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Halo, halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Tu Ola Budzyńska, Pani Swojego Czasu, a to jest 
podcast „Pani Swojego Czasu od kuchni”. Podcast dla osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda 
prowadzenie biznesu online od środka – co działa, co nie działa, co się sprawdza, a co nie. 
 

Dzisiaj temat, który zainteresuje zarówno osoby prowadzące swój biznes, jak i te, które jeszcze 
nie prowadzą swojego biznesu lub rozpoczęły jakieś przedsięwzięcie i chciałyby prowadzić fajny 
fanpejdź.  

 
Fajny fanpejdż. Co rozumiem przez „fajny fanpejdż?” Taki, który działa, który hula, a przede 

wszystkim który nam sprzyja: naszej firmie, naszemu biznesowi, naszemu przedsięwzięciu. Bo fajny 
fanpejdż sam w sobie nie do końca jest tym, na czym nam zależy; chcemy, żeby realizował pewne cele 
– i o tym właśnie będę mówiła.  

 
Dzisiaj podcast, który nie odnosi się tylko i wyłącznie do biznesu online.  
 
Zanim zacznę, chciałabym uprzedzić, że mam sporo wiedzy do przekazania. Przygotowałam 

wiele przykładów i tematów, które warto poruszyć, więc proszę nie marudzić, że jest za szybko i że 
mówię za szybko. To co? Zaczynamy! Gotowe, aby wysłuchać o tym, co zrobić, żeby hulało nam na 
fanpejdżu? Dobra! 

 
Pani Swojego Czasu jeszcze nie istniała, ale ja już posiadałam fanpejdż innego przedsięwzięcia. 

Pamiętam spotkanie z Anią Piwowarską, autorką książki „Autentyczność przyciąga”, która opowiadała 
mi o tym, jak prowadzić fanpejdż. Trzy lata temu Ania miała około tysiąca fanów. Patrzyłam na nią i 
myślałam sobie: „Ja pierdziu! Tysiąc fanów! Przecież to jest absolutnie nierealne!”.  

 
Dzisiaj, po ponad dwóch latach istnienia Pani Swojego Czasu, na moim fanpejdżu jest ponad 

40 000 tysięcy fanów. Realnych fanów (a w zasadzie fanek; zaangażowanych, uczestniczących w 
dyskusjach fanek). Jeśli jesteś na początku, rozumiem, co myślisz, mając w głowie takie liczby: że jest 
to niemożliwe i że umarłabyś z radości, gdybyś miała tysiąc fanów. Byłam dokładnie w tym samym 
miejscu. Jednocześnie wiem, że jest możliwe zarówno zdobycie większej liczby fanów, jak i 
prowadzenie fanpejdża w taki sposób, który będzie nam sprzyjał. Bo liczba fanów to nie wszystko. 
Zaraz o tym powiem. 

 
Na początek podstawy. Musimy o nich powiedzieć, ponieważ wiele z Was o tym zapomina, 

chcąc dowiedzieć się o ustawianiu reklam i pisaniu angażujących postów. Zapominacie o podstawach, 
które warunkują Wasze podejście do pracy nad fanpejdżem. 

 
A w moim odczuciu podstawa jest taka, że Facebook to firma, która zarabia. Jej zadaniem nie 

jest charytatywnie wypromować Twój blog, Twoją firmę, Ciebie czy jakikolwiek Twoje przedsięwzięcie. 
Nie. Facebook to firma, której celem jest – jak każdej innej firmy – zarabianie. Dlatego moja 
podstawowa strategia jest taka: albo dostosujesz się do tego, czego wymaga od Ciebie Facebook, albo 
stamtąd uciekasz. Decyzja należy do Ciebie. Nikt Ci nie każe korzystać z Facebooka. Nikt Cię nie 
zmusza do publikowania postów i promowania swojego przedsięwzięcia. Jeśli chcesz to robić, jeśli 
chcesz korzystać z tej platformy (która jest genialną platformą do promowania przedsięwzięć – o tym 
również będę mówić), to zaakceptuj zasady tej firmy. I tyle.  

 



PSC002 – Jak zbudować zaangażowanie na Facebooku 

 

Zawsze możesz skorzystać z innych stron, choć dużego wyboru nie ma, prawda? Zwłaszcza że 
kilka innych mediów społecznościowych (na przykład Instagram) również należy do Facebooka. Jeśli 
jednak tego nie akceptujesz, to odejdź. 

 
Na Facebooku należę do sporej liczby grup biznesowych dla kobiet. To, co mnie niezwykle 

wkurza, to jałowe dyskusje na temat tego, że Facebook tnie zasięgi (bo, oczywiście, to robi). Wiele 
kobiet traci ogromną ilość czasu na oburzanie się, że Facebook każe sobie płacić za reklamy. 
Kompletnie nie patrzą na druga stronę medalu: w pewien sposób jest to dla nas szansa. Dlaczego 
Facebook obcina zasięgi? Dlatego, że korzystają z niego miliardy ludzi! Gdybyś na swoim wallu miała 
do przejrzenia miliard postów w ciągu dnia, zwyczajnie nie byłabyś w stanie tego zrobić. Zmniejszanie 
zasięgów ma na celu wyłącznie to, aby na Facebooku pojawiały się tylko najlepsze posty, czyli takie, 
które wzbudzają największe zaangażowanie. 

 
I to jest szansa dla Ciebie! Jeżeli będziesz generować takie wpisy na swoim fanpejdżu, które 

wzbudzą zaangażowanie, siłą rzeczy znajdziesz się wyżej w statystykach. O tym również opowiem za 
chwilę, ale już teraz dodam, że w notatkach do tego podcastu możesz pobrać ściągę w pliku PDF, która 
pokaże Ci, z czego składają się posty budujące zaangażowanie fanów. Przez zaangażowanie rozumiem, 
oczywiście, lajkowanie, komentowanie i szerowanie postów, czyli ich udostępniane. Możesz pobrać 
PDF z przykładami postów Pani Swojego Czasu, które są w pewien sposób specyficzne, ale wzbudzają 
zaangażowanie.  

 
Zanim przejdę do pomysłów na temat tego, jak generować ruch na swoim fanpejdżu i 

realizować na nim swoje cele, chcę powtórzyć jedną rzecz, o której mówiłam w poprzednim podcaście 
i o której wspomnę w kolejnych nagraniach: nie jestem specjalistką od prowadzenia biznesu online. 
Co więcej, nie jestem specjalistką od Facebooka, nie jestem nauczycielką Facebooka. Nie uczę kobiet, 
w jaki sposób mają tworzyć treści na swoich fanpejdżach. Jeśli jednak chodzi o media 
społecznościowe, nie ukrywam, że Facebook rozumiem najbardziej. Rozumiem, o co w nim chodzi i co 
buduje zaangażowanie. Potrafię działać w tym środowisku, czego dowodem są efekty, jakie osiągam. 
Bo 40 000 fanów nie bierze się znikąd. Dokładnie Wam pokażę, skąd pojawili się moi fani, ponieważ 
ich liczba jest wynikiem tego, co robię na Facebooku. 

 
Facebook jest o tyle specyficzny, że spokojnie znajdziesz eksperta, który powie: „Działa taki i 

taki rodzaj wpisu”. Inny ekspert stwierdzi: „Ale u mnie to się w ogóle nie sprawdza. U mnie działa 
zupełnie inny rodzaj postów”.  

 
Na przykład eksperci uznali, że według nich jeden z postów na moim fanpejdżu nie powinien 

w ogóle wzbudzać zaangażowania, a jednak wzbudził niesamowity rejwach, niesamowity ruch i 
niesamowite zaangażowanie na moim Facebooku. Dlatego pamiętaj, że nie Ty jesteś dla strategii, lecz 
strategie są dla Ciebie. Coś, co działa u kogoś innego, u Ciebie może się nie sprawdzić – albo 
odwrotnie. Testujemy wszystko. Wszystko. Będę jeszcze o tym mówić. 

 
Zanim zaczniemy mówić o bardziej technicznych kwestiach jak cover photo, reklamy, grupy i 

narzędzia, chciałabym, żebyś wiedziała – i miała zawsze w tyle głowy – do czego służy Facebook, w 
jakim celu powstał, do czego w tym momencie używają go inni.  

 
Facebook nie powstał po to, żeby promować Twoją firmę, moją firmę czy jakąkolwiek inną 

firmę. Facebook nie powstał po to, żeby świat dowiedział się o naszych biznesach. Facebook powstał 
jako portal rozrywkowy – i nadal głównie dostarcza rozrywkę. Ludzie na Facebooku komunikują się ze 
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sobą, przeglądają swoje tablice, czytają ciekawe treści ze świata – oczywiście przez „ciekawe” nie 
zawsze mam na myśli wartościowe, lecz takie, które ciekawią daną osobę. 

 
Ludzie nie wchodzą na Facebook z myślą: „O rany, ciekawe, jakie nowe firmy powstały w 

mojej okolicy i co też one mają mi do sprzedania”. Ani: „No, ciekawe kto dzisiaj zechce mi coś 
sprzedać?”. Nie. Dlatego docieranie do osób, które spędzają czas na Facebooku, jest działaniem 
specyficznym. Nie wystarczy powiedzieć: „Hello, jestem firmą Pani Swojego Czasu i sprzedaję to i to. 
Kup!”, bo nikt nie zechce kupić. Nikt również nie zechce sprawdzić, co oznacza ten komunikat, bo w 
ogóle nie jest ciekawy.  

 
Chciałabym, żebyś zastanowiła się, do czego jest Ci potrzebny Facebook i w jaki sposób chcesz 

go używać. To jedna sprawa. Druga sprawa, znacznie ważniejsza: po jakiego grzyba Twoi fani – Twoi 
przyszli czytelnicy – mieliby Cię czytać? Co takiego dostają od Ciebie? Według mnie tutaj jest pies 
pogrzebany.  

 
Gdy w prywatnych rozmowach z dziewczynami, które chcą rozkręcić swój fanpejdż, pytam: 

„OK, ale co ty takiego oferujesz? Dlaczego miałabym wejść i czytać? Co znajdę tam ciekawego dla 
siebie? Co mnie zachęci?”, często kobiety nie wiedzą, co odpowiedzieć. „No, bo ja mam fajne 
produkty, fajne treści’ – słyszę. Co z tego, że masz fajne treści? Pytanie, co ja będę miała? Co dasz mi 
na tym swoim fanpejdżu? Jak mnie zatrzymasz? Co zaoferujesz za czas, który spędzę na twojej 
stronie? 

 
Musisz znać odpowiedź na te pytania, jeśli chcesz dobrze prowadzić fanpejdż. Jeśli nie wiesz, 

kto Cię czyta, czego ta osoba chce od Ciebie w związku z tym, że Cię czyta, to nigdy nie będziesz 
dobrze prowadzić strony. Jest to o tyle problematyczne, że nikt Ci tego nie powie.  

 
Nikt Ci nie powie, jaka jest Twoja grupa docelowa. Nikt Ci nie powie, co robią osoby, do 

których chcesz dotrzeć. To Ty musisz wiedzieć, kim jest Twoja grupa docelowa, kim są Twoi przyszli 
fani i co robią.  

 
Gdy pytałam Was, czego chcecie się dowiedzieć na temat fanpejdża, często czytałam: „A czy 

można prowadzić fanpejdż w oderwaniu od innych treści? Czy na fanpejdżu można tylko sprzedawać? 
Jak się ma fanpejdż do bloga?”.  

 
Facebook to platforma zewnętrzna, platforma społecznościowa, jednak nie żyje ona w 

oderwaniu od innych miejsc. Pomaga Ci prowadzić biznes (dodam: online, bo mówię o biznesie 
online), ale jest tylko jednym z wielu miejsc. Dlatego sposób, w jaki prowadzisz fanpejdż, jest często 
zwykle pochodną sposobu, w jaki myślisz o swoim biznesie.  

 
Zdarza się, że kobiety tak myślą o swoim biznesie: „Ja umiem to”, „Ja to wiem”, „Chcę to 

przekazać”, „Umiem tego uczyć”. Jest to komunikat „ja”. Ja, ja, ja. Nie ma komunikatu „ty”: „Ty 
będziesz to umiała”, „Ty będziesz to wiedziała”, „Ty dzięki temu zrobisz coś innego”. Nie ma 
komunikatu: „Ty – mój klient”, „Ty – mój odbiorca”.  

 
Jeśli w swoim biznesie masz jasność co do tego, co dajesz, jakie korzyści dzięki temu ktoś 

osiągnie, w jaki sposób zmieni swoje życie, w jaki sposób ulepszy swoje życie (niekoniecznie przez 
treści czysto praktyczne, lecz także rozrywkowe, bo nie ukrywajmy, że każda z nas korzysta z treści 
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rozrywkowych), to wiesz, jak merytorycznie prowadzić swój fanpejdż. Ale to nie jest kwestia 
fanpejdża, lecz Twojej wiedzy na temat własnego biznesu lub przedsięwzięcia.  

 
Ważne jest, żeby to przemyśleć, zanim wparujesz na Facebook i cokolwiek zaczniesz na nim 

robić, w przeciwnym razie będziesz strzelać po omacku (co, oczywiście, też jest jakimś działaniem, bo 
dowiesz się, co działa, a co nie działa). Warto zatem zastanowić się nad swoją strategią i faktycznie ją 
realizować. 

 
No dobra, zakładamy, że dopiero zaczynamy (takie pytania też padły). Zaczynamy od pięciu 

fanów; mamy, taty, dwóch sióstr i brata. Właśnie postawiłyśmy fanpejdż. Mamy na nim jedno zdjęcie i 
jeden post. Chcemy rozhulać stronę, coś z nią zrobić. Od czego zaczynamy? (Wypisałam dziewięć 
punktów, więc jedziemy z tym koksem!). 

 
Po pierwsze: przestrzegam Cię (i idę tutaj pod prąd, bo wiele osób mówi inaczej) przed 

prowadzeniem swojego biznesu z prywatnego profilu.  
 
Na Facebooku masz osobisty profil (tak jak ja mam „Olę Budzyńską”) i masz fanpejdż (tak jak 

ja mam „Panią Swojego Czasu”). Osoby, które uczą o Facebooku, zachęcają do tego, żeby tworzyć 
wyłącznie profil osobisty. Ja do tego nie zachęcam. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to 
rozwojowe.  

 
Mam 40 000 fanów. Nie ma takiej opcji, żebym miała 40 000 znajomych na prywatnym 

profilu, bo tam obowiązuje limit – 5000 osób. Dla mnie jest to tylko 5000 znajomych, poza tym w 
regulaminie Facebooka stoi jak byk, że nie możesz prowadzić swojej firmy i przedsięwzięcia 
biznesowego z poziomu prywatnego profilu. Szansa, ze Facebook namierzy właśnie Ciebie, jest bardzo 
mała, jednak Ula Phelep mówiła kiedyś o znanej zagranicznej fotografce (w tym momencie nie 
pamiętam jej nazwiska. Ula, odezwij się i powiedz, o kim mowa!), która prowadziła swój świetnie 
prosperujący biznes z poziomu prywatnego profilu. W pewnym momencie Facebook po prostu 
zamknął jej profil. 

 
Gdy Facebook usunie Twój osobisty profil, nie zrobisz zbyt wiele. Nie będziesz miał żadnego 

dostępu. Dlatego zachęcam do prowadzenia fanpejdża, nawet jeśli ma on mniejszy zasięg (powiem 
Wam o tym, co zrobić, aby je zwiększyć). Oczywiście osobisty profil jest ważny i w moim wypadku nie 
służy tylko do prywatnych spraw, podobnie jak fanpejdż nie służy tylko do celów zawodowych, bo siłą 
rzeczy się przenikają. 

 
Za chwilę opowiem o grupach i o tym, jak – i gdzie – zdobywać fanów, gdy komentujesz w 

grupach (a w grupach można komentować wyłącznie z osobistego profilu). Z tego powodu koniecznie 
musisz mieć w profilu prywatnym link do swojego fanpejdża.  

 
Kompletnie nie rozumiem, dlaczego niektórzy nie wrzucają informacji o fanpejdżu na 

prywatny profil. Rozumiem, że może obawiacie się krytyki: „Rany boskie, zaczęłam blogować! Co 
powie rodzina?!”. Rozumiem, bo też to przeżywałam (nazywano mnie „pisareczką”. Wszyscy umierali 
ze śmiechu, gdy dowiedzieli się, że Budzyńska zaczęła pisać blog). Ale mając na tarczy wypisane hasło: 
„Tak, prowadzę taki fanpejdż, prowadzę takie przedsięwzięcie” i komunikując je światu, wytrącasz 
światu broń, jaką jest wyśmiewanie. Nie można Cię wyśmiać, skoro jesteś uzbrojona w tę informację, 
prawda? Uprzedzasz atak, ogłaszając: „Tak, mam blog. Tak, mam fanpejdż. Tak, uczę się i robię 



PSC002 – Jak zbudować zaangażowanie na Facebooku 

 

wszystko, żeby go rozkręcić”. Z czego mam się śmiać w tym momencie, skoro właśnie pozbawiłaś mnie 
wszelkich argumentów? 

 
Jest to niezwykle istotne w budowaniu społeczności. Gdy w grupie zadaję merytoryczne 

pytanie, na które udzielasz mi odpowiedzi (bo blogujesz na ten temat, prowadzisz własne 
przedsięwzięcie lub fanpejdż), a w Twoim profilu osobistym nie ma żadnego linku, żadnej informacji, 
czym zajmujesz się zawodowo, jaki fanpejdż prowadzisz, właśnie straciłaś osobę potencjalnie 
zainteresowaną Twoją stroną, Twoją społecznością i Twoim biznesem. Bo przecież nie dotrę do Ciebie; 
nie jestem aż tak zdeterminowana, żeby pisać do Ciebie prywatną wiadomość. Dlatego koniecznie 
zamieszczajcie informacje w swoich profilach prywatnych. 

 
Kolejna sprawa: macie fanpejdż, tworzycie cover photo, czyli duże zdjęcie w tle. Nawet nie 

pamiętam, ilu osobom o tym mówiłam. Choć jest to tak proste, wiele osób tego nie robi. Twoje cover 
photo jest jak współczesna wizytówka. Spoglądam na Twoje zdjęcie w tle i w ciągu trzech sekund 
muszę dowiedzieć się, kim jesteś i czym się zajmujesz.  

 
Gdy będziesz miała 40 000 fanów, nie będzie to takie istotne, jeśli jednak masz 100 fanów, a ja 

wchodzę na Twoje cover photo i widzę na nim kwiatki albo rozhulane morze i cytat motywacyjny, to 
nie mam zielonego pojęcia, kim jesteś i co robisz. Twoje zdjęcie w tle ma to mówić. Mówić dosłownie: 
ma znaleźć się na nim napis i strzałka albo wezwanie do działania typu „kliknij tutaj”. Po kliknięciu na 
cover photo mam zostać przeniesiona do Twojego miejsca w sieci. Oczywiście jeśli nie masz miejsca w 
sieci, tylko fanpejdż, po prostu zamieść opis: czym się zajmujesz, jaka jest możliwość skontaktowania 
się z Tobą na Facebooku (opcja „napisz do mnie prywatną wiadomość”) lub poza nim.  

 
Jak zrobić takie zdjęcie? Najprostszy program na świecie nazywa się Canva i ma gotowe tzw. 

layouty do tworzenia cover photo. Obecnie jest łatwiej, ponieważ Facebook nie wrzuca żadnych liter 
na tym zdjęciu i niczego nie zakrywa. W Canvie są ustawione odpowiednie wymiary, więc nic Ci się nie 
rozjedzie. W banalnie łatwy sposób możesz dodać tekst (np.: „Zadzwoń do mnie”, albo: „Kliknij i zapisz 
się”, albo: „Kliknij i pobierz”, „Kliknij i zobacz”. Cokolwiek). Można też zrobić kolaż ze zdjęć, cuda 
wianki stworzyć, bo to prosty w obsłudze i bezpłatny program. Koniecznie musisz go opanować. 

 
Kolejny punkt i – uwaga! – znowu pod prąd: nie zapraszaj znajomych do polubienia swojego 

fanpejdża. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, na jakim poziomie się znamy, a na jakim się nie znamy. 
Otrzymuję mnóstwo zaproszeń do polubienia stron dentystów, kwiaciarń, kręgarzy, stolarzy. Mnie te 
tematy nie interesują. A skoro mnie nie interesują, będę wkurzona na widok zaproszeń do polubienia. 
Jeśli z litości polubię Twój fanpejdż, automatycznie staję się Twoim martwym fanem. Fanem, który 
istnieje wyłącznie w liczbie lajków, ale w żaden sposób nie buduje zaangażowania, bo nie angażuje się 
w udostępniane przez Ciebie treści. Ani nie będę Cię lajkować, ani komentować, ani szerować. Zacznę 
obniżać Twoje zasięgi, bo im więcej fanów, którzy niczego nie robią na Twoim fanpejdżu, tym niższe 
zasięgi. Zaczniesz publikować, ale nie będzie żadnej reakcji, żadnych komentarzy. Zapraszaj wyłącznie 
osoby, które uznasz, że mogą być zainteresowane Twoją tematyką. Nie rób tego masowo.  

 
Jednym z lepszych sposobów na upewnienie się, że zapraszasz do polubienia fanpejdża 

właściwe osoby, jest znalezienie takiego wpisu, który wzbudził jako takie zaangażowanie. Mówię: 
„jako takie”, bo wszystko zależy od etapu rozwoju, na jakim jesteś. 

U mnie „jako takie” zaangażowanie oznacza mniej więcej 15 000 zasięgu i 300 lajków. U Ciebie 
to może być nawet 20 lajków.  
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Wyświetlamy osoby, które polubiły ten post. Gdy zrobimy to w komputerze, obok listy osób 
pojawi się informacja, czy polubiły one nasz fanpejdż czy nie. Jeśli nie, będziesz mieć możliwość 
wysłania im zaproszenia do polubienia Twojego fanpejdża.  

 
To jedyny sposób, który akceptuję. Dlaczego? Ponieważ te osoby wykazały zainteresowanie 

Twoją treścią. Jeśli wrzuciłaś wpis spójny z Twoim fanpejdżem, z Twoim przekazem, istnieje spora 
szansa, że skoro go polubiły, polubią również Twoją stronę. W taki sposób możesz systematycznie 
próbować (oczywiście jest to dobre na początku, bo później nie będziesz w stanie tego robić – takie 
działanie zajmuje zbyt dużo czasu) powiększać liczbę osób, które polubiły Twój fanpejdż. 

Kolejny sposób: działaj systematycznie.  
 
To jest coś, czego trzeba się nauczyć, jeśli chcesz generować ruch. Gdy będziesz miała duży 

fanpejdż, będziesz mogła to – brzydko mówiąc – olać. W tym momencie wyjeżdżam na tygodniowe 
wakacje i zostawiam fanpejdż samemu sobie. Nie dzieje się żadna szkoda. Nawet gdy wybieram się na 
dwu- albo trzytygodniowe wakacje i publikuję zaledwie raz, po powrocie zaangażowanie spokojnie 
mogę odbudować. 

 
Jeśli jednak mamy 350 lajków i nie działamy regularnie, faktycznie fanpejdż może zostać 

zapomniany. Publikuj zatem regularnie na swoim fanpejdżu. Publikuj, czyli komunikuj się z ludźmi, do 
których chcesz dotrzeć. Wyobraź sobie swojego idealnego klienta, swojego idealnego czytelnika, 
swojego idealnego odbiorcę, z którym komunikujesz się według zasad wspomnianych na początku: co 
mogę dać, jak mogę pomóc, jaką radość sprawić. Nigdy nie przedkładaj systematyczności nad serce i 
sens wkładane w swoje posty. Nigdy.  

 
Samo regularne wrzucanie postów (bo założyłaś sobie, że będziesz wrzucać dwa razy w ciągu 

dnia albo trzy, albo pięć) nie jest, niestety, dobrą strategią. Według mnie ważniejsze jest to, żeby 
Twoje posty miały sens, żeby były adekwatne, żeby coś wnosiły, zamiast stać się tylko strategią na 
zapełnienie tablicy. Takie podejście nie przekona do Ciebie ludzi. Będę o tym mówić przy okazji 
narzędzi.  

 
Nie korzystam z narzędzi do planowania postów. Wiele osób programuje posty z 

tygodniowym, dwutygodniowym wyprzedzeniem. Te wpisy są jednak pozbawione życia; po prostu 
czuć, że nie ma w nich tej osoby, że zostały kiedyś wymyślone. Zero reakcji, zero kontaktu. Uważam, że 
właśnie dlatego udało mi się tak mocno rozkręcić fanpejdż, bo prowadzę go osobiście. I robię to 
adekwatnie do tego, co dzieje się zarówno u mnie, jak i u Was. Zauważam to, bo jestem na bieżąco. 
Paradoksalnie gdy ruszałam z Panią Swojego Czasu, spędzałam w mediach społecznościowych 
znacznie mniej czasu niż teraz. Wtedy ważniejsze było dla mnie na przykład publikowanie treści na 
blogu. Teraz nie robię tego, publikuję raz na tydzień albo rzadziej, choć kiedyś kilka razy w tygodniu 
wrzucałam artykuły i to było dla mnie bardziej istotne niż rozkręcanie fanpejdża. 

Kolejna sprawa: obserwuj, co robią inni.  
 
Nie po to, żeby się dołować, lecz po to, żeby się uczyć. Znajdź osoby, które działają w 

podobnym do Ciebie obszarze, ale szerzej. Nie chcę, żebyś obserwowała konkurencję (bo zaczniesz ją 
kopiować, a to jest głupie). Chcę, żebyś obserwowała osoby w znacznie większym środowisku.  

Wyobraźmy sobie, że Twój biznes online polega na tym, że uczysz ludzi online wyszywania. 
Opracowujesz tutoriale ze ściegami (wymyślam teraz), ale robisz to online. Nie obserwuj konkurencji, 
która robi to samo, lecz kogoś, kto robi coś online, i sprawdzaj, jak on działają, jakie posty wrzuca, co 
buduje zaangażowanie, jakie ma cover photo, jakie robi reklamy, czy robi reklamy, jak i gdzie się 
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udziela. Sprawdzaj, co – i w jaki sposób – możesz przenieść do swojego przedsięwzięcia, a przede 
wszystkim – co Ci pasuje, a co nie pasuje. Bo pojawia się rzeczy, które kompletnie nie będą do Ciebie 
pasować. I to jest normalne. 

 
Kolejna sprawa – drobiazg, ale wiele osób o tym zapomina. Gdy tworzysz fanpejdż, nazwij go 

tak samo jak swoje inne miejsce (blog, kanał YouTube). 
 
Szlag mnie trafia za każdym razem, gdy chcę znaleźć pewną osobę (nie powiem, o kogo 

chodzi), która blog prowadzi pod inną nazwą, fanpejdż pod inną nazwą, Instagram pod jeszcze inną. 
Jest cudowna i robi genialne rzeczy, ale za każdym razem, gdy chcę ją otagować na Instagramie albo 
na Facebooku, po prostu staję na głowie, żeby ją znaleźć, bo nie jestem w stanie zapamiętać trzech 
różnych nazw, tym bardziej że każda ma inny skrót. Nie rób tego ludziom potencjalnie 
zainteresowanym Twoim przekazem i swoje miejsca online nazwij tak samo. 

 
I ostatnia kwestia w zakresie tego, od czego zaczynamy: musimy znaleźć swoje przyszłe fanki, 

swoich przyszłych komentatorów, swoich przyszłych obserwatorów. Pytanie, jak ich znaleźć i gdzie. 
 
Jak już mówiłam, fanpejdż prowadzisz w jakimś celu, dla kogoś. Znajdź grupy tematyczne, 

które łączą się z tematyką Twojego fanpejdża, i zacznij bywać w tych grupach. Ale na rany boskie nie 
spamuj w tych grupach!  

 
Regularnie w grupie Pań Swojego Czasu obserwuję osoby, które właśnie postanowiły się 

uaktywnić i pod każdym możliwym postem, pod każdą wypowiedzią innej osoby wrzucają: „Super! 
Ekstra! Bomba!”. Trwa to mniej więcej tydzień. O co mi chodzi? O to, że jeśli prowadzisz jakieś 
przedsięwzięcie lub biznes online, oznacza to, masz coś dla ludzi, chcesz im oferować jakąś korzyść. 
Dokładnie tę samą korzyść możesz „sprzedawać” w grupach. Czyli: ktoś zadaje pytanie, jest to pytanie 
z Twojej branży, więc odpowiadasz. Nie linkujesz do swojego bloga, nie wrzucasz linków, nie 
spamujesz; po prostu jesteś pomocna. I tyle. Jeśli będziesz tak robić w miarę systematycznie, ludzie 
zauważą Twoją obecność i zaczną się Tobą interesować. I właśnie po to jest potrzebny link do Twojego 
fanpejdża w Twoim profilu prywatnym. Nie jest dobrym pomysłem i nie zachęcam Cię do tego, żebyś 
profil prywatny nazwała tak jak swój fanpejdż. Gdybym nie miała osobistego profilu o nazwie „Ola 
Budzyńska”, lecz „Pani Swojego Czasu” (bo to też jest zakazane na Facebooku), inni mogliby go 
zbanować, a wtedy nic nie można by było zrobić na Facebooku.  

 
Zatem pierwsza sprawa: komunikuj światu, że jesteś, że masz wiedzę i że jesteś chętna pomóc 

w grupach, ale nie poprzez posty ze spamem, z reklamą, tylko poprzez bycie przydatną, pomocną, 
odpowiadanie na pytania i budowanie relacji. 

 
Druga sprawa: komentowanie u innych (również za pomocą profilu osobistego). Jest mi 

obojętne, czy komentujesz na fanpejdżu Pani Swojego Czasu z profilu osobistego, czy z poziomu 
fanpejdża, wiem jednak, że są osoby i firmy, które nie lubią, gdy ktoś komentuje z poziomu fanpejdża, 
bo postrzegają to jako wchodzenie bocznymi drzwiami i reklamowanie siebie.  

 
Myślę, że to nie ma takiego znaczenia, zwłaszcza że w trakcie komentowania z telefonu 

czasem zapominamy, czy przełączyłyśmy się na profil osobisty. Nie zwracam na to większej uwagi. Jeśli 
możesz coś skomentować merytorycznie, wartościowo i w taki sposób, żeby pomóc (zamiast tylko 
rzucać: „Super wpis, zgadzam się!”), to dlaczego nie? Rób to, bo w ten sposób też pozwalasz siebie 
poznać.  
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Kolejna kwestia. Jak znajdować ludzi? 
 
Gdy zamieszczasz wpisy na swoim fanpejdżu, oznaczaj i taguj innych. Udostępniaj informacje o 

innych. Gdy ktoś napisał coś wartościowego – podziel się tym. Ktoś, kogo otagujesz, nie ma obowiązku 
wykrzyczeć: „Wow! Dzięki wielkie!”; gdy jest osobą mającą naprawdę duże zasięgi, zwykle ma 
naprawdę dużo roboty na Facebooku. Sama wiem po sobie, ile rzeczy tam się dzieje. Ale w taki 
sposób pokazujesz, że istniejesz, że czymś się zajmujesz, że doceniasz. Istnieje większa szansa, że to 
zobaczę, zwrócę uwagę, zerknę na to, co dzieje się u Ciebie.  

 
Zupełnie nie ukrywam tego, że na początku istnienia Pani Swojego Czasu prosiłam znane 

blogerki o wywiady. Liczyłam na to, że nasze rozmowy zostaną udostępnione na ich fanpejdżach. 
Niektóre udostępniały, inne tego nie robiły, jednak ewidentnie w momentach udostępnień zasięgi 
rosły, a nowe osoby dowiadywały się o istnieniu Pani Swojego Czasu. Spróbuj. 

Osobną sprawą są reklamy. Zaraz o nich opowiem, ponieważ są najlepszym sposobem na 
znalezienie osób. 

 
Co jeszcze możesz zrobić?  
 
Możesz się zastanowić, gdzie przebywają osoby, które są zainteresowane takimi treściami, 

jakie chcesz proponować.  
 
Jest wyszukiwarka Graph Search, która występuje tylko w anglojęzycznej wersji Facebooka. W 

ogóle nie korzystam z polskojęzycznej wersji Facebooka, ponieważ uczę się u osób z zagranicy. 
W Graph Search możesz wyszukiwać swoich fanów i fanpejdże polubione przez osoby, które 

lubią Twój fanpejdż. Jeżeli 100 osób lubi Twój fanpejdż, Graph Search sprawdzi, jakie inne strony lubią 
Twoi czytelnicy. Jest to niesamowicie przydatne podczas tworzenia reklam, gdy zechcesz targetować, 
czyli celować w osoby, które polubiły konkretne strony. Targetowanie w grupę „kobiety 18–45” to 
strata pieniędzy, a nie targetowanie. 

 
W Graph Search możesz wrzucić na przykład taki komunikat: „pages liked by fans of people 

who like...” – i wrzucasz na przykład jakieś zainteresowanie, czyli fanpejdż polubiony przez fanów 
osób, które zajmują się biznesem online (bo biznes online jest zainteresowaniem, które można 
targetować na Facebooku). W moim wypadku mogłabym wrzucić: „pages liked by fans of Pani 
Swojego Czasu” lub: „by people who liked Pani Swojego Czasu”. W tym momencie dowiaduję się, 
jakie inne fanpejdże lubią osoby, które polubiły moją stronę. Nie ma lepszego sposobu dowiedzenia 
się, co targetować w reklamach. 

 
Jedno z Waszych pytań brzmiało mniej więcej tak: „Czy stawiasz na ruch organiczny, czy też 

uważasz, że reklamy działają, dlatego je robisz?”. Moje Drogie, wracamy do podstaw. 
 
Prowadzę biznes online i stawiam na to, co działa w biznesie online. Koniec, kropka. To nie jest 

tak, że gdy jesteś na Facebooku, Twoją ambicją jest wyłącznie uzyskanie ruchu organicznego albo 
robienie fantastycznych reklam. Po prostu robisz to, co działa. Reklamy na Facebooku są jednym z 
najtańszych i najprostszych sposobów docierania do absolutnie genialnych i wartościowych fanów. 
Wartościowych, czyli takich, którzy oddaliby bardzo, bardzo dużo, żeby dowiedzieć się o tym, co 
chcesz im dać. Trzeba oczywiście wiedzieć, jak zrobić taką reklamę. Nie wiem, dlaczego jest to jakimś 
tematem tabu; dziewczyny piszą z wielką dumą: „Ja w ogóle nie korzystam z reklam”, „Ja nie kupuję 



PSC002 – Jak zbudować zaangażowanie na Facebooku 

 

żadnych lajków”, „Ja mam wyłącznie ruch organiczny”. A ja robię to, co sprzyja mojemu biznesowi”. Ja, 
Pani Swojego Czasu, robię to, co rozwija mój biznes. I koniec, kropka.  

 
Oczywiście mówiąc: „kupowanie lajków”, nie mam na myśli kupowania lajków z Tanzanii, 400 

0000 martwych dusz, lecz reklamy, które mają na celu sprawić, że nowe osoby polubią mój fanpejdż. 
Reklamy ukierunkowane na lajki, czyli reklamy, których jedynym celem jest to, żeby ktoś polubił Twój 
fanpejdż, to reklamy, których już nie używam, bo mam ponad 40 000 fanów i naprawdę samo się 
kręci. Owszem, gdy miałam 80 fanów (a w zasadzie fanek), robiłam reklamy ukierunkowane na lajki. 
Dlaczego? Ponieważ w ten sposób realizowałam swoją strategię.  

 
Moją strategią jest znaleźć kobiety, które marnują czas na Facebooku, wyłowić je za pomocą 

reklamy i pokazać za pośrednictwem innych moich treści, że tak nie musi być, że Facebook jest 
świetnym narzędziem i można w cudowny sposób z niego korzystać, ale nie trzeba marnować na nim 
czasu. I taka reklama ukierunkowana na lajki potrafi to zrobić. Oczywiście musi być świetnie zrobiona, 
czyli zawierać treści, które przyciągną mnie, osobę potencjalnie nimi zainteresowaną. Musi to być 
reklama interesująca w warstwie wizualnej (w Canvie, o której wcześniej mówiłam, również są layouty 
reklam, więc nie musicie się zastanawiać nawet nad ich wymiarami). 

 
Macie stworzyć taką reklamę pod względem treści grafiki, żeby trafiła tylko do tych osób, 

które są zainteresowane Waszą tematyką. I w zasadzie tylko do nich, bo nie chcesz przyciągać 
wszystkich (znowu: im więcej osób przyciągniesz, które nie są zainteresowane Twoją treścią, tym 
więcej stanie się martwymi duszami i zacznie obniżać Twoje zasięgi).  

 
Gdy mnie pytacie, czy korzystam z reklam – odpowiadam, że oczywiście, korzystam z reklam. 

Gdy mnie pytacie, czy reklamy działają – odpowiadam, że tak, jeśli nauczycie się je robić. Już wiecie, 
że według mnie są jednym z najfajniejszych i najtańszych sposobów dotarcia do moich klientek i 
czytelniczek. Naprawdę jednym z najtańszych. Mam na myśli zwrot z inwestycji. 

 
Jeśli organizuję kurs online (a organizuję wkrótce, bo na przełomie maja i czerwca rusza 

kolejny kurs online „Zorganizuj się w 21 dni”) i go reklamuję, to zwrot z inwestycji mam następujący: 
nawet jeśli za jedną klientkę zapłacę 5 złotych (5 złotych za jedną klientkę to jest dużo), a ona zapłaci 
za udział w kursie 200 złotych, możecie obliczyć, jaki jest zwrot z inwestycji, prawda? Facebookowi 
daję 5 złotych, ale Facebook zwraca mi 200, więc jestem 195 złotych do przodu. Nie wyobrażam sobie 
zatem, że miałabym tego nie robić, bo to byłaby czysta strata pieniędzy.  

 
Czy warto się reklamować? Tak, tylko trzeba się tego nauczyć. 
 
W reklamach możemy tergetować, czyli wycelować reklamę w swoich fanów. Korzystnie jest 

mieć dużo fanów, ponieważ reklama skierowana do swoich fanów jest tańsza. 
 
Możemy targetować, czyli celować w osoby, które weszły na naszą stronę WWW. W tym celu 

tworzy się specjalną publiczność. Facebook zbiera informacje na temat tego, kto wszedł na Twoją 
stronę (na przykład zaczęłam zbierać te osoby na stronie z moją książką – 
ksiazka.paniswojegoczasu.pl. W tym momencie reklama książki może trafić do kilkudziesięciu tysięcy 
osób, które weszły na stronę mojej książki, a to oznacza, że w jakikolwiek sposób były tym 
zainteresowane).  
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Możesz targetować osoby, które zapisały się do Twojego newslettera, ponieważ ze wszystkich 
systemów do newsletterów możesz eksportować adresy mejlowe i wrzucić je do Facebooka. Facebook 
porównuje (podczas rejestrowania profilu na Facebooku musisz podać swój adres mejlowy), czy 
adres, który jest na Twojej liście newsletterowej, jest tym samym adresem, który on posiada. Jeśli tak, 
mamy match, czyli połączenie. Wtedy możesz targetować reklamy wyłącznie na osoby, które zapisały 
się do Twojej listy mailingowej, ale z jakichś powodów na przykład nie otwierają newslettera. Są 
jednak na Facebooku i widzą Twoją ofertę. 

 
Możesz targetować fanów swojej konkurencji, czyli osoby lub firmy, które zajmują się 

podobnym przedsięwzięciem.  
 
Ten podcast o Facebooku jest i tak zbyt obszerny, dlatego nie mam możliwości opowiedzenia 

Wam szczegółowo o reklamach. Powiem jednak, skąd czerpię wiedzę na temat Facebooka, reklam i 
wszystkiego, co działa na tej platformie.  

 
Moje trzy absolutnie ukochane źródła wiedzy na temat Facebooka i reklam, tego, co działa i 

co nie działa. 
 
Pierwsze: Amy Porterfield (oczywiście będą linki w notatkach do podcastu). Amy uczy 

marketingu online. Kiedyś specjalizowała się w Facebooku, teraz zajmuje się bardziej ogólnymi 
tematami. Robiłam u niej swój pierwszy kurs na temat Facebooka (nazywał się chyba „FB Jump Start” 
i kosztował 99 dolarów, więc był bardzo tani w porównaniu ze standardem kursów, które Amy 
proponuje za 1000 dolarów). Drugie: John Lumer (również będzie link w notatkach) i trzecie: Rick 
Mulready.  

 
Z tych trzech źródeł dowiaduję się o tym, co się zmieniło, jakie są nowe rozwiązania w 

reklamach, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Oczywiście to źródła anglojęzyczne i między innymi z 
tego powodu mój Facebook jest ustawiony na język angielski. Gdy mówią o pewnych 
funkcjonalnościach Facebooka, nie zastanawiam, o co im chodzi, tylko widzę dokładnie to samo i 
słyszę dokładnie to samo.  

 
Dlaczego jeszcze korzystam z anglojęzycznych źródeł? 
 
Otóż dlatego, że każda z tych osób prowadzi – tak jak ja – biznes online. To nie są osoby, które 

jeżdżą po świecie i wygłaszają prelekcje na temat tego, co działa na Facebooku, a co nie. To są osoby, 
które prowadzą biznes online i w związku z tym tak korzystają ze swojego Facebooka, aby sprzyjał 
prowadzeniu biznesu online. To, co mówiłam Wam na początku: strategia. Facebook jest częścią 
strategii, ale nie jest strategią samą w sobie. Najwięcej uczę się nie z teorii, lecz z praktyki. Gdy widzę 
reklamy tych osób, dowiaduję się tego, co działa, a co nie działa w biznesie online. Dlatego szukam u 
nich wiedzy.  

 
Wiem, że nie każdy jest anglojęzyczny, dlatego mam dla Was jeszcze cztery polskie źródła, z 

których też czasem korzystam.  
 
Pierwszym źródłem jest Artur Jabłoński, który uczy marketingu online i Facebooka. Ostatnio 

słuchałam podcastu z Arturem u Marka z Małej Wielkiej Firmy. Koniecznie musicie wysłuchać. Bardzo 
fajny podcast o reklamach na Facebooku, bardzo fajne strategie reklam na Facebooku.  
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Kolejne trzy źródła: Socjomania, Social Media Mixer i Sprawny Marketing. Na ich stronach 
znajdziecie treści na temat Facebooka, reklam, targetowania. Sprawdźcie, które z tych marek, firm, 
osób działają w taki sposób, który Wam odpowiada. Ale ucząc się, pamiętajcie, że zawsze, zawsze, 
zawsze u jednego działa, a u innego nie działa.  

 
A teraz konkretne przykłady postów, które „żrą”, mówiąc brzydko.  
 
Po pierwsze: posty z pytaniami.  
 
Pytaj. Pytaj o decyzje, pytaj o możliwości, pytaj o wybory. Pytania wzbudzają zaangażowanie. 

Oczywiście mała szansa, jeśli masz 15 fanów (czyli jeden z nich zobaczył Twój post), ale trochę z 
uporem maniaka trzeba to robić. Innymi słowami: większa szansa, że odpowiem na to pytanie, jeśli je 
zadasz wprost, po poczuję się wywołana do odpowiedzi, niż gdy pytanie nie wybrzmi. 

 
Kolejny przykład postu, który buduje zaangażowanie, to post z alternatywą: A czy B. Czyli: „Co 

mam wybrać?”.  
 
Gdy robiłam okładkę swojej książki, zapytałam: „Okładka A czy okładka B?”. Pojechać do 

Koszalina czy do Pcimia? Wybrać buty różowe czy buty zielone? Najlepiej to zrobić w taki sposób 
(znowu – w Canvie), aby do wyboru były dwa zdjęcia na jednej grafice. I po prostu pytamy: taki czy 
taki? A czy B? Jedyny wysiłek osób, które mają zareagować, to wpisanie „A” lub „B”. Pamiętaj zawsze, 
że jeden post wrzucony na fanpejdż ma realizować tylko jeden cel. Czyli: nie komunikuj, że chciałabyś 
pojechać do Koszalina lub Pcimia i zastanawiasz się nad ręcznikami w kolorze zielonym i niebieskim. I 
jeszcze prosisz o wybór obrazka. Ludzie oszaleją i najczęściej nie zrobią nic, w żaden sposób się nie 
zaangażują.  

 
Oczywiście doskonale „żrą” cytaty. Od razu Ci powiem: członkowie grup na FB nie zawsze 

dobrze postrzegają wrzucanie grafik z cytatami, pod którymi jest nazwa Twojego fanpejdża albo adres 
Twojej strony WWW; czasem jest to postrzegane jako reklama lub spam. Niekoniecznie to jest więc 
coś, co powinnaś robić, ale fajne cytaty są nośne na Facebooku.  

 
Backstage.  
 
Absolutnie obowiązkowe jest pokazywanie backstage’u tego, co robisz. Uwierzcie mi, że każdy 

backstage jest ciekawy. Każdy.  
 
U mnie backstage jest zawsze jednym z najlepszych rodzajów postów, gdy pokazuję, co się u 

mnie dzieje, albo opisuję, jak coś wygląda. Swoją drogą, gdy mówię o tym, w jaki sposób możesz 
pomóc swoim odbiorcom na Facebooku, jak możesz im się przydać, to nie mam na myśli wyłącznie 
takich postów, w których przemycasz superwartościową treść; również rozrywkowe treści są 
wartościowe. Genialną rozrywkę, jeśli jeszcze nie znacie, serwuje Janina Daily. Słów mi brakuje. Gdy 
myślę o najlepszej rozrywce na Facebooku, to mam na myśli Janinę Daily. Przekonajcie się sami, jakie 
ona posty zamieszcza, jakie zaangażowanie buduje. Nie chodzi o to, żeby być Janiną, bo się nie da, 
Janina jest tylko jedna, lecz o to, żeby znaleźć sposób na siebie. Jaką rozrywkę możesz zafundować? 
Niektórzy narzekają: „Na Facebooku są tylko koty i psy i jakieś takie miałkie i nieważne treści”. Nie 
każę Ci wrzucać kotów i psów (chyba nigdy nie wrzuciłam wpisu z kotem lub psem, bo to nijak ma się 
do tego, co proponuję), ale pomyśl, w jaki sposób możesz zapewnić rozrywkę swoim fanom. Co 
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możesz im ciekawego powiedzieć? Z czego oni będą się śmiać? O czym chciałabyś czytać na czyimś 
fanpejdżu? To mniej więcej w taki sposób działa. 

 
Kolejny post, który buduje zaangażowanie: prośba o radę.  
 
Muszę przyznać, że Panią Swojego Czasu buduję na radach innych pań swojego czasu. Ja po 

prostu ciągle pytam Was o zdanie: „A jak sądzicie, jaka powinna być nazwa mojego kursu?”, „A jaka 
powinna być okładka?”, „A jaki powinien być kolor?”, „A kiedy powinnyśmy zacząć?”, „A kiedy 
powinnyśmy skończyć?”. Ciągle pytam Was o radę. Po pierwsze dlatego, że to jest post budujący 
zaangażowanie, po drugie, ponieważ chcę, żebyście były zaangażowane w coś, czego na przykład 
później używacie.  

 
W ostatnim czasie sprzedawałam książkę. Ponad 3000 egzemplarzy kupionych w 

przedsprzedaży. Chcę, żeby to było coś, co Wam się podoba. Dlatego Was w to angażuję. 
 
Kolejny przykład wpisu: gdy wrzucacie artykuły i linki do swoich artykułów (a prowadzicie 

blog), błagam, nie piszcie: „Nowy post, zapraszam!”. Nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla 
którego miałabym klikać w nowy post. Nie wiem, co to za post. Czasem tytuł niewiele mi mówi, 
podtytuł również, w związku z tym pomyśl: skoro nie zainwestowałaś nawet 5 minut w zaciekawienie 
mnie swoim artykułem i nie wrzuciłaś ciekawego wpisu, dlaczego mam zainwestować swoje 5 minut i 
przeczytać Twój artykuł? Nie ma szans! Nie pójdę tam! Zastanów się, co możesz zrobić, żeby 
zainteresować mnie artykułem.  

 
W moim wypadku sprawdza się po prostu cytat z artykułu. Wybieram najciekawszy fragment, 

najbardziej „żrący” (słowo „żrący” jest chyba sponsorem dzisiejszego podcastu), najbardziej 
bulwersujący lub mocny i wrzucam jako opis artykułu. To jest coś, co zaciekawia do przeczytania 
całości. 

 
Kolejny przykład postu: przykłady pokazujące Twoje błędy, wpadki, porażki, wtopy.  
 
To jest coś, czego strasznie się boimy, bo jak mam mówić o swoich porażkach, błędach i o tym, 

że zawaliłam? Ale to niezwykle ciekawi innych. Im bardziej rozpoznawalna się staniesz, tym bardziej 
będzie to ciekawiło ludzi, ponieważ pokazuje, że jesteś człowiekiem, że zwyczajnie popełniasz błędy. 

 
Kiedyś napisałam artykuł (a potem wrzuciłam go na FB), który w tytule miał bardzo brzydkie 

słowo (i nie było to słowo „dupa”). Miałam wtedy raptem kilka tysięcy fanów. Zasięg tego artykułu 
wyniósł chyba trzydzieści tysięcy, więc był olbrzymi, jednak w kontekście hejtu, który na mnie spłynął, 
niekoniecznie był czymś, co polecam. 

 
I ostatni rodzaj postów, który buduje zaangażowanie: pokaż siebie prywatnie.  
 
Rozumiem, że wiele osób może mieć opory: „Ale ja nie chcę pokazywać swoich dzieci, 

swojego męża i swojego życia”. Rozumiem to, bo też nie pokazuję swoich dzieci ani na fanpejdżu, ani 
nigdzie indziej. Pokazywanie siebie prywatnie nie oznacza paradowania w bieliźnie albo 
przedstawiania wystroju mieszkania czy robienia live’ów, podczas których jesz drożdżówkę. Nie. 
Pokazywanie siebie prywatnie jest trochę jak odchylenie zasłony, jest trochę jak backstage, ale z 
odrobiną prywatnego życia: kim jesteś, co lubisz robić. Wtedy łatwiej jest identyfikować się z Tobą. 
Nie lubię jedynie Twoich tekstów i Twojego bloga, lecz lubię także Ciebie. Chętniej czytam kogoś, jeśli 
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go lubię. Takie posty powodują, że bardziej Cię lubię. Jakie to są posty i w jaki sposób je tworzyć, 
wyjaśniam w pliku PDF, który znajdziesz w notatkach do podcastu. Zachęcam Cię do pobrania. 

 
Przedostatnia sprawa. Jedno z pytań brzmiało: „Ile osób obsługuje mój fanpejdż, czyli 

fanpejdż Pani Swojego Czasu, i ile osób ma do niego dostęp”. 
 
Być może będziecie zdziwione, bo liczba osób, które oprócz mnie mają dostęp do mojego 

fanpejdża, wynosi zero. Liczba osób, które oprócz mnie obsługują mój fanpejdż, wynosi również zero. 
 
Sama prowadzę swój fanpejdż. Sama prowadzę wszystkie media społecznościowe. Oczywiście 

jeśli chodzi o grupę Pań Swojego Czasu na Facebooku, mam wsparcie adminek, natomiast fanpejdż 
prowadzę osobiście. Dlaczego? Ponieważ jestem głęboko przekonana, że dzięki temu jest on osobisty 
– i Wy to czujecie.  

 
Jestem w stanie wskazać palcem fanpejdże, które nie są prowadzone osobiście. To widać, to 

słychać, to czuć. Nie ma tam emocji, lecz treści, które na zasadzie „kopiuj – wklej” można przyłożyć do 
innych marek osobistych – i równie dobrze będą pasować.  

 
Treści, które zamieszczam na moim fanpejdżu, nie jesteś w stanie skopiować i wkleić komuś 

innemu, bo będzie widać, że to nie są jego treści. Na bieżąco dzielę się tym, co dzieje się w moim 
życiu, w mojej pracy. Nikt inny nie pisze tak jak ja. Chcę to robić osobiście.  

 
Jest kilka czynności, które w swoim biznesie robię osobiście. Nie jest ich wiele, bo mam już 

cały zespół, tzw. gang Pani Swojego Czasu (zresztą – o zarządzaniu zdalnym, o tym, co dzieje się w tym 
zespole i jaką ogromną liczbę spraw deleguję, również nagram podcast). 

 
Nie poznałam jeszcze innej kobiety prowadzącej biznes online, która delegowałaby tyle zadań 

co. Jest jednak kilka spraw, które robię osobiście i które chcę robić osobiście, bo robię to dobrze i lubię 
to robić. Po pierwsze, aspekty merytoryczne. Nikt inny nie może tego zrobić, nikt inny nie nagra za 
mnie podcastu. Po drugie, media społecznościowe. Chcę mieć kontakt z Wami, z osobami, które chcą 
mieć kontakt ze mną. Po trzecie, reklama i promocja, które również wiążą się z mediami 
społecznościowymi. I po czwarte – strategia, czyli w jakim kierunku i w jaki sposób ma się rozwijać 
Pani Swojego Czasu, co będzie robić, a czego nie będzie robić. To są sprawy, którymi się zajmuję. 
Resztą zajmuje się mój zespół. Odpowiadam zatem na pytanie: nikt nie prowadzi mojego fanpejdża i 
nikt nie ma do niego dostępu oprócz mnie. I tak prawdopodobnie zostanie. 

 
Kolejne pytanie, które dostałam: „Czy śledzisz klikalność, komentarze i czy odpowiadasz na 

nie. W jaki sposób to się dzieje?”. 
 
Oczywiście, że tak! Gdy wrzucasz post, który ma wzbudzić zaangażowanie innych, a który 

jednocześnie nie wzbudza żadnego zaangażowania, czyli nikt na niego nie odpowiada, nikt go nie 
komentuje, no to rany boskie, po co mam się w ogóle odzywać? Po co mam odpowiadać, skoro 
nikogo tam nie ma? W pewnym momencie wyczuję, że robisz to za pomocą jakiegoś narzędzia, i nie 
mam ochoty się angażować. Jak najbardziej patrzę, co się dzieje z moimi postami, i komentuję. Z 
reguły jest tak: gdy spodziewam się, że jakieś posty mogą wzbudzić spore zainteresowanie, wszystkie 
jesteśmy na tzw. standbayu. Tak się dzieje, gdy wrzucam informację o webinarze albo powtórce 
webinaru. Zawsze są pytania: „A gdzie ja mogę to dostać?”, „A gdzie ja mogę to zobaczyć?”, „A gdzie 
jest powtórka?”, „A ja nie dostałam!”, „A co się dzieje?”. Nie znikamy na dwa dni po wrzuceniu 
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takiego wpisu, tylko któraś z nas czuwa. Jeśli nie mogę tego zrobić, odpowiadają Justyna albo Joasia, 
czyli dziewczyny, które pracują w gangu. 

 
I ostatnia rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, czyli narzędzia, jakich używam.  
 
Graph Search opiszę także w notatkach do podcastu. O Canvie również wspomniałam. 
 
Jest też Image Text Check. Facebook niechętnie patrzy na reklamę, która zawiera dużo treści. 

Facebook woli, żeby reklama była głównie graficzna, dlatego z automatu obniża jej skuteczność, jeśli 
zawiera zbyt dużo tekstu. I właśnie w Image Text Check możesz sprawdzić ilość tekstu. Po wrzuceniu w 
Google wyskoczy Ci odpowiednia strona Facebooka, na której ładujesz swoje zdjęcie z tekstem. Wynik 
pokazuje Ci, czy reklama jest OK, czy może będzie miała niższy zasięg. Wtedy warto albo zmniejszyć 
ilość tekstu, albo zmniejszyć tekst, oczywiście pamiętając, że powinien być widoczny dla osób, które 
zobaczą reklamę. 

 
Pytałyście też o narzędzia do planowania postów. Używam tylko jednego, czyli Post Plannera, 

do planowania postów w grupie Pań Swojego Czasu – tam co poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i 
piątek są wrzucane posty tematyczne. Nie chciałoby mi się codziennie rano o ósmej czuwać, aby 
wrzucić taki post, dlatego go planuję, aby pojawił się automatycznie. Gdy wiem, że chcę zamieścić 
jakiś post w konkretnym terminie, również go planuje. 

 
Większości postów na fanpejdżu jednak nie planuję. Nie robię planów z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Oczywiście są pewne standardy, czyli wiadomo, że w poniedziałek będzie „Kawa z 
Budzyńską”, bo w poniedziałek jest „Kawa z Budzyńską”. Rano będę zachęcać Was do tego, żebyście 
pojawiły się na „Kawie z Budzyńską”. We wtorek jest artykuł na blogu, więc pojawia się post o 
artykule na blogu. To są tak naturalne kwestie, że mam je niemal we krwi. Planuję posty wtedy, gdy na 
tapecie jest jakiś. Czyli: na przykład niedawno była promocja książki, wkrótce zacznie się promocja 
kursu, więc pojawią się wpisy, które chciałabym zamieścić. Mam przygotowane tematycznie posty, 
którymi chciałabym się zająć; nie planuję ich z tygodniowym wyprzedzeniem, a bywa, że powstają 
spontanicznie. Z punktu widzenia zarządzania czasem to jest gorsza strategia (bo zajmuje czas), 
natomiast z punktu widzenia prowadzenia biznesu i skuteczności tych postów jest znacznie lepsza. 

 
I ostatnie narzędzie – Power Editor.  
 
Nie tworzę reklam za pomocą opcji „Promuj post” i Wy też tego nie róbcie. Nie tworzę reklam 

za pomocą Menadżera Reklam, lecz poprzez Power Editora, który działa tylko w przeglądarce Chrome. 
Program jest zmaczanie bardziej rozbudowany i stwarza większe możliwości targetowania i 
konstruowania reklam. 

 
Bardzo się dzisiaj rozgadałam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, i że to, o czym mówiłam, 

okaże się dla Was przydatne i wynagrodzi Wam długi czas słuchania.  
 
Pamiętaj, że bez względu na to, czym się zajmujesz na Facebooku, bez względu na to, w jakim 

obszarze działasz, jeśli w Twojej głowie będą zawsze Twoi odbiorcy i ich korzyści, ich przyjemności i ich 
możliwości, które mogą dzięki Tobie zyskać, to choćby nie wiadomo jak często Facebook zmieniał 
swoje algorytmy i zasady – zawsze wygrasz, zawsze będziesz miała zasięgi. Bo to ludzie decydują o 
tym, co im się podoba, a co nie. Nie algorytmy. Algorytmy są tak ustawiane, żeby ludzie mogli o tym 
decydować.  
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Pamiętaj też, że na Facebooku są ludzie. Gdy zaczynałam, miałam z tym problemy, ponieważ 

wcześniej, jako trenerka umiejętności miękkich pracująca z korporacjami, miewałam do czynienia 
wyłącznie z HR Bussines Partnerami, Senior Menedżerami ds. szkoleń i Executive Konsultantami ds. 
czegoś tam. Trudno mi było się przestawić, że już nie piszę do super-executive-konsultanta-juniora-
menedżera, tylko do Zośki Kowalskiej. I na Facebooku pisze się do Zosiek Kowalskich, nie do 
szanownych panów, szefów i menedżerów. Na Facebooku pisze się do Bolka, Ziutka i Kaśki i to oni, 
jako prywatne osoby, odbierają Twoje treści. Szybko się okazuje, że za tymi prywatnymi osobami stoją 
firmy. 

 
Jako Pani Swojego Czasu nie kieruję swoich usług do firm. Ani swoich newsletterów, 

webinarów czy czegokolwiek innego. Swoje newslettery, webinary i swoje słowa kieruję do kobiet. Ale 
te kobiety coś robią w życiu zawodowym. Często się okazuje, że za tymi kobietami stoją firmy, dlatego 
później zgłaszają się do mnie firmy. Odmawiam im, ale to temat na zupełnie inny podcast. Dlatego 
kończymy, Moje Drogie. 

 
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, podzielcie się tym podcastem. Gdzie? Na 

Facebooku oczywiście! Otagujcie Panią Swojego Czasu. Gdy to zobaczę, na pewno wyślę Wam moje 
serca. Co najmniej trzy.  

 
Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że będziecie 

ze mną. Mam nadzieję, że będziecie czekać na następny odcinek. Jeśli macie propozycje tematów na 
następny podcast, chętnie je przeczytam. Trzymajcie się, pa! 
 


