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Siła społeczności
Media społecznościowe 
wywarły ogromny wpływ 
na sposób budowania 
biznesu przez Forever 
Business Owners  
i dzięki nim niektórzy  
w imponującym tempie 
awansowali w Planie 
Marketingowym. 

Zmieniły one również sposób, 
w jaki klienci ogólnie podejmują 
decyzje zakupowe i bezpośrednio 
wpływają na to, jak ludzie kupują, 
zarówno online, jak i poza siecią. 

Zebraliśmy ciekawe statystyki  
i fakty odnoszące się do tego, jak 
media społecznościowe wpływają 
na swoich użytkowników – i co 
masz zrobić, aby skorzystać z tego 
trendu.

Kto korzysta z mediów  
     społecznościowych?

Jak z nich korzysta?

25-34-latkowie to największa grupa de-
mograficzna użytkowników Facebooka

93% użytkowników Pinteresta  
to kobiety.

Użytkowników Pinteresta 
w wieku 18-24 lat (21%) 
jest zaledwie 4% więcej 
niż użytkowników  
w wieku  45-54 lat (17%)

Według Twittera,  40% jego użytkowni-
ków odwiedza platformę tylko po to, 

przy przeczytać tweety innych osób, 
a nie publikować coś samemu  
i postrzega Twittera jako „prze-

filtrowane bieżące informacje 
odzwierciedlające ich pasję”.

80% użytkowników Twittera używa go 
na urządzeniach mobilnych, z czego 
większość to smartphony.

Amerykanie spędzają średnio  
16 minut na godzinę na portalach  
społecznościowych.

Badania przeprowadzone 
przez Econsultancy,  
LinkedIn odpowiada za 64% 
odwiedzin stron korporacyj-
nych z dowolnego portalu 
społecznościowego. Dlate-
go pamiętaj o LinkedIn!

62% użytkowników Twittera śledzi  
marki, a jeden an czterech korzysta  
z Twittera robiąc zakupy.

Źródła: rosemcgrory.co.uk, Statist

Źródła: Computerworld.com 
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Facebook jest 
platformą, która w 
największym stopniu 
skłania klientów do 
zakupu.

43% użytkow-
ników mediów 
społecznościo-
wych kupuje 
coś, co im się 
spodobało lub 
co udostępnili 
w mediach 
społecznościo-
wych.

Niemal 1 na 3 użyt-
kowników Facebooka 
kupił coś po tym, jak 
to udostępnił, polubił 
lub skomentował na 
Facebooku.

47% osób, które dokonały zakupu 
przez Pinterest mówią, że „natrafiły”, 
na rzecz, którą przypięły na tablicy  
i w rezultacie kupiły ją, wcale nie szu-
kając jej aktywnie online.

Lubisz to? Kupujesz to. 

Codzienna lista kontrolna
Co powinieneś/-aś robić, by twoja obecność w mediach społecznościowych  
była konstruktywna?

 Sprawdzaj platformy 
społecznościowe dla 
interakcji
Oznacza to skierowane do ciebie  
wiadomości, komentarze, zaproszenia 
do znajomych, pytania i tagi. Im  
szybciej na nie odpowiesz, tym lepiej, 
ponieważ będzie to świadczyć o twojej 
proaktywności i zorganizowaniu. Nada 
to twojemu biznesowi wiarygodność  
i pozwoli zbudować zaufanie klientów  
i potencjalnych FBO.

 Angażuj się: nie  
wszystko kręci się wokół 
ciebie
Regularnie aktualizuj swój status, aby 
pojawiać się w informacjach wyświetla-
nych osobom, które cię obserwują.  
ALE unikaj dodawania postów „na siłę”, 
tylko po to, by coś opublikować.

Niech twoje posty będą interesujące  
i na konkretny temat. Nie muszą być  
bezpośrednio związane z twoim bizne-
sem, ale powinny być o czymś, co może 
być ciekawe dla większości obserwu-
jących. Unikaj więc pisania o tym, co 
było na obiad, czy mętnych aluzji, jak 
to zirytował cię ktoś, kogo nie chcesz 
„wymieniać z nazwiska”.

Według niedawnych badań, pary, które 
wymieniają ckliwe posty, są uznawane 
przez użytkowników Facebooka (25%) 
za najbardziej denerwujące.

Przechwałki też nie są dobrym pomy-
słem: 22% ankietowanych twierdzi  
tak o ludziach, którzy na portalach spo-
łecznościowych przechwalają się swoim 
„idealnym życiem”.

Pamiętaj więc, że nie wszystko musi 
kręcić się wokół ciebie. Wchodź  
w interakcje z innymi, gratuluj im osiąg-
nięć i zadawaj pytania.

 Przestrzegaj zasad

Wiemy, że mówiliśmy to już setki razy, 
ale jeżeli nadal chcesz promować swój 
biznes w mediach społecznościowych, 
po prostu musisz przestrzegać zasad. 
Bierz z nas przykład – dziel się filmami 
i postami Forever, a opisując produkty 
korzystaj tylko z tekstów z naszego 
katalogu. 

 Marketing offline
Jeżeli chcesz, by twoja strona była 
odwiedzana oraz mieć więcej obserwu-
jących i znajomych, pamiętaj, aby swoją 
obecność na portalach społecznościo-
wych promować również offline.

Nazwę swojego profilu na Facebooku, 
Twiterze itp. umieszczaj na wszystkich 
materiałach, które rozdajesz, np. wizy-
tówkach i ulotkach oraz w każdym liście 
i emailu.

Ciąg dalszy  
na str.42



 FLP360: 
włącz media 
społecznościowe do 
swojego biznesu
FLP360, abonamentowa platforma 
internetowa Forever wykorzystuje 
Google Hangouts, stworzoną przez 
Google platformę do szybkiego 
wysyłania wiadomości i czatowania, 
by ułatwić ci komunikację z twoim 
zespołem.

Funkcja Księgi marzeń umożliwia 
korzystanie z Pinterest bezpośrednio 
z panelu, a Chatter to platforma 
społecznościowa twojej sieci 
Forever.

Wysokiej jakości zdję-
cia Forever znajdziesz 
na foreverfotos.com. 
Możesz pobrać każde 
dostępne tam zdjęcie  
w dowolnej rozdzielczo-
ści, całkowicie  
BEZPŁATNIE. Jeżeli 
zdjęcia ci się spodoba-
ją, rozważ dokonanie 
datku na rzecz Forever 
Giving, fundacji która 
pomaga dzieciom  
i ludziom w potrzebie 
na całym świecie.

 Wyraź to zdjęciem

Użytkownicy mediów społecznoś-
ciowych bardziej reagują na zdjęcia 
i filmy, niż na teksty. Jeżeli chcesz 
więc by twoje posty, były żywiej 
odbierane, umieszczaj foto i filmy 
z wydarzeń Forever, czy twojej co-
dziennej działalności.


