Raport powstał w oparciu o udostępnione publicznie posty na LinkedIn. Pozostałe treści (nie
będące treścią postów) są własnością autorów niniejszej publikacji. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby
zawarte w raporcie informacje były kompletne i rzetelne.
Nie biorą jednak odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autorzy nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikacji.
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Obecność w social mediach w XXI to must - have każdej
marki osobistej. Bezbłędnie poruszam się po Facebooku,
dobrze znam zasady działania Instagrama, natomiast
LinkedIn to platforma, której wciąż się uczę. Postanowiłem zdekonstruować mechanizmy stojące za sukcesem
publikacji na LinkedIn 14 postów, które zyskały duże zainteresowanie oraz zaangażowanie wśród odbiorców.
Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie podzielił się swoimi
wnioskami z Wami. Dlatego zapraszam do lektury.
Wojciech Bizub

OGÓLNE WNIOSKI
dotyczące postów, które osiągnęły
ponadprzeciętne wyniki na LinkedIn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odwołują się do emocji: emaptii, litości, współczucia.
Tylko pośrednio dotyczą biznesu.
Są publikowane przez ludzi, a nie przez firmy.
Pierwsze zdanie wywołuje ciekawość.
Odwołania do konceptu „dumny z bycia polakiem“
Wbijają kij w mrowisko - polaryzacja komentujących
Pozwalają zrozumieć, jak działa świat (nie tylko biznesowo).
Autorzy używają metaforycznego języka lub odważnie
nazywają po imieniu.

9.

Dotykają powszechnych problemów, aby widzowie mogli
się z nimi utożsamić.

10. Najważniejsze rzeczy często zapisane są kapitalikami.
11. Wiele z postów inspiruje - daje nadzieję.
12. … udostępnię to, bo to będzie dobrze wyglądało PRowo.
Da mi dobrą etykietkę.

strategiawbiznes.pl

#1 Gabriel J. Jończyk
Zobacz post

Treść posta:
Przez ponad 8 lat systematycznie
piłem alkohol, bo naoglądałem się
filmów o biznesie, że każdy „prawdziwy” biznesmen powinien wieczorem wychylić lampkę lub dwie wina/
whisky/burbona, aby łagodzić stres.
Niestety to droga donikąd, świat na
trzeźwo jest dużo bardziej kolorowy
i jest w nim więcej radości i spełnienia, można zdecydowanie więcej

3569

zrobić — NIE TRAĆ SIŁY ŻYCIOWEJ.
Zauważyłem, że podczas #pandemii dużo ludzi w tym przedsiębiorcy
coraz częściej sięgają po alkohol,
pamiętaj alkohol to zguba i chwilowe odprężenie, potem przychodzi
#kac morderca (na kacu na najwięcej ludzi targa się na swoje życie).
Pozdrawiam wszystkich, którzy
ogarnęli ten syf jakim jest nadużywanie alkoholu, a tym którzy potrzebują impulsu daje go teraz tutaj

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓
✓

do tego przyznaje, czy nie.
pokazuje upadek oraz to, że można się z niego
podnieść, jeśli ma się swoje “dlaczego”
jest inspiracją, motywacją dla ludzi, że są silni
pierwsze zdanie już mocno przykuwa uwagę
odwołuje się do aktualnych wydarzeń — przecież
praktycznie każdy przyznaje się, że w trakcie
pandemii zaczął pić, nawet jeśli nie w dużych ilo-

SWOJEGO BIZNESU, DLA SWOJE-

ściach, to jednak codziennie po trochu, a przecież

GO ŚRODOWISKA, DLA SWOJEGO

z alkoholem jest jak z arszenikiem: najpierw małe

ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I WE-

ilości, a potem uodparniasz się i sięgasz

WNĘTRZNEGO.

jest w Tobie!

porusza problem, z jakim zmaga się spora część
polskiego społeczeństwa, bez znaczenia, czy się

- przestań pić - DLA SIEBIE, DLA

Pamiętaj człowieku, siła zamknięta

621

✓
✓

po większe dawki
autor jest autentyczny — pokazał swoją
twarz i przemianę
treść dotyka „czegoś więcej niż biznes”

6

#2 Julia Daroszewska
Zobacz post

Treść posta:
Na dziś przykrości mi już starczy,
więc swój komentarz do poniższego,
pod czym podpisuję się rękami i nogami, opublikuję na firmowym blogu
Juliversum.

EDITED:
Link do mojego komentarza do
poniższego tekstu: https://lnkd.in/
dRu4fWi

1400

171

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓

✓

✓

Publikacja jako PDF

pośrednio post odwołuje się do mental-

odwołanie w pogrubionym nagłówku - co

ności Polaków (deklaracyjnie - wspiera-

to jest i do kogo jest skierowane

my, kibicujemy i trzymamy kciuki, ale na

odwołuje się do problemu, z którym zma-

poziomie wykonawczym - zazdrość, brak

ga się praktycznie każdy przedsiębiorca

wsparcia bliskich), na którą każdy narzeka

✓

emocjonalny przekaz - apel pomaga

ludzie mieli szansę w komentarzach pod

realizować cele małych przedsiębiorców,

postem podzielić się swoją historią, zna-

którzy chętnie dzielą się taką akcją, aby

leźli kogoś, kto ma podobnie i pewnie

pozyskać uwagę otoczenia

z tego powodu ich zrozumie

✓

pokazuje kontrast: znani z dużymi zasięgami i wspierani, mikro przedsiębiorcy

udostępnianie tego posta daje ludziom
szansę na rozwój ich biznesu

z bliskiego otoczenia. Polaryzacja

7

#3 Rafał Brzoska

Treść posta:
W 2019 byliśmy już na podium w logistyce magazynowej

Zobacz post

- tylko za Amazonem i Zalando ale nr 1 wśród kurierów
- w 2020 walczymy o 1 miejsce w obydwu kategoriach!
:) #ecommerce #logisticscompany #logistyka #lockers
#paczkomaty

2339

137

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓

✓

udostępnia go sam właściciel znanej,
polskiej firmy, która w bardzo szybkim

✓

tempie się rozwija. Każdy post Rafała ma
bardzo duże zasięgi. Siła marki posiada-

pokazanie sukcesu polskiej firmy
(jest dla nas szansa na świecie)
post raczej jest lekki i naturalnym odruchem na niego jest zostawienie reakcji

jącej dużą społeczność. Nie ważne, że to
link zewnętrzny.
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#4 Agnieszka Pawłowska
Zobacz post
Treść posta:
„ Pewnego dnia na swojej drodze
stanęły prawda i kłamstwo.
-Dzień dobry - powiedziało kłamstwo.
-Dzień dobry - odpowiedziała prawda.
-Piękny dzień - powiedziało kłamstwo.
Wtedy prawda wychyliła się, by
sprawdzić, czy to prawda. Była.
-Piękny dzień - powiedziała wtedy
prawda.
-Jeszcze piękniejsze jest jezioro powiedziało kłamstwo.
Wtedy prawda spojrzała w stronę

3569

jeziora i zobaczyła, że kłamstwo

621

mówi prawdę i kiwnęła głową. Kłamstwo podbiegło do wody i powiedziało:

(autor nieznany)

-Woda jest jeszcze piękniejsza.

René Magritte, painting Untitled (Two Girls Walking

Popływamy?

Along a Street), 1954

Prawda dotknęła wody palcami,

#nagaprawda #prawdaukryta #manipulacja #czaro-

a ona naprawdę była piękna i po-

doro #wiedźma #paint #art #ikrytepiękno #mindful-

legała na kłamstwie. Obie zdjęły

ness #finanse #covid19 #zostańwdomu #pracazdalna

ubrania i płynęły spokojnie. Chwilę

#otwórzoczy #myślenierządzi #koronawirus #świado-

później wyszło kłamstwo, ubrało się

mość #pomoc

w szaty prawdy i odeszło.
Prawda, niezdolna do przebrania się
w kłamstwo, zaczęła chodzić bez
ubrań i ten widok wszystkich przerażał.
I tak do dnia dzisiejszego ludzie
wolą, pięknie ubrane kłamstwo niż
nagą prawdę. „ ...

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓

przedstawia z pozoru lekką historię, która na samym końcu ucina wizję sielanki
porusza aspekt, z którym zmaga się każdy człowiek
daje poczucie zrozumienia, jak działa prawda
i kłamstwo, nie tylko w biznesie.
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#5 Radosław Kulszewicz
Zobacz post

1152

111

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓

konkret w pierwszym zdaniu, od razu
przykuwa uwagę
historia od zera do pierwszych sukcesów

✓
✓
✓

10

zawiera ciekawe porównania
lekka narracja
daje nadzieję osobom w podobnej sytuacji

#6 Sylwia Spurek

Treść posta:
Jest mi wstyd, że prezydent mojego kraju, zamiast

Zobacz post

łączyć Polki i Polaków, to ich dzieli. Tzw. Karta Rodziny
jest pełna uprzedzeń i nienawiści. Odmawia osobom
LGBTI prawa do szczęścia, akceptacji i miłości, określając to jako ideologię. To narracja absolutnie nieakceptowalna w XXI wieku, w kraju Unii Europejskiej.
#PrawaCzlowieka #Równość #MiłośćNieWyklucza

944

423

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓

✓
✓

porusza ważny i aktualny temat
dotyczy tego, czym dokładnie żyje Polska
11

używa mocnych słów
pokazuje bunt, niezgodę na obecny stan

#7 Mikołaj Nowak
Zobacz post

759

97

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓

wskazuje szansę, nową, alternatywną
możliwość
porusza temat, który wywoła dyskusję
popartą argumentami

✓
✓
✓

wsadza kij w mrowisko
12

zawiera element apelu do firm
pokazuje negatywne konsekwencje
aktualnego rozwiązania
nazywa problem po imieniu

#8 Marcin Fidler
Zobacz post

Treść posta:
„ZAMIAST PASAŻERÓW WOŻĄ
PACZKI
Znana podkarpacka firma Marcel
Bus zamiast pasażerów wozi paczki

1275

#InPost – sposób na przetrwanie
w trudnych czasach epidemii koro-

80

nawirusa.
Jedną z pierwszych branż, którą

Teraz charakterystyczne zielone minibusy dostarcza-

dotknął najbardziej kryzys związany

ją teraz paczki do paczkomatów InPost, bo akurat to

z koronawirusem był właśnie trans-

branża e-commerce mocno zyskuje na sytuacji.

port autobusowy. Już w pierwszych
dniach po ogłoszeniu pierwszych
ograniczeń na granicach przedstawiciele związków zrzeszających
przewoźników autokarowych mówili
o ograniczeniu o 97% zleceń!

Można tylko pogratulować właścicielowi Marcel Bus,
który zamiast zwalniać pracowników i odstawić pojazdy na plac znalazł rozwiązanie, zarówno dla siebie, jak
i InPostu, któremu w obecnym czasie brakuje pojazdów.
#TSL #transportation #logistics #transport #logistyka

Działająca od 2000 roku firma Marcel Bus z Rzeszowa zajmowała się
dotychczas przewozem osób na 9
regularnych liniach m.in. na trasie
Kraków – Rzeszów, Kielce – Opatów- Rzeszów czy Sanok – Brzozów
– Rzeszów.
Oprócz tego obsługiwała również
międzynarodowe trasy turystyczne
autokarami.
Jednak, żeby kierowcy Marcel Bus
nie zostali bez pracy i pensji, udało się
przebranżowić ich na kurierów InPost.

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓
✓

pokazuje kreatywne podejście do biznesu
nawiązuje do aktualnej sytuacji gospodarczej
ludzie angażują się, ponieważ chcą wesprzeć
osobę w gorszej sytuacji
post jest napisany bardzo lekkim językiem,
aż chce się go czytać
jeżeli im się udało, to „dla mnie też jest szansa”
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#9 Marcin Lenkiewicz

Treść posta:
Od jutra Żabka sprzedaje maseczki bez zysku

Zobacz post

- zysk będzie na pewno - bo na wizerunku gratulacje
za tak sprawne zaadresowanie potrzeby.

1031

119

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓

dotyczy aktualnej sytuacji - to pewien news
zdjęcie zrobione smartfonem - na gorąco
pokazuje szlachetne zachowanie firmy
autor jasno określił swoje zdanie: jest
na TAK - to zachęca do komentowania zgody lub przedstawienia własnego zdania.

✓
✓
✓
✓

konkretnie i jasno przedstawione czego
dotyczy temat
nagłówek opublikowanego artykułu czytelnie prezentuje koncepcję
to rodzaj pozytywnego newsa, jakim
chcemy się dzielić
charytatywność zawsze się dobrze klika
w social mediach.

14

#10 Dariusz Mirosław
Pachniewski
Zobacz post

Treść posta:
Świat nie może uwierzyć, że to polski samochód ! Jest rok 2016.....
Hydrocar Premier to pierwsze
polskie auto na #wodór. Nad jego

2110

stworzeniem pracowały 23 osoby

182

z Wojskowej Akademii Technicznej,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz firmy Riot Technologies.

akumulatorów oraz w specjalnie zaprojektowanym

Zbudowanie prototypu zajęło tylko

magazynie wodoru. System przetwarzania wodoru na

sześć miesięcy.

energię elektryczną został zastosowany w celu zwięk-

Hydrocar ma aż 270 KM mocy
i napęd na cztery koła (każde koło

szenia dystansu jazdy. Zasięg prototypu szacowany
jest na 600-800 km.

napędza jeden elektryczny silnik).
Lekka i wytrzymała konstrukcja to
zasługa wykorzystania ultralekkich
materiałów kompozytowych. Drapieżny wygląd i zapowiedzi twórców
podpowiadają, że Hydrocar Premier
to auto “niezwykle szybkie”. Jednak nie podano jeszcze oficjalnych
osiągów. Co ciekawe, Hydrocarem
można sterować za pośrednictwem
smartfona i np. podjechać autem
pod dom z miejsca parkingowego.
Gwoździem programu jest oczywiście wspomniany powyżej hybrydowy, elektryczno-wodorowy
napęd. To pierwsze auto tego typu
zbudowane w Polsce. Energia do
poruszania się samochodu zmagazynowana jest w dwóch rodzajach

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓
✓

„dumny z bycia polakiem”
pierwsze zdanie zapowiada pewną „intrygę”
kilka ładnych zdjęć „dziwnego pojazdu”
bardziej wnikliwi zaczną krytykować, zostawiając
komentarze, co nie wyszło w tym projekcie
sekret o którym wiedzą nieliczni
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#11 Anna Rybińska
Zobacz post

Treść posta:
#szukampracy to kolejny wpis
przybliżający mnie do mojego przyszłego pracodawcy. Dla każdego
z nas znane jest poczucie komfortu w pracy - przyjazna atmosfera,
super extra benefity, fajna kasa,
możliwość rozwoju, poczucie bez-

1061

pieczeństwa... Okres #covida19

213

znacząco zmienił pożądania pracowników, bo najważniejszym stało
się samo posiadanie pracy. Należę
do osób, które czy to w życiu osobistym, zawodowym, rozwojowym
nie chwytają dwudziestu tysięcy
srok za ogon - jednozadaniowość,
specjalista, dana dziedzina, zgoda z wewnętrznym ja, wartości,
zaangażowanie, niesztampowość,
kształcenie, szkolenia, wiedza,
expert - to wszystko to czas, czas
który jest walutą nie do odzyskania.
Dlatego darzę go wielkim szacunkiem i przemyśleniem, by robić coś
dobrze, z satysfakcją i poczuciem
dobrej inwestycji działań.
Rekruterze, Pracodawco podejmę
się zadań HR, rekrutacji, analiz ryn-

pełen etat jest dla mnie super - przyjmę zlecenia,
kontrakty, umowy B2B
minimalne wynagrodzenie netto 3000 zł.
To co, działamy razem?
#pnw #DobryPracownik #SzukamPracodawcy

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓
✓

ku, wsparcia personelu w firmach:

✓

stacjonujących w Gdyni, Gdańsku,

✓

Sopocie - zdalnie Warszawa,
Łódź, Wrocław

✓

pokazuje odwagę młodej kobiety
profesjonalna fotografia biznesowa
dotyczy wartości oraz zmian, jakie zadziały się
w ludziach w ostatnim czasie
podejście pracownika odpowiada na aktualne
potrzeby pracodawców
treść zakończona pytaniem — budzenie zaangażowania w odbiorcy (CTA)
najpierw #hashtag — od razu wiadomo, czego
dot. publikacja
kto nie chciałby wesprzeć młodej, ładnej
i ambitnej kobiety ;)
konkretne określenie oczekiwań
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#12 Marek Korzeniecki
Zobacz post

Treść posta:
Gdyby mnie ktoś zapytał o mój
największy życiowy sukces, bez
wahania odpowiem:
MOIM NAJWIĘKSZYM SUKCESEM
ŻYCIOWYM SĄ MOJE UKOCHANE
DZIECI.
Dzisiaj Michasia zaproponowała mi
wsparcie w poszukiwaniu pracy.

4948

Szczerze? Wzruszyłem się.
Proszę o udostępnianie.
Z relacji wielu osób i licznych wpisów
na linkedin widzę, że wsparcie jakiego sobie wzajemnie udzielamy jako
społeczność jest bardzo skuteczne.
#razemdamyrade #dobropowraca

306

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓
✓

wzbudza pozytywne emocje
jest o biznesie (poszukiwaniu pracy),
ale w niebiznesowym tonie
łapie za emocje: wzruszenie, empatia
dla mnie też dzieci to największy skarb
- ja też tak mam
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#13 Marta Olesiak
Zobacz post

179

325

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓
✓
✓

odwołuje się do obecnej sytuacji

✓

trafna, zgodna z wnioskami społeczeń-

użycie CTA - zachęcenie do podzielenia

stwa argumentacja - większość osób

się swoimi wnioskami

myśli dokładnie w ten sam sposób

„kij w mrowisko”
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#14 Wojciech Bizub
Zobacz post

Treść posta:
Zobacz, ile kosztuje wsparcie biznesu Twojego znajomego. Gwarantuję, stać Cię na to!
Na grafice umieściłem kilka metod, jak bezpłatnie pomóc naszym
znajomym. W komentarzu do tego
posta wklejam pewien fragment,
dlaczego to takie ważne.
Co jeszcze może się powinno się
znaleźć na tej liście? #Biznes #BezpłatnyMarketing #WsparciewBiznesie

700

156

Dlaczego ten post zebrał zasięgi?

✓

✓

pokazuje problem, z którym “boryka” się

✓

zawiera CTA: pytanie, co ludzie jeszcze

wielu przedsiębiorców — udostępniamy

dorzuciliby do tej listy — zadanie takiego

i polecamy treści celebrytów, a zapomi-

pytania otwiera dyskusję w komentarzach

namy o wsparciu najbliższych

pod postem

jest ciekawą inspiracją, którą ludzie chęt-

✓

nie będą udostępniać dalej

udostępnienie otwiera drogę do bezpłatnej
promocji wśród znajomych

19

Jeśli ten raport jest
dla Ciebie wartościowy,
to będzie nam ogromnie miło,
jeśli udostępnisz go dalej.
Dziękujemy!
Udostępnij raport na:

strategiawbiznes.pl

