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Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. 
Nie mieæ konta na jednym z nich to jak pope³niæ towarzyskie samobójstwo! Swoje 
konta w takich serwisach maj¹ przecie¿ wielkie gwiazdy filmowe, popularni piosenkarze 
i znani politycy, lecz równie¿ zwykli ludzie, przeciêtni Kowalscy, pragn¹cy podzieliæ siê 
swoim ¿yciem z bli¿szymi i dalszymi przyjació³mi oraz zaistnieæ w wirtualnej przestrzeni. 
Do najpopularniejszych portali spo³ecznoœciowych nale¿y z ca³¹ pewnoœci¹ Facebook, 
który rozpocz¹³ swoje istnienie jako niewielka inicjatywa pewnego studenta Uniwersytetu 
Harvarda, aby ju¿ po kilku latach staæ siê najwiêkszym serwisem tego typu i jedn¹
z najczêœciej odwiedzanych witryn na œwiecie! W chwili oddawania tej ksi¹¿ki do druku 
Facebook mia³ grubo ponad 300 milionów u¿ytkowników!

„Facebook. Daj siê poznaæ” to ksi¹¿ka, dziêki której bezboleœnie wkroczysz
w rzeczywistoœæ Facebooka i zaczniesz czerpaæ wiele przyjemnoœci z jej odwiedzania. 
Poznasz interfejs serwisu i nauczysz siê wykonywaæ wiêkszoœæ niezbêdnych dzia³añ. 
Ominiesz rafy, na których rozbijaj¹ siê pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy portalu i przez które 
czêsto zniechêcaj¹ siê do niego, pozostaj¹c „martwymi duszami” Facebooka. 
Znajdziesz te¿ starych znajomych i poznasz nowych, a ponadto do³¹czysz do ró¿nych 
grup i fanklubów. Dowiesz siê, do czego s³u¿¹ tablica, wiadomoœci i czat. Poznasz 
równie¿ mo¿liwoœci aplikacji oraz funkcje zwi¹zane ze zdjêciami i materia³ami wideo. 
Zdobêdziesz wiedzê na temat tego, jak wykorzystaæ serwis w promocji biznesu,
i przekonasz siê, ¿e warto dbaæ o swoje bezpieczeñstwo oraz prywatnoœæ 
publikowanych informacji.

• Interfejs u¿ytkownika serwisu
• Zak³adanie konta i definiowanie jego ustawieñ
• Wyszukiwanie znajomych, grup i stron
• £¹czenie siê z przyjació³mi i wymiana informacji
• U¿ywanie aplikacji oferowanych przez serwis
• Korzystanie z multimedialnych mo¿liwoœci Facebooka
• Komercyjne zastosowania portalu
• Bezpieczeñstwo i ochrona prywatnoœci

Do³¹cz do najwiêkszej spo³ecznoœci œwiata – odkryj serwis Facebook! 
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Rozdzia� 7.

Facebook dla biznesu

Facebook, cho	 w momencie powstania mia� raczej charakter niekomercyjny,
z czasem sta� si� wr�cz doskona�� platform� biznesow�, oferuj�c� du�e mo�-
liwo�ci marketingowe, umo�liwiaj�c� promowanie ró�nego rodzaju dzia-
�alno�ci oraz pozwalaj�c� na zdobywanie rzesz wiernych fanów i klientów.
Wszystko to mo�liwe jest oczywi�cie za spraw� spo�eczno�ciowego charakteru
serwisu oraz sieci powi�za�, jakie pozwala on tworzy	 i piel�gnowa	, nie bez
znaczenia pozostaje tu te� jednak bogactwo funkcji, w które portal zosta�
wyposa�ony. Nie chodzi mi tu nawet o mo�liwo�ci stricte komercyjne, lecz
o narz�dzia do wymiany informacji, dzi�ki którym ka�da plotka czy nowinka
mo�e obiec �wiat dos�ownie w mgnieniu oka.

Podstawowym narz�dziem promowania dzia�alno�ci oferowanym przez ser-
wis Facebook jest z pewno�ci� mechanizm publikowania stron. Niezale�nie od
tego, czy prowadzisz w�asn� firm�, jeste� liderem grupy muzycznej, czy te�
udzielasz si� w jakiej� organizacji charytatywnej, to w�a�nie za pomoc�
stron mo�esz zaistnie	 w wirtualnej spo�eczno�ci u�ytkowników, znale�	
w�ród nich fanów i sprawi	, �e w krótkim czasie poznaj� Ci� tysi�ce ludzi.
A co najlepsze, jeste� w stanie zrobi	 to naprawd� niewielkim kosztem, po-
�wi�caj�c tylko troch� czasu na opracowanie strony i regularn� jej aktualizacj�.

Strony to oczywi�cie nie wszystko. Facebook umo�liwia równie� publiko-
wanie reklam, dzi�ki którym dotrzesz do wybranych grup odbiorców i roz-
propagujesz w�ród nich swoj� dzia�alno�	. Do dyspozycji masz te� inne me-
chanizmy informowania �wiata o swoim istnieniu i... ofercie. Odpowiednio
wykorzystane narz�dzia spo�eczno�ciowe mog� bowiem okaza	 si� znacz-
nie skuteczniejsze ni� miliony z�otych wydane na kampanie reklamowe
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w tradycyjnych mediach. Nie spodziewaj si� znale�	 tu gotowych recept na
sukces, mam jednak zamiar wskaza	 kilka ciekawych mo�liwo�ci, które
pomog� Ci zdoby	 popularno�	 w�ród u�ytkowników Facebooka i pozyska	
nowych klientów.

Promocja za pomoc� stron
Strony pozna�e� ju� w jednym z poprzednich rozdzia�ów. Tam jednak stara-
�em si� przedstawi	 raczej sposób wyszukiwania tego typu profili i korzy-
stania z nich z punktu widzenia odbiorcy, nazywanego w serwisie Facebook
fanem. Tutaj za� spróbuj� przybli�y	 Ci sposób tworzenia i prowadzenia
w�asnej strony oraz wykorzystania jej do promowania swojej dzia�alno�ci,
niezale�nie od jej charakteru i celów. S�owo „biznes” wyst�puj�ce w tytule
tego rozdzia�u powiniene� bowiem traktowa	 umownie, a przedstawione tu
narz�dzia nadaj� si� równie dobrze do propagowania aktywno�ci nieko-
mercyjnych. Ale do�	 ju� tych wst�pów, bierzmy si� do rzeczy!

Tworzenie i publikowanie strony
Strona to szczególny, publiczny rodzaj profilu, który nie jest zwi�zany z �adn�
konkretn� osob� (a w ka�dym razie nie z osob� prywatn�), lecz z przedsi�-
biorstwem, mark�, organizacj� lub grup� artystyczn�. Profil tego typu mo�esz
utworzy	, nie posiadaj�c nawet konta na Facebooku, zak�adam jednak, �e
czytasz t� ksi��k� od pocz�tku i dysponujesz ju� w�asnym (to jest osobistym,
zwyk�ym) profilem, dlatego nie zamierzam si� skupia	 na innych przypadkach.

Aby utworzy	 stron�, otwórz witryn� znajduj�c� si� pod adresem http://www.
facebook.com/advertising/#/advertising/?pages i kliknij widoczny na niej
przycisk Utwórz stron	 lub otwórz dowoln� stron� dost�pn� na Facebooku,
odszukaj na niej ��cze Utwórz element Strona dla Mojej firmy i kliknij je.
W oknie przegl�darki ujrzysz stron� pokazan� na rysunku 7.1. Korzystaj�c
z pól widocznych w górnej cz��ci strony, okre�l rodzaj tworzonego elementu
i z wy�wietlonej pod spodem listy wybierz kategori� dzia�alno�ci. Podaj te�
nazw� strony, a nast�pnie kliknij przycisk Utwórz stron	.
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Rysunek 7.1. Sposób tworzenia strony

I to ju� w�a�ciwie wszystko, co musisz zrobi	, aby utworzy	 i opublikowa	
stron�. Efekt wykonania tego dzia�ania, widoczny w postaci nowej strony,
zosta� przedstawiony na rysunku 7.2. Jak �atwo si� przekona	, bardzo przy-
pomina ona Twój w�asny profil bezpo�rednio po rejestracji konta. W oknie
swojej przegl�darki (cho	 nie na rysunku) mo�esz te� zauwa�y	, �e sta�e
elementy interfejsu Facebooka pozosta�y na swoim miejscu, do dyspozycji
masz zatem standardowy zestaw ��czy i narz�dzi podstawowych, do którego
z pewno�ci� zd��y�e� si� ju� przyzwyczai	.

Oczywi�cie, Twoja strona jest jeszcze w tym momencie zupe�nie pusta i wypada
wype�ni	 j� jak�� tre�ci�, doda	 grafik� profilow� i dok�adniejszy opis dzia�al-
no�ci oraz uzupe�ni	 podstawowe informacje na temat firmy lub organizacji.
Operacje te przeprowadza si� bardzo podobnie lub wr�cz tak samo jak w przy-
padku „zwyk�ego” profilu, a dost�pne tu opcje s� zbli�one do analogicznych
ustawie� profilowych, dlatego nie b�d� tu traci� czasu i miejsca, powtarzaj�c
podane wcze�niej wskazówki. Bli�ej przyjrz� si� za to kwestii, która z pewno-
�ci� jest dla Ciebie zupe�nie nowa. Zajmijmy si� zatem edycj� strony.
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Rysunek 7.2. Strona gotowa

Edycja ustawie� strony
Aby rozpocz�	 edycj� w�a�ciwo�ci strony, kliknij widoczne pod grafik� profi-
low� ��cze Edytuj element Strona. W oknie przegl�darki ujrzysz stron�, na
której wyró�ni	 mo�na kilka podstawowych cz��ci. Na górze znajduje si� menu
zawieraj�ce zestaw ��czy do podstawowych narz�dzi administracyjnych, po-
ni�ej wida	 miniaturk� znaku graficznego Twojej strony i kilka kolejnych
��czy, a pod nimi zbiór pól gromadz�cych rozmaite ustawienia i informacje.
Stron� edycji mo�esz zobaczy	 na rysunku 7.3, a przegl�d wymienionych tu
elementów znajdziesz w dalszej cz��ci niniejszego punktu.

Menu ustawie� zawiera pi�	 pozycji. Pierwsza, widoczna w postaci nie-
wielkiej ikony, umo�liwia przej�cie do strony statystyk prezentowanych za
pomoc� wykresów, o czym wi�cej w dalszej cz��ci tego podrozdzia�u. Druga,
Mened�er reklam, jak wskazuje ju� sama nazwa, pozwala otworzy	 stron�
narz�dzia do zarz�dzania reklamami. Nim z kolei zajmiemy si� w nast�pnym
podrozdziale. Trzecia, Strony, to ��cze do listy stron, którymi zarz�dzasz.
Pomoc nie wymaga chyba komentarza, a przycisk Zareklamuj swoj� stron	,



FACEBOOK DLA BIZNESU 185

Rysunek 7.3. Rozbudowane ustawienia strony
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podobnie jak dost�pny w innych miejscach element Utwórz reklam	, kieruje
do rozwi�zania umo�liwiaj�cego tworzenie reklam, o czym te� niebawem.
Poni�ej, obok grafiki profilowej, widoczne s� ��cza: Powrót do Stron, Zobacz
Strona i Skasuj Strona. Ich nazwy mówi� chyba same za siebie. Wszystkie
wymienione tu elementy zosta�y zaprezentowane na rysunku 7.4.

Rysunek 7.4. ��cza umo�liwiaj�ce wykonywanie podstawowych dzia�a�
na stronie

Pierwsza grupa pól widocznych poni�ej dotyczy ogólnych parametrów strony,
a zawarto�	 poszczególnych pól mo�na rozwin�	 za pomoc� ��cza Edytuj.
W polu Ustawienia dost�pne s� kontrolki pozwalaj�ce okre�li	 ograniczenia
zwi�zane z miejscem zamieszkania, wiekiem i p�ci� odbiorców, a tak�e spra-
wi	, aby strona widoczna by�a jedynie dla administratorów, czyli w praktyce
— wy��czy	 jej publikacj�. W polu Ustawienia tablicy mo�esz wybra	 pa-
rametry prezentacji i ustawienia zezwole� zwi�zane z tablic� swojej strony.
Poni�ej jest jeszcze pole Facebook Mobile, ale ta cz��	 nie przyda Ci si�
jeszcze na tym etapie i pozwol� j� sobie pomin�	. Wymienione pola zosta�y
pokazane na rysunku 7.5.

Jeszcze ni�ej znajduje si� grupa ustawie� dotycz�cych aplikacji dost�pnych
na stronie. Dost�pne tu pola to kolejno: Grupy dyskusyjne, Linki, Notatki,
Wideo, Wydarzenia, Zdj	cia i Wi	cej aplikacji. Umo�liwiaj� one konfi-
gurowanie parametrów poszczególnych elementów oraz przechodzenie do ich
stron, a tak�e usuwanie aplikacji z profilu. Nie warto chyba bardziej wg��bia	
si� w szczegó�y, dlatego poprzestan� jedynie na pokazaniu Ci tej cz��ci strony
edycji. Znajdziesz j� na rysunku 7.6.

Ostatnia cz��	 strony, która zosta�a nam do omówienia, to kolumna narz�dzi
widoczna na prawo od opisanych powy�ej elementów. Znajdziesz na niej
kilka pól gromadz�cych ró�nego rodzaju informacje i ��cza, z których b�dziesz
korzysta� w celu zapoznania si� z danymi dotycz�cymi Twojej strony lub
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Rysunek 7.5. Podstawowe ustawienia strony

przeprowadzenia pewnych dzia�a�. Na samej górze umieszczone jest pole
aktualno�ci, poni�ej niego pole statystyk, nast�pnie pole aktywno�ci na stro-
nie, ��cza u�atwiaj�ce przej�cie do narz�dzi reklamowych, a jeszcze ni�ej pole
pomocy i pole umo�liwiaj�ce tworzenie wizytówki strony. Tutaj dost�pne
b�dzie równie� ��cze pozwalaj�ce na przej�cie do narz�dzia wysy�ania wia-
domo�ci do fanów, którym zajmiemy si� dok�adniej w jednym z kolejnych
punktów. Zawarto�	 kolumny zosta�a pokazana na rysunku 7.7.
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Rysunek 7.6. Ustawienia dotycz�ce aplikacji dzia�aj�cych na stronie

Administrowanie stron�
Administrowanie stron� — oprócz dostosowywania ustawie� opisanych
w poprzednim punkcie — polega w skrócie na publikowaniu na niej odpo-
wiednich tre�ci i zarz�dzaniu wpisami, które dodawane s� przez jej fanów.
Pami�taj, �e aby Twoja strona nale�ycie spe�nia�a swoje zadanie, musisz
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dba	 o jej sta�� aktualizacj� i wygl�d. Staraj si�
wi�c dodawa	 jak najwi�cej nowinek i materia�ów
graficznych, nikt bowiem nie b�dzie chcia� odwie-
dza	 strony, na której nic si� nie dzieje lub na której
dost�pne s� jedynie suche informacje o dzia�alno�ci
firmy. Bardzo wa�n� kwesti� jest te� interakcja
z fanami, dlatego powiniene� na bie��co odpisywa	
na ich posty i komentarze. Strona to w ko�cu te�
element spo�eczno�ciowy.

Istotnym elementem w zarz�dzaniu stron� jest te�
udost�pnianie odpowiednich aplikacji. Niektóre
z nich mog� bardzo u�atwi	 �ycie fanom, a Tobie
dostarczy	 doskona�ego narz�dzia integruj�cego
spo�eczno�	 u�ytkowników i zach�caj�cego ich do
kolejnych odwiedzin. Do dyspozycji masz tu stan-
dardowe elementy, takie jak Wydarzenia czy No-
tatki, bardzo przydatne oka�� si� te� z pewno�ci�
Grupy dyskusyjne. Je�li jednak prowadzisz na
przyk�ad kino czy restauracj�, mo�esz pomy�le	
o dodaniu aplikacji umo�liwiaj�cej rezerwacj� bi-
letów lub stolików. Du�o zale�y tu te� oczywi�cie
od Twoich oczekiwa�, rodzaju prowadzonego biz-
nesu lub typu organizacji, a tak�e inwencji admini-
stratora (czyli Ciebie).

Jak ju� wspomina�em wcze�niej, nie zamierzam
w tym miejscu prezentowa	 gotowych rozwi�za�
i poprzestan� jedynie na podaniu tych do�	 ogól-
nych wskazówek, poniewa� strona, któr� admi-
nistrujesz, nale�y do Ciebie i to Ty decydujesz, jak
ma by	 prowadzona. Wiesz te� najlepiej, jaki jest
rodzaj Twojej dzia�alno�ci, i z pewno�ci� dosko-
nale znasz specyfik� bran�y, w której funkcjo-
nujesz, trudno by�oby mi zatem udziela	 jakich�

Rysunek 7.7.
Kolumna informacji
i narz	dzi dost	pna
na stronie edycji
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sensownych rad na ten temat. Na rysunku 7.8 poka�� Ci za to przyk�ad dobrze
(moim zdaniem) prowadzonej strony. Je�li b�dziesz j� chcia� znale�	 na Face-
booku, zrobisz to bez trudu.

Rysunek 7.8. Dobra strona dobrej firmy ;)

Budowanie listy fanów
Podstawow� mo�liwo�ci� zdobywania fanów swojej strony jest oczywi�cie
reklamowanie jej za po�rednictwem Facebooka. O tym jednak za chwil�, teraz
chcia�bym pokrótce przedstawi	 Ci inny, nieco bardziej spo�eczno�ciowy
sposób informowania u�ytkowników o Twojej inicjatywie. Do dyspozycji masz
tu przede wszystkim narz�dzie do zapraszania znajomych dost�pne za pomoc�
��cza Zaproponuj znajomym, które znajduje si� tu� pod grafik� profilow�.
Kliknij je, aby wy�wietli	 znane Ci ju� okienko, które przedstawione zosta�o
na rysunku 7.9.
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Rysunek 7.9. Proponowanie strony znajomym

W okienku tym powiniene� oczywi�cie wskaza	 odpowiednie osoby i klikn�	
przycisk Wy�lij zaproszenia. Spowoduje to wystosowanie propozycji do
wybranych znajomych, którzy b�d� mogli odpowiedzie	 pozytywnie lub je
zignorowa	, co znasz ju� doskonale z jednego z poprzednich rozdzia�ów.
Mechanizm ten dzia�a równie� niezale�nie od Ciebie w tym sensie, �e ��cze
propozycji dost�pne jest tak�e dla innych u�ytkowników i za jego pomoc�
mog� oni swobodnie zaprasza	 swoich znajomych. To taki marketing wirusowy,
przepraszam, spo�eczno�ciowy.

Wysy�anie wiadomo�ci do fanów
Facebook zapewnia w�a�cicielom profili firmowych mo�liwo�	 informowania
fanów o zmianach wprowadzonych na stronie i innych wa�nych zdarzeniach
za pomoc� szczególnego rodzaju wiadomo�ci, zwanych aktualizacjami. Ak-
tualizacje mo�esz �atwo wysy�a	 do wszystkich osób, które do��czy�y do fan-
klubu Twojej strony, przy czym nie musisz tu wybiera	 poszczególnych osób
z listy, poniewa� mechanizm oferuje znacznie prostsze w u�yciu funkcje.
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Aby przej�	 do strony tworzenia i wysy�ania aktualizacji, kliknij ��cze Wy�lij
aktualizacj	 do Fani dost�pne na stronie edycji, tak jak zosta�o to pokazane
na rysunku 7.10.

Rysunek 7.10. ��cze umo�liwiaj�ce przej�cie do strony tworzenia aktualizacji

Uwaga


�cze to pojawia si� w kolumnie narz�dzi na stronie edycji dopiero wówczas, gdy zdob�dziesz
jakiego� fana. Wcze�niej pró�no tam szuka� tej funkcji, bo i nie ma do kogo wysy�a� aktualizacji.

Spowoduje to przej�cie do pokazanej na rysunku 7.11 prostej strony, za
pomoc� której mo�esz zredagowa	 wiadomo�	, okre�li	 jej temat oraz do-
��czy	 film lub ��cze. Jak wida	, nie znajdziesz tu pola adresatów, jednak
korzystaj�c z pola wyboru Wybierz t	 aktualizacj	 jako docelow� (któ-
rego nazwa zosta�a niestety do�	 nieszcz��liwie przet�umaczona na j�zyk
polski), mo�esz w nieco inny sposób okre�li	 odbiorców przekazu. Kliknij je,
a pod spodem pojawi� si� dodatkowe opcje. Z ich pomoc� mo�esz wskaza	
kraj zamieszkania adresatów, ich p�e	 oraz przedzia� wiekowy. Przyznasz
chyba, �e to nieco wygodniejsze ni� na przyk�ad staranne wybieranie kilku
lub kilkunastu odbiorców z grupy fanów licz�cej potencjalnie kilkaset po-
zycji (�ycz� Ci oczywi�cie, aby by�o ich jak najwi�cej, nawet kilka czy kilka-
na�cie tysi�cy).

Po naci�ni�ciu przycisku Wy�lij w oknie przegl�darki ujrzysz stron� z po-
twierdzeniem nadania wiadomo�ci oraz przyciskiem umo�liwiaj�cym utworze-
nie nast�pnej. Gdy wy�lesz kolejne aktualizacje, b�d� one pojawia	 si� jedna
pod drug� w podobnej formie, tre�	 wszystkich wida	 wi�c w jednym miejscu
(nie ma tu osobnej listy wys�anych i oddzielnych stron dla poszczególnych ele-
mentów). Strona, o której mowa, zosta�a przedstawiona na rysunku 7.12.
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Rysunek 7.11. Wysy�anie aktualizacji do okre�lonej grupy ludzi

Rysunek 7.12. Aktualizacja wys�ana

W porz�dku, a jak wiadomo�	 tego typu b�d� widzieli jej adresaci? Niemal
dok�adnie tak samo jak wszystkie inne, podstawowa ró�nica polega tu na
miejscu, w którym wyl�duje przesy�ka. B�dzie ona dost�pna w katalogu
Aktualizacje nale��cym do skrzynki odbiorczej adresata. W podobny sposób
b�dzie j� te� mo�na odczyta	, a g�ówn� ró�nic� widoczn� na stronie aktu-
alizacji b�dzie brak mo�liwo�ci odpisania na t� wiadomo�	. Jak wygl�da
w skrzynce odbiorczej aktualizacja wys�ana przed chwil�, mo�esz sprawdzi	
na rysunku 7.13.
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Rysunek 7.13. Aktualizacja u odbiorcy

Przegl�danie statystyk strony
Mechanizm strony — w przeciwie�stwie do innych rodzajów profili — ofe-
ruje do�	 rozbudowane funkcje, które umo�liwiaj� gromadzenie szczegó-
�owych informacji na temat u�ytkowników przegl�daj�cych profil i zapewniaj�
wygodne metody przegl�dania tych danych. Zadaniem narz�dzi statystycz-
nych udost�pnianych przez serwis jest pomoc w �ledzeniu aktywno�ci po-
tencjalnych klientów, sprawdzaniu, które elementy ciesz� si� najwi�ksz�
popularno�ci�, i takim prowadzeniu strony, aby mo�liwe by�o optymalne
wykorzystanie jej potencja�u biznesowego. Gdy przyjrzysz si� im bli�ej,
przekonasz si�, �e Facebook oferuje w tej materii naprawd� sporo intere-
suj�cych mo�liwo�ci.

Dost�p do podstawowych statystyk zwi�zanych z profilem firmy lub organizacji
mo�esz uzyska	 za pomoc� ikonki b�d�cej pierwszym elementem menu edycji
opisanego w jednym z poprzednich punktów. Kliknij j�, aby przej�	 do strony
przedstawionej na rysunku 7.14. Prezentowany jest na niej prosty graf, a za
pomoc� umieszczonego w górnej cz��ci strony pola listy rozwijanej mo�esz
wybra	 rodzaj wy�wietlanych danych. Jak nietrudno zauwa�y	, do dyspozycji
masz tu ca�kiem du�o rodzajów gromadzonych informacji. W dolnej cz��ci,
oprócz kilku wskazówek, znajduje si� te� lista prowadzonych przez Ciebie
stron wraz z najwa�niejszymi danymi statystycznymi.
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Rysunek 7.14. Podstawowe statystyki strony

Uwaga

Jak wida� na rysunku, dla mojej strony nie zosta�y jeszcze zgromadzone �adne dane staty-
styczne, które mo�na by wy�wietli�. Nie powinno Ci� to szczególnie dziwi�, poniewa� zosta�a
ona utworzona zaledwie kilka godzin temu i po prostu nikt nie zd��y� jeszcze na ni� wej�� ani
zosta� jej fanem. Z drugiej jednak strony, znam przypadki, w których mimo istnienia ca�kiem
poka	nych zbiorów informacji statystycznych, wykres okazywa� si� pusty (nawet mimo zmiany
u�ywanej przegl�darki internetowej, aktualizacji dodatków itd.). Jest to ewidentny b��d serwisu,
który — mam nadziej� — zostanie wkrótce naprawiony.
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Wprost ze strony zawieraj�cej podstawowe dane statystyczne mo�na przej�	
do nieco bardziej szczegó�owych informacji na temat fanów (cho	 mo�liwe jest
to równie� za pomoc� ��cza Zobacz statystyki z poziomu listy stron dost�p-
nej za po�rednictwem ��cza Strony). Wy�wietlane s� na niej wykresy i tabele
zawieraj�ce rozmaite dane statystyczne, które mog� si� przyda	 przy �le-
dzeniu pewnych tendencji, sprawdzaniu aktywno�ci u�ytkowników i okre�la-
niu ich profilu wiekowego czy nawet miejsca zamieszkania. Podobnie jak
na poprzedniej stronie, równie� tutaj mo�esz wybra	, jakiego rodzaju dane
chcesz przegl�da	. Przyk�adowa strona statystyk (tym razem nieco pe�niej-
sza) zosta�a pokazana na rysunku 7.15.

Rysunek 7.15. Statystyki zwi�zane z u�ytkownikami strony
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Uwaga

Funkcj�, która mo�e Ci pomóc w przeprowadzaniu dalszych analiz statystycznych danych gromadzo-
nych przez serwis Facebook, jest mo�liwo�� eksportowania ich do plików programu MS Excel
(xls) lub plików tekstowych rozdzielanych przecinkami (cvs). Korzystaj�c z niej, mo�esz wybra�
interesuj�ce Ci� zbiory danych i docelowy format zbioru. Odpowiednie narz�dzie jest dost�pne
za pomoc� widocznego w górnej cz��ci strony ��cza Eksportuj dane.

Korzystanie z reklam
Facebook zosta� wyposa�ony we w�asny system reklamowy, za pomoc�
którego mo�esz promowa	 swoj� dzia�alno�	 w ramach serwisu. Reklamy
publikowane s� niemal na wszystkich stronach portalu i nie mog�e� ich dot�d
nie zauwa�y	 (przewa�nie pojawiaj� si� w kolumnie widocznej w prawej
cz��ci strony). Ty te� mo�esz zamieszcza	 tam swoje materia�y promocyjne,
w dodatku mo�esz kierowa	 je do �ci�le okre�lonej grupy ludzi. I nie wymaga
to bynajmniej uko�czenia specjalnych kursów, poniewa� obs�uga systemu
publikacji reklam jest naprawd� �atwa. Sprawd� zreszt� sam.

Zamieszczanie reklamy
Aby przej�	 do narz�dzia publikacji reklam, kliknij jedno z licznych ��czy
dost�pnych w wielu miejscach w obr�bie strony Twojej firmy lub organizacji.
��cza takie mo�esz znale�	 na przyk�ad na stronie edycji, jednak jeszcze
�atwiej odszukasz je bezpo�rednio na profilu. Odpowiedni element ma tu
posta	 ��cza Promuj za pomoc� reklam i zosta� umieszczony pod zdj�ciem
profilowym, jak zosta�o to pokazane na rysunku 7.16.

Przejdziesz na stron� projektowania reklamy, czyli do pierwszego kroku
procedury publikowania og�oszenia. Korzystaj�c z niej, mo�esz wskaza	
element docelowy oraz okre�li	 tytu�, tre�	 tekstow� i wygl�d materia�u re-
klamowego (oczywi�cie tylko w pewnych granicach, mo�liwo�ci manewru nie
s� tu bowiem zbyt wielkie). Wprowadzane przez Ciebie zmiany b�d� na bie��co
odwzorowywane w niewielkim polu podgl�du widocznym w �rodku strony.
Gdy zako�czysz edycj�, kliknij przycisk Kontynuuj, jak zosta�o to przed-
stawione na rysunku 7.17.
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Rysunek 7.16. Po�o�enie ��cza prowadz�cego do strony tworzenia reklamy

Rysunek 7.17. Projektowanie reklamy

Uwaga

Bezpo�rednio pod polem listy rozwijanej Zawarto�� Facebooka widoczne jest ��cze Chc� zare-
klamowa� stron� internetow�. Korzystaj�c z niego, mo�esz sprawi�, aby reklama kierowa�a
u�ytkowników nie do profilu biznesowego utrzymywanego w obr�bie serwisu Facebook, lecz do
dowolnego miejsca w sieci, na przyk�ad do „zwyk�ej” strony internetowej Twojej firmy. Oznacza
to w praktyce, �e za pomoc� mechanizmów dost�pnych w ramach portalu mo�esz reklamowa�
praktycznie ka�d� inicjatyw� funkcjonuj�c� w internecie.
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Bezpo�rednio pod u�ywanym przed chwil� polem pojawi si� kolejne, stano-
wi�ce drugi krok dzia�ania kreatora reklam. B�dziesz w nim móg� wybra	
grup� docelow�, a wi�c adresatów przekazu (innymi s�owy: ludzi, którym
zostanie pokazane Twoje og�oszenie). Do dyspozycji masz tu szereg opcji,
za pomoc� których mo�esz bardzo �ci�le okre�li	 zbiór odbiorców. Zostan�
oni automatycznie wybrani przez system na podstawie podanych przez siebie
informacji profilowych. Ka�da wprowadzona tu zmiana b�dzie powodowa�a
niemal natychmiastow� modyfikacj� liczby potencjalnych adresatów, która
widoczna jest w dolnej cz��ci pola, jak zosta�o to zaprezentowane na rysunku
7.18. Gdy okre�lisz ju� wszystkie wymagane parametry, kliknij przycisk
Kontynuuj.

Rysunek 7.18. Wybór grupy docelowej
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Uwaga

Zaznaczaj�c ró�ne dost�pne tu opcje, mo�esz uzyska� sporo ciekawych informacji na temat
liczno�ci ró�nych grup u�ytkowników Facebooka. Mo�esz mi wierzy� lub nie, ale pole to mo�e
stanowi� ca�kiem niez�e narz�dzie statystyczne, umo�liwiaj�ce prowadzenie bada� dotycz�cych
spo�eczno�ci skupionej wokó� portalu. Spróbuj zreszt�, a przekonasz si� o tym sam.

W oknie przegl�darki pojawi si� trzeci krok procedury, w którym b�dziesz
móg� poda	 parametry finansowe kampanii. Mo�esz tu wybra	 kolejno: walut�,
w której prowadzone b�d� rozliczenia (niestety, w�ród opcji nie ma na razie
polskich z�otych), nazw� kampanii, jej maksymalny bud�et dzienny, harmo-
nogram publikacji, sposób rozliczania oraz maksymaln� kwot�, jak� jeste�
sk�onny zap�aci	 za ods�on� lub klikni�cie. Wprowad� odpowiednie dane
i kliknij przycisk Utwórz, aby zako�czy	 ten etap. Je�li dostrze�esz wcze-
�niej jakie� b��dy w poprzednich krokach kreatora, mo�esz swobodnie do nich
wróci	 i dokona	 stosownych poprawek.

Rysunek 7.19. Okre�lanie bud�etu reklamowego, stawki i sposobu
rozliczania kampanii
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Uwaga

Jak wida�, sam mo�esz okre�li�, ile zamierzasz zap�aci� za promocj� swojej strony w serwisie
Facebook i w jaki sposób chcesz rozlicza� si� z jego w�a�cicielami. Przyznasz chyba, �e niewiele
mediów reklamowych reprezentuje tak liberalne podej�cie do kwestii negocjacji cen swoich us�ug.

Nadszed� czas na nieco mniej mi�� operacj�, za reklam� musisz bowiem w jaki�
sposób zap�aci	. W oknie przegl�darki ujrzysz stron� przedstawion� na ry-
sunku 7.20, na niej za� podstawowe informacje na temat kampanii oraz zestaw
pól umo�liwiaj�cych podanie parametrów Twojej karty kredytowej i dane
adresowe. Wprowad� odpowiednie dane i kliknij przycisk Z�ó� zamówienie,
aby zako�czy	 definicj� i rozpocz�	 publikacj� og�oszenia. Je�li o czym� sobie
przypomnia�e�, mo�esz wróci	 do strony ustawie� kampanii za pomoc�
przycisku Edytuj reklam	.

Rysunek 7.20. Sk�adanie zamówienia reklamy
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Uwaga

Dane podane w trakcie dzia�ania kreatora zostan� zachowane przez serwis Facebook, dzi�ki
czemu �atwo b�dziesz móg� ponownie z nich skorzysta� bez konieczno�ci wprowadzania wszystkich
szczegó�ów. Za pomoc� narz�dzia Mened�er reklam b�dziesz te� mia� mo�liwo�� edycji odpo-
wiednich ustawie�.

Przegl�danie statystyk akcji
Ka�dy reklamodawca chce wiedzie	, jak skuteczne s� prowadzone przez niego
dzia�ania promocyjne. Facebook oczywi�cie nie by�by tak popularnym medium
reklamowym, gdyby nie udost�pnia� odpowiednich mo�liwo�ci w tym zakresie.
Prawd� powiedziawszy, oferowane przez serwis narz�dzia spe�niaj� swoje
zadania naprawd� dobrze, pozwalaj�c na przegl�danie wyników kampanii
i przeznaczonych na nie wydatków, tworzenie raportów w ró�nych formatach
i z ró�nego rodzaju danych oraz sprawdzanie p�atno�ci. Wszystkie te mo�li-
wo�ci dost�pne s� na stronie Mened�era reklam, do którego mo�esz trafi	
za pomoc� ��cza widocznego w górnej cz��ci strony edycji. Pierwsza strona
mened�era zosta�a pokazana na rysunku 7.21.

Rysunek 7.21. Mened�er reklam — strona wyników kampanii i ich kosztów

W lewej cz��ci strony mened�era widoczne jest menu kategorii, za pomoc�
którego mo�esz przej�	 do poszczególnych narz�dzi. Nale��ce do niego pozycje
to, kolejno: Kampanie, Strony, Raporty, Faktury i Ustawienia. Ka�de
z narz�dzi zawiera inny zestaw elementów kontrolnych, bowiem ka�de z nich
spe�nia zupe�nie inne funkcje. Dok�adny opis dost�pnych tu mo�liwo�ci
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wykracza nieco poza zakres zagadnie� poruszanych w tej ksi��ce, dlatego
na tym zako�cz� podrozdzia�, zach�caj�c Ci� jednocze�nie do samodzielnego
zapoznania si� z poszczególnymi opcjami.

Inne formy promocji
Strony i reklamy nie wyczerpuj� wszystkich mo�liwo�ci oferowanych przez
serwis w kwestii promowania na Facebooku dzia�alno�ci biznesowej, charyta-
tywnej lub artystycznej. Do dyspozycji masz bowiem kilka innych narz�dzi,
które... znasz ju� ca�kiem nie�le. Chodzi mi tu g�ównie o grupy, wydarzenia
i aplikacje. Elementy te wydaj� si� by	 przeznaczone do innych celów, mog�
te� jednak �wietnie uzupe�nia	 „standardowe �rodki przekazu”.

Grupy pozwalaj� na przyk�ad budowa	 spo�eczno�ci skupione wokó� pew-
nych tematów i stanowi� nieco mniej formalne byty ni� strony, dzi�ki czemu
u�ytkownicy nieraz du�o ch�tniej do nich przyst�puj� i znacznie swobodniej
wymieniaj� w ich obr�bie informacje. Ich podstawow� wad� jest oczywi�cie to,
�e nie oferuj� niestety wszystkich analitycznych mo�liwo�ci stron.

Z kolei dzi�ki wydarzeniom mo�esz reklamowa	 ró�nego rodzaju spotkania,
koncerty czy oferty promocyjne. Wydarzenia s�, rzecz jasna, dost�pne na
stronach jako jedna ze standardowych aplikacji, jednak nieraz wydaj� si� by	
niedoceniane przez administratorów i w�a�cicieli profili firmowych. Dlatego
te� s�dz�, �e warto tu podkre�li	 ich istnienie i zwróci	 uwag� na udost�pniane
przez nie mo�liwo�ci.

Tworzone samodzielnie aplikacje, oferuj�c atrakcyjne funkcje u�ytkownikom
portalu, b�d� jednocze�nie reprezentowa	 Twoj� firm� lub organizacj�. Ich
potencja� wydaje si� szczególnie du�y, bowiem znacznie bardziej ni� tradycyjne
formy reklamy zwracaj� uwag� osób korzystaj�cych z Facebooka i szukaj�-
cych w nim bezp�atnych narz�dzi, które mog� im si� do czego� przyda	.
Popularnym medium tego rodzaju mog� okaza	 si� zw�aszcza quizy, które
— oprócz oferowania samej rozrywki — cz�sto zawieraj� dodatkowe tre�ci.
Opcji — jak wida	 — masz do dyspozycji ca�kiem sporo, a reszta zale�y ju�
tylko od Ciebie i Twojej inwencji twórczej.
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Uwaga

Temat tworzenia w�asnych aplikacji nale�y do zagadnie� zaawansowanych i jako taki nie zosta�
poruszony w tej ksi��ce. Je�li jednak szukasz tego typu informacji, odwied	 serwis twórców
aplikacji dla Facebooka znajduj�cy si� pod adresem http://developers.facebook.com. Znajdziesz
tam du�o interesuj�cych wiadomo�ci, artyku�ów i narz�dzi przydatnych programistom.

Dodatkowe mo�liwo�ci promocji oferuj� równie� kontrolki Facebooka, które
mo�esz umieszcza	 na swoich stronach. U�ytkownicy odwiedzaj�cy Twoj�
witryn� internetow� mog� za ich pomoc� �atwo i szybko podzieli	 si� jej za-
warto�ci� ze znajomymi na Facebooku. Na swoich stronach mo�esz te�
umieszcza	 inne elementy spo�eczno�ciowe oferowane przez serwis. Mo�li-
wo�ci te zapewniaj� Ci narz�dzia udost�pniania i Facebook Connect. Aby
dowiedzie	 si� wi�cej na ich temat, skorzystaj z systemu pomocy dost�pnego
w ramach portalu lub przejd� do informacji dotycz�cych narz�dzi promocyj-
nych Facebooka.




