinary

_ikonografiki
_listy / checklisty
_case studies
_prezentacje 
_podcasty
_kuratela treści 



Jakie formy do tej pory 
stosowałeś/aś? 

napiszcie na czacie

A. blogi 
B. wykresy                                        
C. ebooki / poradniki 
D. artykuły eksperckie
E. wideo / vlogi
F. webinary

G. Ikonografiki
H. listy / checklisty
I. case studies
J. prezentacje 
K. podcasty
L. kuratela treści 



dystrybucja

_social media
_strona www
_e-mail 



User-generated content

Włącz 
użytkowników 
w tworzenie 
treści…

a co za tym idzie, 
w tworzenie 
społeczności
wokół marki. 



Jak to robimy w #nonprofitPL? 





















www.frw.org.pl



















https://web.facebook.com/PrzystanekWoodstock/app/479613008784205/





Narzędzia, które mogą Ci pomóc:

_Storify
_List.ly
_Issuu
_Getrevue.co
_Powtoon

_Piktochart
_Visual.ly
_Soundcloud
_Clickwebinar



napiszcie na czacie

Jesteśmy organizacją z Lublina, która zajmuje się
osobami starszymi. Naszym celem jest aktywizacja
seniorów i zmniejszenie dystansu pomiędzy starszym,
a młodszym pokoleniem. Chcielibyśmy, żeby seniorzy na
naszych stronach znaleźli interesujące dla siebie treści.

Zaproponuj nam działania content
marktingowe, które moglibyśmy
wykorzystać.



Dziękuję za uwagę! 

Do zobaczenia na

www.dobrastronainternetu.pl

http://www.dobrastronainternetu.pl/


sesja pytań i odpowiedzi




