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Dlaczego napisałam ten e-book?

Zalewają nas treści. Wylewają się w formie zdjęć z Instagrama, krzyczą krótkimi 
filmikami z TikToka, wyłażą z maila, leją się z blogów… Mam poczucie, że za-
gnieździły się już między jogurtem a sałatą w mojej lodówce.

Z tego powodu uważam, że tworzenie publikacji kiepskiej jakości nie ma abso-
lutnie żadnego sensu. Czas treści niepotrzebnych, zbędnych czy nieskutecznych 
już dawno minął. Odbiorcy nie mają na nie ani czasu, ani ochoty. A i twórcom 
nie starczy już doby, by pracować nad czymś, co nie działa.

Właśnie dlatego powstał ten e-book: po to, żebyś umiała zdecydować, na czym 
się skupić, aby na Twoje treści wciąż było miejsce – w mediach społecznościo-
wych, w Twoim grafiku, ale przede wszystkim w świadomości Twoich odbiorców 
i potencjalnych klientów.

Nie łudzę się, że dasz radę wprowadzić w życie wszystkie 10 dobrych praktyk, 
o których tu przeczytasz. Wręcz przeciwnie – wolę, żebyś wybrała jedną i zaczę-
ła ją stosować od zaraz, niż żebyś próbowała wdrożyć wszystkie porady jedno-
cześnie. To drugie po prostu się nie uda.

Mam nadzieję, że ten e-book pomoże Ci tworzyć lepsze treści w social mediach.

Miłej lektury!

Justyna Spyrka
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Kim jestem, żeby o tym pisać?

Jestem graficzką. Jestem freelancerką. Jestem twórczynią contentu. Jestem nie-
spokojną duszą, specjalistką od sprzedawania marki, usług, produktów i idei.

Pracuję nad własną marką osobistą, promuję swoje usługi w sposób naturalny, 
normalny, bez udawania czy oszukiwania. Ale wspieram też w działaniach mar-
ketingowych polskie #girlboss – projektuję grafiki, pomagam układać strategie, 
tworzę content i edukuję. Współpracuję z wyjadaczkami polskiego biznesu on- 
line, ale także z mikroprzedsiębiorczyniami.

Działając w ten sposób, już od kilku lat mam okazję obserwować, jak polski con-
tent marketing się zmienia, a także jak ewoluuje podejście odbiorców i twórców 
do treści. Na podstawie tych obserwacji sformułowałam 10 dobrych praktyk, które 
warto mieć na uwadze, przygotowując publikacje do mediów społecznościowych.
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10 dobrych praktyk

Czyli 10 nietrudnych rzeczy, które możesz i powinnaś robić w social mediach… 
Ale niestety jest spore ryzyko, że ich nie robisz.

Social media mają moc. Jestem przekonana, że Ty również tak uważasz. Przy-
puszczam, że myśli tak znacząca większość społeczeństwa. Inaczej ludzie nie by-
liby odbiorcami treści w internecie.

Jeśli jakaś część ludzi jest też odbiorcami Twoich treści, to już osiągnęłaś połowę 
sukcesu. Masz swoją grupę obserwatorów, followersów… zwał, jak zwał.

Najważniejsze pytanie nie brzmi jednak, czy oni Cię obserwują – choć to też jest 
ważne. Pytanie brzmi: czy dociera do nich to, co oglądają, czytają, czego słuchają. 
Różnica jest taka jak pomiędzy „słyszeć” (bez zrozumienia) a „słuchać” (aktyw-
nie). Jeśli myślisz o mediach społecznościowych poważnie, to z pewnością zale-
ży Ci na tym, aby odbiorcy Cię „słuchali”, a nie tylko „słyszeli”.

W praktyce oznacza to, że jako twórczynie dążymy do takiej sytuacji, kiedy od-
biorca zapamiętuje treści i jest na nie podatny na tyle, aby pod ich wpływem 
podejmować decyzje. Od tych mniejszych, jak zapisanie publikacji na później 
czy przesłanie jej swoim znajomym, aż po te większe – jak decyzje zakupowe 
(odbiorca kupuje Twój produkt) lub dotyczące wyboru usługodawcy (odbiorca 
zamawia u Ciebie usługę). 

Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga długiej, regularnej i – umówmy się – nie-
łatwej pracy. Aby jednak ta praca się opłacała, warto zadbać o jakość publikacji.

10 dobrych praktyk, które powinnaś stosować, można podzielić na dwie katego-
rie: koncepcyjne i techniczne. Zacznijmy od tych pierwszych.
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DOBRE PRAKTYKI 
KONCEPCYJNE

część 1

W tej części zebrałam dla Ciebie 6 pomysłów na dobre praktyki związane z plano-
waniem i wymyślaniem treści do udostępnienia w mediach społecznościowych.
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Strategia

1
W social mediach dzieje się naprawdę sporo. Angażujące odbiorcę treści takie 
jak quizy, ankiety, wyzwania – to się niesie. Również jako odbiorczyni treści bar-
dzo je doceniam. Zazwyczaj są dla mnie atrakcyjne, dobrze się bawię lub czegoś 
uczę, wchodząc z nimi w interakcję, i doceniam, że twórcy chciało się coś takie-
go dla mnie przygotować.

Ale, jak się okazuje, z punktu widzenia twórczyni te działania nie zawsze mają 
sens. Pewnie i Tobie zdarzyło się napracować się jak wół, przygotować akcję, 
która odbiorcom przypadła do gustu, ale po jej zakończeniu zostać z wrażeniem, 
że nic sensownego Ci z tego przedsięwzięcia nie przyszło.

Koncepcje treści wrzuć więc na razie na listę pomysłów, a zanim zakaszesz rę-
kawy, zastanów się, co Twoje działania mają Ci przynieść. Co chcesz uzyskać? 
Z czym chcesz zostać po wykonaniu dobrej roboty?

Zastanów się, jaki masz cel (lub cele) związane z social mediami (i nie tylko) 
na najbliższe kilka miesięcy. Nie chodzi tu tylko o cyferki na liczniku statystyk.

Być może w przyszłym kwartale zamierzasz sprzedawać e-book. Oczywiście 
potrzebujesz klientów, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie będziesz się 
skupiać na zebraniu większej liczby obserwatorów, którzy są zainteresowani te-
matyką planowanej publikacji.

Na kolejnym etapie możesz na przykład zacząć przygotowywać swoją społecz-
ność na sprzedaż. Twoim celem może być zaangażowanie jej w proces powsta-
wania produktu – tak żeby, gdy już trafi on rynek, czuli, że to jest ich e-book. 
I oczywiście w związku z tym chętniej go kupowali.



9CZĘŚĆ 1: DOBRE PRAKTYKI KONCEPCYJNE

Kolejny okres, ten bezpośrednio poprzedzający sprzedaż, prawdopodobnie bę-
dzie tym momentem, kiedy skupisz się na poinformowaniu swojej społeczności 
o wszystkich detalach produktu.

JAK MOGŁOBY TO WYGLĄDAĆ NA SCHEMACIE?

Etap 1
zebrać grupę docelową, dotrzeć do 
nowych osób

zaangażować społeczność w proces 
powstawania e-booka

poinformować społeczność, czym do-
kładnie jest produkt i na jakie potrze-
by odpowiada

Etap 2

Etap 3

Teraz, kiedy masz już cele, przyszedł czas na wymyślanie lub wyciąganie dobrych 
pomysłów z listy oczekujących. Zastanów się, jakie akcje i działania pasują 
do konkretnego celu.

Zebranie większej grupy docelowej możesz osiągnąć na przykład przez przygo-
towanie wyzwania, które poniesie się po profilach Twoich obserwatorów, a za-
tem trafi do ich społeczności – i dzięki temu zwiększy Twoje zasięgi. Inna opcja 
to na przykład poruszanie kontrowersyjnych tematów, pokazujące Twój punkt 
widzenia, które będą często udostępniane dalej. A może sięgniesz po nowe for-
maty treści, które algorytmy chętniej pokazują odbiorcom? Możesz się też zasta-
nowić nad skorzystaniem z płatnej reklamy, aby Twoje dobre treści dotarły 
do nowych osób.
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Temat zaangażowania społeczności w tworzenie produktu aż prosi się o jakąś 
ciekawą ankietę, którą potem omówisz w e-booku. A może zrobisz wśród obser-
watorów akcję wymyślania tytułu? Może dobrym pomysłem będzie zorganizo-
wanie konkursu, którego zwycięzcy zostaną testerami Twojego e-booka i otrzy-
mają go wcześniej?

Dokładne informowanie społeczności o Twoim produkcie to może być dobry 
moment na pokazywanie kulis pracy. Być może masz już gotową treść – może 
warto pokazać jej fragmenty? Jeśli w e-booku są ćwiczenia (na przykład tabelki 
do uzupełnienia), być może sprawdzi się poprowadzenie live’a, podczas którego 
wspólnie z odbiorcami wykonacie takie ćwiczenie.

INNE PRZYKŁADY CELÓW, KTÓRE MOŻESZ REALIZOWAĆ 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

budowanie świadomości marki,
zwiększenie sprzedaży,
zwiększenie zaangażowania odbiorców,
zmiana grupy docelowej,
wzrost ruchu na stronie WWW lub w sklepie 
albo liczby zapisów na newsletter.

Ćwiczenie

Wybierz 3 cele, które chcesz zrealizować w social mediach w najbliższych mie-
siącach, i ustal ich kolejność.
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Mniej, ale lepiej

2
Jakiś czas temu zaprzyjaźniłam się z koncepcją minimalizmu w życiu codzien-
nym. Oczywiście zaczęłam od odgracenia szafek w mieszkaniu, a potem stop-
niowo przenosiłam to podejście również do innych obszarów życia – w tym
do social mediów.

Jak pisałam we wstępie – w dzisiejszych czasach treści nas zalewają. Dlatego co-
raz częściej odbiorcy, a także algorytmy, zwracają uwagę na jakość, a nie 
na ilość. 

I właśnie ta jakość powinna Cię wyróżniać. Odpowiedź na pytanie: „Co robisz 
na Instagramie?”, nie powinna brzmieć: „Codziennie publikuję zdjęcie”. Sorry, ale 
to dzisiaj umie każdy. Lepiej, żeby Twoja odpowiedź brzmiała: „Raz w tygodniu 
publikuję karuzelę, z której odbiorcy uczą się zasad grafiki, i raz w miesiącu pro-
wadzę live, podczas którego dzielę się kulisami prowadzenia biznesu”. Mam na-
dzieję, że widzisz różnicę między tymi odpowiedziami i sama wiesz, która z nich 
przekonałaby Cię jako odbiorczynię treści.

Jasne – wiele algorytmów nadal lubi, by publikacje w social mediach czy na blo-
gu były regularne i częste, ale coraz więcej z nich docenia twórców, u których 
odbiorcy chętnie spędzają czas i których publikacjami chętnie dzielą się z inny-
mi. Odpowiedzią na takie wymagania algorytmów jest właśnie jakość publikacji.

Czy to znaczy, że wszystkie Twoje treści muszą być edukacyjne? Albo poważne? 
No nie. Jak wszędzie, tak i tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek i balans. Przy-
jemne publikacje lifestyle’owe czy zabawne memy to też są wartościowe treści. 
Wszystko zależy od potrzeb Twoich odbiorców.
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JAK WYBRAĆ TEMATYKĘ PUBLIKACJI?

MÓJ PRZYKŁAD:

Krok 1: Burza mózgu

Krok 2: Oś tematyczna

Krok 3: Tematy dodatkowe

Krok 4: Praktyka

Burza mózgu:

Oś tematyczna:

Tematy dodatkowe:

Wymyśl i wypisz wszystkie obszary tematyczne, które chciałabyś poruszać
na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Wybierz 2-3 obszary, które stanowić będą oś tematyczną.

Dobierz kolejne 2-3 obszary, które będą ją uzupełniać.

Dbaj o proporcję pomiędzy publikacjami na poszczególne tematy. Te, które wy-
brałaś jako główne, powinnaś poruszać częściej.

grafika, social media

planowanie, biznes, lifestyle

grafika
podróze
planowanie
biznes online
lifestyle

rękodzieło
Hiszpania
social media
ksiązki
wspinanie
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W praktyce:

grafika social media planowanie lifestylebiznes
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Ćwiczenie

Powodzenia!

Burza mózgu:

Wypisz wszystkie tematy, które mogłabyś poruszać w social mediach. Następnie 
wybierz 2-3, które będą osią tematyczną Twoich kanałów, oraz kolejne 2-3, które 
będą ją uzupełniać.

Oś tematyczna:

Tematy dodatkowe:
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Trzymanie się raz podjętych decyzji

Nie chodzi o to, by trzymać się kurczowo i aż do grobowej deski tego, co raz po-
stanowisz. Ale jeśli raz poświęciłaś czas na rozpracowanie pewnych kwestii, 
to trzymaj się tych decyzji. Wybrałaś kolory dla swojej marki? Używaj ich. 
Zdecydowałaś o tematyce kanału? Stosuj się do niej.

Czasem trudno jest być konsekwentną i rzeczywiście niejednokrotnie trzeba się 
do tego zmuszać, ale warto. Po co ciągle wymyślać koło na nowo?

KILKA SPOSOBÓW NA TO, ABY KONSEKWENCJA
PRZYCHODZIŁA ŁATWIEJ:

3

Rób raz a dobrze, a nie wielokrotnie i źle.

Na podstawie swoich decyzji spisz zasady publikacji w social mediach w for-
mie kilku prostych zasad (np. „publikuję o grafice, biznesie i planowaniu, ale 
nie publikuję o wspinaniu i górach) i powieś je nad biurkiem.

Zrób sobie moodboard z identyfikacją wizualną, na którą się zdecydowałaś – 
zaznacz na nim kolory i fonty, a także coś, co reprezentuje styl grafik czy 
zdjęć, do których dążysz. W czasie pracy nad social mediami miej mood- 
board na podorędziu, na wypadek gdyby inspiracja z Pinteresta wodziła Cię 
na pokuszenie.

Stwórz kalendarz publikacji i planuj posty z wyprzedzeniem – dzięki temu 
przygotujesz je z zapasem czasu, a więc działając „na chłodno”, co ułatwia 
stosowanie różnych zasad. Jeśli publikujesz pod dyktando emocji, które lubią 
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się uaktywniać pod wpływem presji czasu, jest bardziej prawdopodobne, 
że To, co opublikujesz, będzie się nijak miało do Twoich wcześniejszych decyzji.

Mniej konsumuj, więcej twórz – o wiele łatwiej jest uniknąć rozpraszających 
inspiracji, jeśli mniej treści pochłaniasz. Daj priorytet tworzeniu, a jeśli ewen-
tualnie zostanie Ci czas i energia, zajmiesz się konsumowaniem. Albo i nie.

Pamiętaj, że możesz wszystko, ale nie wszystko naraz. Powtarzaj sobie to 
zdanie zawsze wtedy, gdy najdą Cię wątpliwości. Wiem, to trochę dziwna 
rada, ale mnie pomaga.
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Pokazywanie ludzkiej twarzy

Wszyscy wiemy, jak działają boty – i nie znam nikogo, kto by je lubił.

Oczywiście trochę koloryzuję. Ale odbiorcy w social mediach lubią mieć poczu-
cie, że po drugiej stronie jest człowiek, a nie maszyna. Staraj się więc pokazy-
wać ludzką stronę swojej marki. Możesz budować strategię opartą na grafikach 
lub zdjęciach „bez człowieka”, ale pokazanie swojej twarzy, powiedzenie czegoś, 
strzelenie gafy – to buduje silniejsze relacje z odbiorcami.

O ile w przypadku marki osobistej pokazywanie siebie jest raczej łatwe, o tyle 
przy profilach średnich lub dużych firm może być trudno. Ale da się – wystarczy 
spojrzeć na social media Roger Publishing lub sklepu Pan Pablo. Sporo tam gra-
fik i zdjęć produktów, ale nie brakuje też ludzi. Filmiki z pracy, zdjęcia produk-
tów w rękach pracowników, boomerangi z ludźmi w roli głównej – to właśnie te 
działania, które uczłowieczają social media. Używaj tego efektu także w swoich 
publikacjach.

Nie bądź jak bot – pokaż ludzką twarz!

4
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Sposób 1: Dłonie

Sposób 2: Stopy

Pokaż swoje dłonie w czasie pracy lub trzymające rekwizyt. Możesz wyko-
nać zdjęcia albo nagrać filmik. Szczególnie prace rękodzielnicze są wdzięcznym 
obiektem przyspieszonych nagrań, pokazujących proces tworzenia.

Nogi na biurku nie muszą być symbolem lenistwa. Stopy wystające spod kołdry 
nie muszą wiązać się z reklamą maści na grzybicę. A może nogi z widokiem to 
rozwiązanie dla Ciebie? 

JAK BYĆ CZŁOWIEKIEM W SOCIAL MEDIACH
BEZ POKAZYWANIA TWARZY?
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Sposób 3: Flatlay

Sposób 3: Zasłoń się

Flatlaye, czyli zdjęcia obiektywem ustawionym równolegle do podłoża, mogą zwie-
rać pierwiastek ludzki. Możesz wykorzystać swoje kończyny albo całą sylwetkę.

Wykorzystaj istotny dla danej publikacji rekwizyt, aby zasłonić nim twarz. Pa-
miętaj o odpowiednim ustawieniu ostrości na zdjęciu.
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Sposób 4: Od tyłu

Sposób 5: Wykadruj się

Rób sobie zdjęcia od tyłu! Ten sposób jest często wykorzystywany przez podróż-
ników, którzy fotografują się od tyłu na tle pięknych widoków, ale spokojnie mo-
żesz wykorzystać go, pozując w biurze czy w kuchni.

Możesz pokazać ciało bez głowy albo – to dla odważnych – wykadrować zdję-
cie tak, aby był na nim widoczny tylko taki fragment twarzy, z którego pokazy-
waniem czujesz się komfortowo. Pamiętaj tylko, aby świadomie wybrać miejsce 
„ucięcia”, żeby fotografia czy film nie wyglądały na dzieło przypadku z błędem.
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Inspiracja, a nie kopiowanie

5
Chyba zgodzisz się ze mną, że kopiowanie czyichś pomysłów jest nie w porząd-
ku. Z kolei czerpanie inspiracji do działań w mediach społecznościowych jest su-
per. I zdecydowanie warto jej szukać… poza nimi.

Social media są odbiciem świata realnego. Jeszcze! Bo niedługo może być do-
kładnie na odwrót. Niemniej, dopóki to świat realny jest tym „prawdziwym”, do-
póty warto odejść od ekranu i inspiracji do publikacji szukać właśnie w otaczają-
cej rzeczywistości.

Łatwiej powiedzieć, niż zrobić? Wcale nie! Przyjrzyj się światu, filtrując go przez 
pryzmat Twojej branży, i zaobserwuj, jakie ma problemy.

Być może zauważysz, że kobiety nie noszą pasków do sukienek. Pyk, proszę bar-
dzo – kampania pokazująca, że to dobre rozwiązanie dla różnych sylwetek. Przy 
okazji sprzedasz sukienki i paski swojej marki odzieżowej.

W mojej branży, branży graficznej, inspirację znalazłam… na policji. Czekając 
na załatwienie pewnej sprawy, siedziałam w korytarzu, w którym wisiał bardzo 
brzydki plakat. Wykorzystałam ten czas i zanalizowałam ten projekt graficzny
na Instagramie. Ja nie nudziłam się w poczekalni, a moje odbiorczynie na przy-
kładzie plakatu dowiedziały się, na co zwracać uwagę, projektując grafiki.

Jeśli już chcesz szukać inspiracji w social mediach, to bardzo polecam robić to 
poza bańką własnej branży. Po pierwsze, unikniesz sytuacji, kiedy przez przy-
padek przekroczysz cienką granicę między inspiracją a kopią. Po drugie, inne 
branże to mogą być Twoi potencjalni odbiorcy, a więc ludzie, których problemy 
starasz się rozwiązać. Możesz sięgać do branż, które leżą na skrajnie przeciwnej 
osi, lub do branż pokrewnych – sama sprawdź, co bardziej Cię inspiruje.
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Branż, z których można czerpać inspiracje, jest nieskończenie wiele. Ja lubię się 
inspirować działaniami z tematyki:

Outdoor i wspinanie – sięgam do kont polskich influencerów, ale też do tych 
zagranicznych. Muszę jednak przyznać, że polscy twórcy są na o wiele wyż-
szym poziomie niż Ci z zagranicy.

Fitness i zdrowe odżywianie – to duża nisza tematyczna, w której są twórcy 
o bardzo różnych podejściach do tematu. Podglądam przede wszystkim pol-
skie profile. I to niezbyt wiele, ot, w sam raz, aby się czegoś nauczyć, obser-
wując ich treści, a jednocześnie czasem wpaść na genialny pomysł.

Copy – branżę tę podglądam z jednej strony dlatego, że część mojej pracy 
polega na pisaniu (na przykład tego e-booka), ale również dlatego, że jest tam 
sporo moich potencjalnych klientek. A kto lepiej zainspiruje mnie do tworze-
nia przydatnych publikacji niż ich odbiorczynie?

Ćwiczenie

Jakie branże Ty będziesz obserwować, aby czerpać inspiracje? Wypisz kilka dla 
każdej kategorii, a potem wybierz po jednej i zacznij je podglądać.

Ciekawe dla mnie nisze, które przy okazji mnie inspirują:

Będę uważnie obserwować:
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Spore branże, w których jest duża różnorodność:

Branże, w których są moi potencjalni klienci:

Będę uważnie obserwować:

Będę uważnie obserwować:

Powodzenia!
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Recykling treści

6
Po co wymyślać koło na nowo? Odbiorcy są przesyceni nadmiarem treści, 
a twórcy – zaharowani jej tworzeniem. Dlatego jeśli już raz stworzyłaś dobrą, 
wartościową treść, poddaj ją recyklingowi i wykorzystaj ponownie. Zmień formę, 
skróć, rozwiń. Możesz też odczekać odpowiednio długo i pokazać ponownie
to samo w nowej odsłonie. Uwierz, za rok nikt nie będzie pamiętał, że kiedyś 
tam pisałaś już o tym czy tamtym.

Recyklingowanie treści to też oszczędność czasu. Zamiast bez przerwy two-
rzyć publikacje od zera, bazujesz na tych już gotowych. Jako kreatorka contentu 
masz o wiele więcej obowiązków niż tylko tworzenie, dlatego każda optymaliza-
cja będzie mile widziana.

KILKA POMYSŁÓW NA RECYKLING TREŚCI:

Poradnikowy artykuł na blogu możesz skrócić do minimum i udostępnić jako 
karuzelę na Instagramie. Na przykład: obszerny tekst pt. „Jak założyć firmę” 
zamienisz na karuzelę „5 kroków do zarejestrowania działalności”.

Z filmu na YouTubie możesz wybrać kilka 1-2 sekundowych ujęć, przyciąć je 
do formatu pionowego i zmontować z nich rolkę na Instagram. Publikacja wy-
pełni Twój profil, a jednocześni przeniesie część obserwujących na YouTube.

Cykl merytorycznych InstaStories możesz spokojnie zamienić w PDF, który 
wykorzystasz na przykład jako lead magnet do zapisu na newsletter.
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Treści z e-booka swojego autorstwa możesz podzielić na kilka części, skrócić 
i umieścić na blogu jako cykl artykułów. Pamiętaj tylko, aby nie wyłożyć wszyst-
kich kart na stół, by czytelniczki nadal widziały sens w zapłaceniu za produkt.

Obszerny artykuł z bloga możesz streścić w newsletterze. Przy okazji bę-
dziesz mogła zaprosić jego odbiorców na blog.
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DOBRE PRAKTYKI 
TECHNICZNE

część 2

W tej części e-booka znajdziesz informacje o dobrych praktykach związanych bez-
pośrednio z przygotowaniem treści do publikacji – czyli z technicznym aspektem 
działań w social mediach.
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Odpowiednie formaty i rozmiary

7
Różne platformy są dostosowane do różnych urządzeń i odbiorców. Właśnie 
dlatego wymagają zastosowania rozmaitych formatów i rozmiarów grafik, zdjęć 
czy filmów. Warto dbać o to, by publikacje były dla odbiorcy łatwe w odbiorze, 
a to oznacza również odpowiednie ich dopasowanie pod względem rozmiaru, 
rozdzielczości i proporcji.

Pionowe wideo i zdjęcia bardzo źle się ogląda na poziomym ekranie komputera. 
Z kolei nie każda aplikacja na telefon pozwala na obrócenie ekranu, aby cieszyć 
się panoramiczną perspektywą. Niektóre platformy, na przykład TikTok, zasła-
niają napisami część ekranu, o czym koniecznie trzeba pamiętać, dodając napi-
sy. Feed Instagrama najchętniej oglądamy na telefonie, więc warto dostosować 
format zdjęć do kwadratu, który wyświetli się w siatce, lub do pionu – jak ekran 
smartfona.

To tylko kilka przykładów na to, jak specyficzne wymagania potrafią przed nami, 
twórcami, stawiać social media. Zobacz ściągę z formatów grafik, zdjęć i wideo 
dla najpopularniejszych mediów społecznościowych
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ŚCIĄGA Z FORMATÓW GRAFIK

Blog
Format zdjęć we wpisach blogowych zależy od szablonu, ale przyjęło się używa-
nie orientacji poziomej. Blogi nadal chętnie czytamy na komputerze, a więc
na ekranie poziomym.

Facebook*
Post: najlepiej kwadrat 1200×1200 px. Taki format jest czytelny i na telefonie, 
i na komputerze niezależnie od rodzaju posta (np. post z linkiem).
Cover photo: 1640×856 px, przy zachowaniu marginesów 125 px – to ważne 
dlatego, że platforma sama dopasowuje rozmiar grafiki w zależności od tego, 
czy wyświetla ją w aplikacji, czy w przeglądarce internetowej.

* Więcej wytycznych dotyczących Facebooka znajdziesz na https://www.facebook.com/

help/125379114252045 (cover photo) i https://www.facebook.com/business/help/4697670271140

79?id=271710926837064 (posty), dostęp 7.08.2022 r.

cover photo post

https://www.facebook.com/help/125379114252045
https://www.facebook.com/help/125379114252045
https://www.facebook.com/business/help/469767027114079?id=271710926837064
https://www.facebook.com/business/help/469767027114079?id=271710926837064
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Instagram*
Post: kwadrat 1080×1080 px lub pion 1080×1350 px. Aplikacja akceptuje 
też publikacje w formacie poziomym 1920×1080 px, ale warto pamiętać,
że niewygodnie ogląda się je na pionowym ekranie telefonu.

Ważne: w pełnym widoku Twojego 
feedu wszystkie publikacje zostaną 
przycięte do kwadratu, dlatego naj-
ważniejsze elementy kompozycji 
powinny się wpisywać w ten format.

* Więcej wytycznych dotyczących Instagrama znajdziesz na https://help.instagram.com/,

dostęp 7.08.2022 r.

https://help.instagram.com/
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Stories lub Reels: pion 1080×1920. Trzeba pamiętać o zachowaniu margine-
sów, aby tekst i elementy interaktywne były czytelne. W trakcie edycji aplika-
cja sama wyświetla linie pomocnicze, poza które nie należy wysuwać waż-
nych elementów.

Zdjęcie w tle: 1584×396 px.
Post: 1200×627 px.

LinkedIn*

* Więcej wytycznych dotyczących LinkedIn znajdziesz na https://www.linkedin.com/help/linkedin,

dostęp 7.08.2022 r.

https://www.linkedin.com/help/linkedin
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Format grafik do newslettera zależy od platformy, z której korzystamy do 
jego tworzenia. Najczęściej jednak ważniejszy od grafik jest tekst i wyraźny 
guzik z CTA (call to action), dlatego warto, aby grafika lub zdjęcie były pozio-
me. Piony dłużej się przewija, a zatem odbiorcy więcej czasu zajmie „dojecha-
nie” do tekstu i guzika.

Newsletter

Pinterest*
Zdjęcie w tle: zalecana proporcja to 16:9, wysokość grafiki minimum 450 px, 
a jej szerokość – minimum 800 px.
Piny graficzne: pion o proporcji 3:2, zalecana rozdzielczość to 1500×1000 px.
Piny filmowe: kwadrat lub pion w proporcji 2:3, 4:5 lub 9:16. Węższy bok 
o szerokości minimum 1080 px da Ci pewność, że filmik będzie dobrze wyg- 
lądał na wszystkich rozmiarach ekranów.

* Więcej wytycznych dotyczących Pinteresta znajdziesz na https://help.pinterest.com/pl,

dostęp 7.08.2022 r.

zdjęcie w tle

pin graficznypin filmowy

https://help.pinterest.com/pl
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Podcast
Okładka w formacie kwadratowym, 3000×3000 px (grafika o mniejszej rozdziel-
czości uniemożliwi publikację podcastu w Apple Podcasts*).

* Źródło: https://podcasters.apple.com/support/896-artwork-requirements, dotęp 7.08.2022 r.

TikTok
Filmy w formacie pionowym i rozdzielczości 1080×1920 px – trzeba pamiętać, 
że prawy bok oraz dół ekranu (do około ¼ wysokości) są zasłonięte przez ikony 
i napisy, a w widoku profilu miniatury filmów mają proporcję 3:4.

https://podcasters.apple.com/support/896-artwork-requirements
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Twitter*

YouTube

Zdjęcie w tle: 1500×500 px.
Twit: zalecana proporcja to 3:1, a maksymalny rozmiar pliku to 5MB.

Grafika kanału powinna mieć wymiary 2048×1152 px, przy czym należy pa-
miętać, że platforma sama dostosowuje rozmiar grafiki do różnych ekranów 
przez wykadrowanie jej. Bezpieczna strefa ma wymiary 1235×338 px**.
Filmy na YouTubie nagrywamy jak do kina, czyli w formacie poziomym. 
Sprawdzi się na przykład full HD 1920×1080 px. Okładka filmu powinna 
mieć taki sam rozmiar.

grafika kanału okładka filmu

* Więcej o grafikach na Twittera przeczytasz na https://help.twitter.com/en/managing-your-ac-

count/how-to-customize-your-profile, dostęp 7.08 2022 r.

Widok kanału Klaudyny Maciąg (klaudynamaciag.pl)

** Źródło: https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=pl&ref_to-

pic=9257884#zippy=%2Czmiana-grafiki-kana%C5%82u, dostęp 7.08.2022 r.

https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-customize-your-profile
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-customize-your-profile
https://klaudynamaciag.pl/
https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=pl&ref_topic=9257884#zippy=%2Czmiana-grafiki-kana%C5%82u
https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=pl&ref_topic=9257884#zippy=%2Czmiana-grafiki-kana%C5%82u
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Zrozumiałe, poprawne teksty

8
Wydaje się to oczywiste, ale nie jest: gdy piszesz tekst do social mediów, zadbaj 
o to, żeby było on zrozumiały. Nie tylko dla Ciebie.

Ja wiem, ja wiem – kiedy piszemy, to wsiąkamy we własne myśli tak głęboko, 
że to, co chcemy przekazać, wydaje nam się oczywiste. Ale odbiorcy nie siedzą 
w naszej głowie, tylko po drugiej stronie ekranu. Jeśli chcemy im coś przekazać, 
musimy zadbać o to, żeby było to podane w zrozumiały sposób.

Styl
Powinien on być zgodny z Twoją marką i jej grupą: jeśli prowadzisz social me-
dia na luzie, to nie zaczynaj od „Szanowni Państwo”. Jeśli mówisz do osób 60+, 
pamiętaj, że mogą nie zrozumieć zdania: „Wow, jej crush to megasztos”. Dopasuj 
styl wypowiedzi do swojej marki, ale przede wszystkim dbaj o poprawność języ-
kową.

Błędy
A raczej ich brak. Jasne, literówki zdarzają się wszystkim, ale tekst, w którym 
co drugie słowo zapisane jest z błędem, nie nadaje się do publikacji. Dlaczego? 
Dlatego że zamiast pokazywać, jak ciekawa, odpowiedzialna i godna zaufania 
jest Twoja marka, udowadnia, że nie dbasz o szczegóły. Podobnie sprawa ma się 
z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych – ich brak lub notoryczne 
niepoprawne użycie nie tylko utrudniają czytanie, ale też, niestety, sugerują nie-
chlujstwo.
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Wizualna czytelność
Podziel tekst na akapity, w opisach postów na Facebooku czy Instagramie śmiało 
stosuj emoji. W artykułach czy newsletterach pogrub najważniejsze informacje 
lub zastosuj kolorowy font. Takie drobne zabiegi sprawią, że Twoje teksty będą 
czytelne, łatwe do przyswojenia, a dzięki temu – bardziej skuteczne.

Jeśli nie masz wprawy w pracy z tekstem, a ortografia i interpunkcja nie są Two-
imi mocnymi stronami, śmiało skorzystaj z usług korektorskich. Z własnego 
doświadczenia wiem, że czytając swój tekst z uwagami korektora, można się na-
prawdę wiele nauczyć.

1 WRZEŚNIA 2022 ROKU
Tytuł artykułu blogowego

AUTORKA
Voluptum, con re, omnihiligent 
omnitiur moluptae nes ut anienti-
bus sumquo molut asi beatur abo. 
Ique id molor acepre estiae con-
se maio ipsaeperor milia nosa 
prate endis nonsequ ibusam fac-
cus eate denderum fugit prerfe-
ro consed et essitiasinto explab.

1 września 2022 roku

Tytuł artykułu blogowego
autorka

Voluptum, con re, omnihiligent omnitiur 
moluptae nes ut anientibus sumquo 
molut asi beatur abo. Ique id molor 
acepre estiae conse maio ipsaeperor 
milia nosa prate endis nonsequ ibusam 
faccus eate denderum fugit prerfero 
consed et essitiasinto explab.Cor a sit 
porrum quis des cor aut re nihitat.
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Docenianie roli dobrej grafiki

9

Niby to oczywiste, ale ciągle wiele osób oszczędza na projekcie graficznym.
Nie chodzi mi tu tylko o oszczędzanie pieniędzy, choć niestety zlecenia za marne 
pieniądze zazwyczaj kończą się marnymi projektami.

Mówiąc o oszczędzaniu na grafice, mam na myśli niepoświęcanie jej wystarcza-
jąco dużo uwagi, czasu ani energii. W efekcie oszczędzając, tracisz – bo grafiki 
niskiej jakości nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Czytelna – czyli taka, którą odbiorca bez wysiłku zrozumie. Nie będzie musiał 
„skakać” z napisu na napis i z ozdobnika na ozdobnik, a intuicyjnie skupi się 
na najważniejszych informacjach.

Funkcjonalna – czyli spełniająca swoją rolę. Jeśli ma pokazać produkt, to go 
pokazuje. Jeśli ma poinformować, o której godzinie odbywa się jakieś wyda-
rzenie, to właśnie to podkreśla.

Skrojona na miarę – na miarę Twojej marki, to znaczy dopasowana kolory-
stycznie i stylistycznie, ale też na miarę miejsca i sposobu, w jaki będzie wy-
korzystana. Inaczej tworzy się projekt graficzny plakatu, a inaczej banneru 
do sklepu internetowego.

Umówmy się – dobra grafika mówi więcej niż tysiąc słów.

CO TO ZNACZY „DOBRA GRAFIKA”?
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Tymczasem w mediach społecznościowych wciąż widać mnóstwo grafik-kosz-
marków. Zawierają one zbyt małe napisy lub są zalane ogromną ilością tekstu. 
Królują na nich przypadkowe kolory, które nijak się mają do identyfikacji wizu-
alnej danej marki. Jedne są formalne, a drugie na luzie – w efekcie odbiorca do-
staje graficzny bałagan, którego nie rozumie. Nie wie, co jest ważne, po co i dla 
kogo, a właściciele marek się frustrują, bo „grafiki nie działają”. W efekcie docho-
dzą oni do wniosku, że nie ma sensu poświęcać uwagi grafikom, i… koło
się zamyka.

TEGO UNIKAJ! 10 NAJCZĘSTSZYCH 
BŁĘDÓW W GRAFIKACH:

Brak marginesów powoduje, że grafika jest nieprzyjemna w odbiorze, a tek-
sty trudno się czyta. Dodatkowo w social mediach istnieje ryzyko, że platfor-
ma utnie część tekstu lub innych ważnych elementów, kadrując grafikę.
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Brak hierarchii treści sprawia, że odbiorca nie wie, która informacja jest naj-
ważniejsza. Musiałby przeczytać wszystko, żeby się tego dowiedzieć, a praw-
da jest taka, że jako odbiorcy jesteśmy dość leniwi, więc najprawdopodobniej 
tego nie zrobimy, tylko przewiniemy ekran do innej publikacji.

Brak kontrastu pomiędzy kolorami powoduje, że naszemu oku trudno jest 
odczytać teskt na grafice.
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Użycie zbyt wielu elementów rozprasza odbiorcę i utrudnia odróżnienie waż-
nych informacji od tych mniej istotnych. Puste przestrzenie na grafikach dają 
oku odpocząć i sprawiają, że na obrazek przyjemniej się patrzy. Pamiętaj: co 
za dużo, to niezdrowo.

Nijakie grafiki nieoddające charakteru Twojej marki oraz istotności informa-
cji, którą chcesz przekazać, zostaną szybko zapomniane przez odbiorców. 
A przecież chodzi o dokładnie odwrotny efekt.
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Grafika to nie miejsce na esej. Unikaj zbyt dużej ilości tekstu na planszach. 
Osoby naprawdę zainteresowane tematem chętnie dadzą się odesłać do 
obszerniejszych publikacji (artykuł na blogu, e-book), a do tych mniej wnikli-
wych dotrze najważniejsza informacja z grafiki.

Nieprawidłowe rozmieszczenie elementów, a szczególnie niespójne wyrów-
nywanie tekstów, wprowadza niepotrzebny chaos i może zostać odebrane 
jako niedbalstwo. 
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Nie ma nic gorszego niż brak polskich znaków w foncie. Wtedy edytor gra-
fik zastępuje te znaki prostokątami albo literami o zupełnie innym wyglądzie. 
Efekt? Tekst na grafice trudno jest odczytać, a całość wygląda dość niechlujnie.

Pikseloza, czyli zbyt mała rozdzielczość grafiki lub jej elementów, sprawdzi się 
tylko wtedy, kiedy próbujesz nawiązać do gry Minecraft. W pozostałych przy-
padkach zadbaj o to, aby grafiki, których używasz, były odpowiedniej jakości.
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Niedopasowanie charakteru grafiki do marki to częsty błąd. Udające od-
ręczne bazgroły fonty w aktach prawnych albo odwrotnie: bardzo formalny 
i poważny styl na plakacie festynu dla dzieci to przykłady takiego niedopaso-
wania. Warto też zwracać uwagę na to, jakiego charakteru elementy łączysz 
w obrębie jednej grafiki, aby nie stała się ona chaotyczna.
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Oprawa wizualna profilu 
na Instagramie czy TikToku

10

Instagram nie od dziś uważa się za bardzo wizualne medium. Mówi się, że spójny 
feed powoli odchodzi do lamusa – i osobiście się z tym zgadzam. Dlaczego? Dla-
tego że coraz rzadziej użytkownicy widzą feed jako całość, częściej trafiając
na pojedyncze publikacje.

Ale wciąż pozostają InstaStories oraz rolki – bardzo ważne media wewnątrz In-
stagrama. Zadbaj o ich oprawę wizualną – spraw, żeby estetycznie pasowały
do Twojej marki i jej identyfikacji.

JAK PRZEMYCIĆ IDENTYFIKACJĘ NA INSTASTORIES?

Kolory – używaj zawsze tych samych barw, zgodnych z kolorystyką Two-
jej marki, gdy dodajesz napisy albo rysunki „z palca”. Miej na uwadze paletę 
barw, dodając GIF-y lub inne elementy.

Font – korzystaj zawsze z tego samego fontu lub zestawu dwóch fontów. Ze 
względu na ograniczenia wewnątrz aplikacji najpewniej nie będzie możliwe, 
abyś wykorzystała ten sam krój pisma, który należy do identyfikacji wizualnej 
Twojej marki, ale możesz wybrać taki, który jest do niego podobny.

Ogólna estetyka – przejawiać się będzie w filtrach, z których korzystasz,
GIF-ach, naklejkach i innych elementach, których używasz. Chodzi o to, żeby 
łączył je wspólny mianownik. Może być tak, że używasz tylko dodatków 
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minimalistycznych, czarno-białych. Być może będziesz używać takich, które 
przypominają ręczne rysunki. A może sięgniesz po te, które nawiązują
do stylu retro. Ważne, żeby były spójne ze sobą nawzajem oraz z całą styli-
styką Twojej marki.

Tworząc rolki na Instagramie, możesz zastosować dokładnie te same zabiegi.

A jak ma się kwestia estetyki do TikToka? Umówmy się – TikTok jest raczej 
brzydką platformą. Nie ma tu ani spójnego feedu (sporadycznie u niektórych 
twórców się zdarza, no ale…), ani pola do popisu, jeśli chodzi o personalizację 
napisów czy okładek filmów. Niemniej możesz przemycić choć odrobinę Twojej 
identyfikacji, stosując, podobnie jak na Instagramie, wybrany, zawsze ten sam, 
font – możliwości masz podobne w obu aplikacjach. Na TikToku trudniej jest za-
stosować odpowiednie kolory, bo aktualnie platforma nie pozwala na persona-
lizację palet barw – musisz stosować te kolory, które wybrał TikTok. Ale, podob-
nie jak przy fontach, wybierając te zbliżone do kolorów Twojej marki, i tak jesteś 
o krok bliżej spójnych działań.
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Zakończenie: do dzieła!

Kiedy zapytałam swoje obserwatorki na Instagramie, co chciałyby przeczytać 
w zakończeniu e-booka, odpowiedziały, że podsumowanie i zachętę do działa-
nia. I jako autorka też uważam, że to dwie składowe dobrego zakończenia.

Przeczytałaś właśnie o 10 dobrych praktykach, które my, twórczynie, powinny-
śmy stosować na co dzień w swoich social mediach. Żadne z działań, o których 
mowa, nie jest trudne do wykonania – wręcz przeciwnie. Mimo to często o nich 
zapominamy.

Dlatego zachęcam, abyś wybrała tylko jedną z proponowanych przeze mnie do-
brych praktyk i skupiła się na stosowaniu jej w swoich publikacjach. Kiedy już 
wejdzie Ci to w krew – możesz sięgnąć po kolejną. I tak aż do momentu, gdy 
wszystkie te praktyki będą Twoim chlebem powszednim.

Gdybym miała powiedzieć Ci, którą z 10 dobrych praktyk wybrać na początek, 
postawiłabym na tę – nie bez powodu – opisaną jako pierwszą, czyli na strate-
gię. Nie wiedząc, co, po co i do kogo mówisz, niewiele możesz zdziałać, nawet 
tworząc poprawne teksty i dobre grafiki.

Ale to nie znaczy, że koniecznie musisz od niej zacząć. Wszystko zależy od Two-
jej sytuacji. Być może masz teraz przestrzeń, czas i energię „tylko” na to, aby 
dostosować formaty zdjęć, filmów i grafik do platform, na których publikujesz. 
„Tylko” biorę w cudzysłów – bo to wcale niemały krok! Wybranie go jako pierw-
szego też jest w porządku. Lepiej zrobić to, niż nie robić nic, wymawiając się bra-
kiem opracowania strategii czy możliwości wprowadzenia w życie porad zawar-
tych w innych punktach.
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Bez względu na to, od czego zdecydujesz się zacząć, mocno trzymam za Ciebie 
kciuki. Ucz się, działaj, testuj – to najlepszy sposób, aby cały czas rozwijać siebie, 
swoje media społecznościowe i biznes.

Powodzenia!
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Podziękowania

Na koniec chcę podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w czasie 
tworzenia tego e-booka.

Dziękuję mamie, Lucynie, za to, że wspierała mnie w procesie pisania i wykonała 
korektę tekstu.

Dziękuję moim koleżankom, szczególnie Klaudynie (klaudynamaciag.pl) i Poli 
(climb2change.pl), które entuzjastycznie podchodziły do każdej wzmianki 
o e-booku.

Dziękuję Sylwii (czarujeslowami.pl) i Ani (opycha.pl) za zmotywowanie mnie
do działania w ramach mastermindu.

Dziękuję Wam, Drogie Klientki i Obserwatorki, za to, że obdarzyłyście mnie za-
ufaniem, kupując ten produkt oraz zostawiając serduszka i komentarze w social 
mediach. Bez Was ten e-book nie miałby sensu.

Justyna

https://klaudynamaciag.pl/
https://climb2change.pl/
https://czarujeslowami.pl/
https://opycha.pl/
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