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Paweł Mączka

Poznajmy się!

CTO Storware oraz CEO SocialCube. W branży IT działam od 16 lat, w Social Mediach – 5. Jestem współwłaścicielem 

dwóch spółek (start-upów), oferujących swoje rozwiązania w ponad 50 krajach na całym świecie. Dzielimy się wiedzą 
podczas szkoleń i warsztatów. Pokazujemy sprawdzone sposoby, jak wykorzystując social media zbudować wizerunek 

eksperta, atrakcyjnego pracodawcy lub wiarygodną i lubianą markę B2B.

Moim doświadczeniem dzielę się nie tylko z pracownikami obu firm, ale także w trakcie szkoleń, konferencji oraz 
cyklicznych meet-up’ów. Jestem twórcą niezależnego autorskiego programu #fridaydose the #backupmonster show.



Agenda

§ Bądź widoczny!

§ 5 kroków do rozpoznawalności

§ Jak budować markę osobistą?

§ Rozbudowa kontaktów na LinkedIn 

§ Interakcje, czyli jak budować relacje? 

§ Podsumowanie

§ Niespodzianka



Bądź widoczny!

Marka osobista / marka eksperta
- to Twój wizerunek i Twoja rozpoznawalność

- wpływa na postrzeganie Ciebie jako solidnego specjalisty przez współpracowników, klientów, partnerów 

biznesowych

- potwierdzenie Twoich kompetencji, zaufanie do Twoich umiejętności, związane z Twoją pozycją jako 

eksperta w danej dziedzinie



Bądź widoczny!

Według badań, 57,4% użytkowników internetu deklaruje wyższy poziom zaufania do 
marek osobistych niż marek biznesowych*

Marka osobista zwiększa wartość postrzeganą - aż 67,2% respondentów zapłaciłoby 
więcej osobie będącej silną marką*

*Raport "Personal Branding w Polsce", Premium Consulting, Styczeń 2019



Co sprawia, że marka osobista 
jest dla ciebie wiarygodna?

*Raport "Personal Branding w Polsce", 
Premium Consulting, Styczeń 2019



Efekt Halo

Efekt Halo – czyli dlaczego warto zainwestować w markę osobistą?

- zgodnie z definicją: "tendencja występująca w procesie spostrzegania (oceniania) ludzi; polegająca na 
przypisywaniu im wielu pozytywnych cech i niedostrzeganiu ich cech negatywnych (domniemaniu ich 
braku), i analogicznie — na przypisywaniu cech negatywnych (przy niedocenianiu pozytywnych) osobom 
mającym jakąś wcześniej poznaną cechę wyraźnie negatywną"*

– ludzie bardziej przyciągają nowych klientów / partnerów biznesowych niż same firmy,

– wspierając i promując swoich Ambasadorów, możesz w ten sposób zyskać nowych klientów / partnerów, 
korzystając z zaufania odbiorców względem swoich ekspertów.



5 kroków do rozpoznawalności

• Hinge Research Institute wyróżnił 5 poziomów ewolucji marki osobistej, o różnym zasięgu
i wpływie.

• Każdy ambasador / każda marka osobista może osiągnąć inny poziom rozpoznawalności, 

w zależności od aspiracji i potrzeb danej osoby.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



5 kroków do rozpoznawalności

Resident Expert

Ceniony przez wąskie grono współpracowników, klientów oraz partnerów biznesowych, 
jednak zupełnie nieznany na zewnątrz firmy.

Skupiony na budowaniu wizerunku jako ekspert bądź lider wewnątrz organizacji.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



5 kroków do rozpoznawalności

Local Hero

Jego pozytywny wizerunek zaczyna wykraczać poza organizację oraz przyciągać nowy 
biznes – coraz bardziej staje się napędem rozwoju firmy.

Często właśnie na tym etapie zakłada bloga i coraz bardziej stara się dzielić wiedzą np. 

podczas meetupów, konferencji i innych wydarzeń branżowych.

Powoli myśli o swojej karierze w sposób strategiczny i zdaje sobie sprawę, że powinien 

angażować się w większą promocję.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



5 kroków do rozpoznawalności

Rising Star – punkt zwrotny

Zasięg rozpoznawalności takiego eksperta jest coraz większy - posiada renomę w całym 
kraju. Zaczyna być uznawany za jednego z liderów w branży, przyciąga wielu nowych 

klientów.

Jego osoba przyciąga znacznie większą publiczność, zaczyna być zapraszany jako mówca na 

coraz bardziej znaczące wydarzenia branżowe.

Zdaje sobie sprawę, że komunikacja jest bardzo ważna i do promocji świadomie wykorzystuje 
takie narzędzia jak social media oraz blogowanie.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



5 kroków do rozpoznawalności

Industry Rock Star

Znany i ceniony w branży na poziomie regionalnym wykraczającym poza granice kraju, ściąga 
do swojej firmy największych klientów. 

Jego wizerunek jest marką samą w sobie, zaczyna występować na konferencjach jako główny 

mówca, przyciąga tłumy.

Na tym etapie skupia się już bardziej na zarządzaniu i filtrowaniu potencjalnych partnerów 

oraz leadów, niż na samym promowaniu.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



5 kroków do rozpoznawalności

Global Superstar

• Najwyższy poziom rozpoznawalności z istotną ekspozycją również poza branżą eksperta.

• Możliwość zbudowania firmy lub wprowadzenia nowego produktu na rynek opartego 
wyłącznie na cenionej reputacji eksperta. 

• Zmieniają się priorytety, a zarządzanie reputacją eksperta staje się o wiele ważniejsze niż 
samo zwiększanie widoczności. Nadszarpnięta reputacja może zaszkodzić jego wartości 
rynkowej.

• Największym wyzwaniem na tym poziomie jest filtrowanie i wybieranie potencjalnych 
klientów, partnerów i nowych możliwości biznesowych. Wiele z nich zatrudnia asystentów, 
którzy pomagają im zarządzać czasem.

*Hinge Research Institute, The Visible Expert® Study: Research Summary, 2020



KROK 1 KROK 2 KROK 3

A Ty – na którym poziomie obecnie 
jesteś? :)



Jak budować markę 
osobistą?

Ustal cele (krótko- i długoterminowe)

§ budowanie wizerunku eksperta, 

§ nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, 

§ pozyskanie lead’ów, 

§ zwiększenie świadomości marki, 

§ przyciągnięcie talentów do firmy



Jak budować markę 
osobistą?

Wybierz grupę docelową oraz kanały

§ treści i kanały dopasowane do odbiorców

§ odpowiedni tone of voice

§ weź pod uwagę ograniczenia (np. limit znaków)



Jak budować markę 
osobistą?

§ znajdź w sobie coś, co wyróżni Cię od innych

§ dziel się wiedzą i spostrzeżeniami

§ angażuj się w merytoryczne dyskusje 

§ nie bój się wyrażać własnej opinii



Jak budować markę 
osobistą?

§ bądź autentyczny!

§ bądź systematyczny – buduj zaangażowanie

i społeczność

§ słuchaj swoich odbiorców i rozmawiaj z nimi



Przykłady silnych marek osobistych

Anna Rulkiewicz, CEO LUX MED

Elżbieta Niezgódka, HR lawyer for Women

Paula Januszkiewicz, CEO, CQURE

Jarosław Szymczuk, Country General Manager, IBM

Angelika Jeżewska, Lenovo

Piotr Nowosielski, CEO, Just Join IT

Michał Sadowski, CEO, Brand24

Dominika Bettman, CEO, Microsoft Polska

Magda Dziewguc, Country Manager, Google Cloud Polska

Jarosław Kuźniar, dziennikarz, CEO, Kuźniar Media

Marcin Sienkowski, Head of Marketing, OLX

Karolina Jarocka, Delivery Manager, GFT

Eric Herzog, Head of Marketing, Infinidat (ex IBM) 

Duncan Mears, VP, Cognizant



Rozbudowa kontaktów i interakcje na 
LinkedIn 



Kogo zapraszać do sieci?

§ Osoby, które nam lajkują/komentują

§ Potencjalnych Klientów

§ Konkurencję

§ Partnerów biznesowych

§ Influencerów branżowych

§ Członków grup



Mechanizm budowania społeczności 

§ Spersonalizowana wiadomość

§ Ogrzewanie kontaktów

§ Interakcje z siecią

§ Szanowanie przestrzeni innych



Spersonalizowana wiadomość 

§ 86% wszystkich próśb o połączenie jest wysyłanych bez tekstu 
§ 40% wszystkich członków akceptuje prośbę bez załączonej osobistej 

wiadomości!
§ 26% wszystkich członków akceptuje prośbę od kogoś, kogo nie zna, z 

załączoną osobistą wiadomością

Źródło: https://www.linkedin.com/posts/richardvanderblom_linkedinbyrichardvanderblom-linkedin-socialselling-activity-
6896036086863208448-HsnE
Na postawie: Hootsuite, LinkedIn, Sprout Social, Inc., Just Connecting - LinkedIn & Social Selling Training HUB, HubSpot and some awesome connections.

https://www.linkedin.com/posts/richardvanderblom_linkedinbyrichardvanderblom-linkedin-socialselling-activity-6896036086863208448-HsnE
https://www.linkedin.com/company/hootsuite/
https://www.linkedin.com/company/linkedin/
https://www.linkedin.com/company/sprout-social-inc-/
https://www.linkedin.com/company/just-connecting-b-v-social-media-training-en-consultancy/
https://www.linkedin.com/company/hubspot/


Interakcje, czyli jak budować relacje?

§ Przyglądaj się temu, co piszą inni. Bądź na bieżąco z biznesowymi aktualnościami.

§ Stwórz indywidualne zaproszenie, w którym odniesiesz się do wspólnych tematów

§ Polecaj i komentuj, wchodząc w merytoryczną dyskusję z innymi użytkownikami

§ Dziel się wiedzą – bądź dostępny (i pierwszy), gdy Twój potencjalny klient ma pytania lub wątpliwości

§ Przenoś kontakty online do offline, w odpowiednim momencie proponując spotkanie



Dobre praktyki budowania relacji 

§ Bądź proaktywny – nie bój się nawiązywać kontaktu nawet  z osobami, których nie znasz osobiście

§ Dbaj o to, aby Twoje komentarze były merytoryczne i wnosiły wartość do rozmowy

§ Odpowiadaj na pytania, wiadomości prywatne i zaproszenia. Nikt nie lubi być ignorowany



Złe praktyki budowania relacji 

§ LinkedIn to nie tablica ogłoszeniowa – nie przesadzaj z reklamą i prywatą

§ Nie zaczynaj rozmowy od treści sprzedażowych. Nikt nie lubi czuć się tylko lead’em

§ Uwaga na boty i spamerów! Dbaj, by Twoja sieć kontaktów składała się z realnych i aktywnych osób



Podsumowanie

§ SILNA MARKA = zaangażowani eksperci

§ To również inwestycja w siebie, możliwość samorealizacji 
i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych

§ Zadbaj o jakościowe kontakty i utrzymuj relacje (rozmawiaj)

§ Pamiętaj o: 

§ Byciu autentycznym!

§ Dzieleniu się wiedzą

§ Wchodzeniu w dyskusje i słuchaniu odbiorców



Niespodzianka

Specjalnie dla uczestników Śniadania Energii Kobiet:

E-book Employee Advocacy: 

§ kompendium wiedzy, z którego dowiesz się:

§ jak skutecznie wdrożyć program ambasadorski w 
firmie?

§ jak zbudować Twoją własną markę
osobistą w sieci?

https://www.socialcube.pl/wp-

content/pdf_ebook/Employee-Advocacy-Starter-E-
book.pdf



Dziękuję za
uwagę

p.maczka@socialcube.pl

www.linkedin.com/in/pawel-maczka-/

socialcube.pl


