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Dzień dobry! Witam Cię bardzo serdecznie!

Z tej strony Ola Budzyńska, a Ty słuchasz podcastu „Pani Swojego Czasu od kuchni”. Dzisiaj będziemy
rozmawiać o Instagramie. 

Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze od jakiegoś czasu Instagram jest moją ulubioną platformą. A jak
mówię „ulubioną platformą”, to oczywiście mam na myśli „ulubioną platformą związaną z biznesem”,
a nie że po prostu lubię sobie oglądać albo wrzucać obrazki. Po drugie, jak zaczynałam Panią Swojego
Czasu, to w ogóle go nie znałam i nie wiedziałam, że coś takiego istnieje.   

Ale jak już się dowiedziałam i pomyślałam sobie, że można by coś z tym zrobić, to weszłam tam i
kompletnie go nie rozumiałam. Nie wiedziałam, o co w nim chodzi, co się tam robi, po jakiego grzyba
miałabym to robić, do czego by mi to było potrzebne i jakim niby cudem ma mi to pomóc w robieniu
biznesu.  

Teraz sytuacja jest skrajnie inna. Instagram to miejsce, w którym prowadzimy biznes, mówimy o nim i
komunikujemy się z naszymi klientkami. 

Dlatego  dzisiaj  do  podcastu  zaprosiłam  Martynę  Bligę,  działającą  w  sieci  i  na  Instagramie  jako
socjomaniaczka.  Jest  ona  jednocześnie  zatrudniona  w  Gangu  Pani  Swojego  Czasu  jako
InstaCzarodziejka  i  odpowiada za prowadzenie  profilu  paniswojegoczasu_official,  który  istnieje  już
mniej więcej pół roku. Obecnie mamy taką sytuację, że ja mam swój prywatny zwykły, osobisty, ludzki
profil,  a  Pani  Swojego  Czasu  jako  firma i  marka  ma drugi.  Martyna  jest  odpowiedzialna  za  jego
rozwijanie, rozkręcanie, za komunikowanie się oraz współpracę z całym Gangiem w związku z tym, co
się na nim dzieje. 

Przejście do sytuacji, w której Pani Swojego Czasu ma oficjalny profil oraz oddanie go zewnętrznej
osobie – choć jednak członkini Gangu, czyli mojej pracownicy – to było dla mnie ogromne  wydarzenie
i Martyna była jedną z niewielu osób, którymi na początku dosłownie ręcznie zarządzałam. Czyli każdy
post i zdjęcie były sprawdzane, bo bardzo bałam się oddać swoje dziecko w ręce innej osoby. Martyna
naprawdę miała na początku ze mną urwanie głowy, ale jak najbardziej zdała egzamin. Zrobiła z tym
profilem cuda.  

W związku z tym, że Martyna już wkrótce – zresztą u Pani Swojego Czasu – wypuszcza swój kurs
#czasnainsta, pomyślałam, żebyśmy porozmawiały o tym, jak prowadzić profil na Instagramie, po co w
ogóle  małemu  biznesowi  Instagram,  do  czego  się  może  przydać,  jak  tutaj  sprzedawać,  jak  się
komunikować i co robić, a czego nie.  

Zapraszam więc bardzo serdecznie na rozmowę z Martyną Bligą, socjomaniaczką. 

(3:45)

Ola: Cześć Martyno! Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście „Pani Swojego Czasu od
kuchni”! 

Martyna: Cześć Olu! Dziękuję Ci za zaproszenie! Czuję się zaszczycona, że mogę być tu z Tobą
dzisiaj i rozmawiać. 

Ola: Jak wiesz, będziemy rozmawiać o Instagramie, bo w tym jesteś specjalistką. Zanim
pójdziemy do szczegółów, to bardzo Cię proszę, przedstaw się proszę i powiedz, czym
się zajmujesz. 
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Martyna: Nazywam  się  Martyna  Bliga  i  specjalizuję  się  w  działaniach  marketingowych  na
Instagramie. Pokazuję go trochę inaczej niż pozostałe osoby, ponieważ mówię o tym,
jak działać skutecznie oraz wykorzystywać strategię do tego, by bezpłatnie rozwijać
swoje konto. Jedyny wkład, który dajemy od siebie, to czas. O tym mówię na swoich
kanałach:  socjomaniaczka na profilu  instagramowym oraz na  blogu.  Zawodowo to
moje  zajęcie,  które  z  pasji  przerodziło  się  właśnie  w pracę.  Prowadzę także profil
paniswojegoczasu_official na Instagramie. 

Ola: Serio?! 

Martyna: Tak! To ja!

Ola: Niespodzianka! Mamy taką sytuację, że Martyna jest w tym momencie faktycznie w
podwójnej roli, bo jest odpowiedzialna od ponad pół roku za prowadzenie i rozwijanie
profilu paniswojegoczasu_official na Instagramie. Na pewno będziemy jeszcze o tym
mówić, bo mamy sporo pytań. To jest też bardzo ważne: co, jak, gdzie i dlaczego. 

Powiedziałaś jedną fajną rzecz. A mianowicie, że pomagasz rozwijać czy też uczysz, jak
rozwijać profile na Instagramie za pomocą metod bezpłatnych, tylko angażując swój
czas. To się dobrze składa. Dlatego, że bardzo dużo osób słuchających „Pani Swojego
Czasu od kuchni” to osoby dopiero zaczynające na Instagramie. Więc mam nadzieję,
ze jesteś gotowa na to, że mam tutaj dla Ciebie trochę podchwytliwych pytań. 

Zaczniemy od początku, czyli bierzemy na tapet jakąś przykładową moją klientkę. Czyli
osobę, która ma już swoją markę. Powiedzmy, że od kilku miesięcy albo od pół roku.
Ma już Facebooka oraz bloga. Słyszy wszędzie, że fajnie by było mieć Instagrama i
myśli: „No dobra, ale po co mi to?”. Po co takiemu małemu biznesowi Instagram? 

(7:09)

Martyna: Mała firma, która dopiero się rozwija, na pewno potrzebuje różnych ścieżek dotarcia
do potencjalnych klientów. Instagram będzie jedną z nich. Tutaj znajdują się często
osoby, którym np. nie odpowiada Facebook albo szukają inspiracji. Dlatego to idealne
miejsce  do  trafiania  do  osób,  które  kupują  obrazem,  szukają  czegoś  więcej  niż
katalogu  produktów,  czyli  kontaktu  z  marką.  Dlatego  Instagram  będzie  idealnym
narzędziem, ponieważ jest bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o komunikację z klientem.
Jest ona dwukierunkowa, więc to my możemy oddziaływać na klienta, ale też klient na
nasz  biznes.  Tym  samym  wiemy  lepiej,  czego  oczekuje  i  jakie  są  jego  potrzeby.
Możemy lepiej to badać i przez to też ulepszać nasze produkty. 

Ola: Powiedziałaś, że Instagram jest bardzo wdzięczny i trochę inaczej buduje się kontakt.
Chciałabym dodać coś ze swojego doświadczenia. 

Mam  takie  wrażenie,  że  Facebook  jest  platformą  dużo  bardziej  roszczeniową  w
porównaniu do Instagrama. Raczej nikt tam nie wysyła wiadomości: „Hej, słuchajcie,
bardzo  mi  się  podoba  ten  różowy  planer”.  Tam  ludzie  czegoś  takiego  nie  robią,
natomiast na Instagramie owszem. Tu jest bardzo dużo krótkich, małych reakcji, które
są informacjami zwrotnymi dla biznesu, że coś działa albo nie: „A gdzie jest taki link?”,
„A gdzie mogę w to kliknąć?”, „A ile to kosztuje?”. I to jest też oczywiście w pewien
sposób upierdliwe, bo jak tych informacji jest dużo, to trzeba reagować. Ale z drugiej
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strony to informacje zwrotne, że jak nagle 15 osób pyta o ten sam link, to on nie jest
odpowiednio wyeksponowany. A wszystkie wiemy, że zbieranie informacji zwrotnych
w biznesie to absolutna podstawa. Robi się to na różne sposoby – czasami płatne. 

Martyna: Tak,  zgadzam  się  z  Tobą.  A  jeszcze  dodatkowo  –  będę  tutaj  porównywać  do
Facebooka,  bo  go  wymieniłaś  –  często  pierwszy  krok,  który  podejmuje  firma,  to
założenie fanpage’a. Instagram ma taki plus, że tutaj sami decydujemy o tym, co się
znajduje na naszej tablicy i co się nam wyświetla. Na Facebooku jesteśmy zasypywani
także wieloma komunikatami, np. co polubili nasi znajomi, w jakich treściach zostali
oznaczeni  itp.  Tutaj  tego  nie  ma.  Jeżeli  ktoś  zechce  nas  obserwować,  to  mamy
pewność, że nasze treści nie zgubią się w tysiącu innych. 

Ola: Powiedziałaś, że Instagram jest dobry dla osób, które są wrażliwe na obrazy. To nie
jest Twitter, gdzie są same treści – tutaj zdjęcia są ważne. Gdyby nie były ważne, to
ludzie  wrzucaliby  różowe  kwadraty  i  mieszali  kolory.  Powiedz  w  takim  razie  na
początek, jakie branże lepiej sobie radzą na Instagramie, a jakie gorzej? Czyli w jakich
branżach iść w ten Instagram jak w dym, a w jakich może przemyśleć bardziej to, co
tam się będzie działo?

(10:54)

Martyna: Z mojego punktu widzenia nie ma branży, które by nie pasowały na Instagram. Bo
rzeczywiście  on  sprzedaje  obrazem  –  nie  da  się  ukryć.  Obraz  jest  tu  głównym
nośnikiem. I kilka lat temu tak było, ale teraz jest on tylko dodatkiem, a ważniejsza
jest treść i  to,  co się pod nią kryje.  Więc tak naprawdę każda branża będzie tutaj
pasowała.  Oczywiście  dużo  łatwiej  będzie  tym,  które  mają  ładne  i  estetyczne
produkty, które można wyeksponować pięknie na zdjęciach. Ale nie jest powiedziane,
że  tylko.  Najlepszym  przykładem  jest  profil  zakładu  pogrzebowego,  który  liczy
dziesiątki tysięcy obserwujących. To fikcyjne konto, co wypłynęło dopiero po latach.
Więc  nawet  branża pogrzebowa może znaleźć  tu  swoje  miejsce.  Chodzi  o  sposób
przekazu. 

Ola: Cieszę się, że tak mówisz, bo bałam się, że teraz powiesz: ta i ta branża na Instagramie
nie ma szans. Gdy zaczynałam z Panią Swojego Czasu 6 lat temu, to faktycznie miałam
takie wrażenie, że zdjęcia są wszystkim. Być może dlatego, że generalnie jak ludzie
zaczynają, to mają różne dziwne przekonania o tych miejscach, w które wchodzą. Ale
wydaje mi się,  że one miały dużo większe znaczenie niż obecnie. A teraz,  gdybym
miała  podpowiedzieć  komuś  zaczynającemu,  to  oczywiście  nie  jest  tak,  żeby  olać
zdjęcia. Bo one są jak okładka książki. Ciężko powiedzieć, że czytamy książkę tylko i
wyłącznie dla okładki, ale nie jest tak, że ona nie ma znaczenia. Natomiast widzę od
jakiegoś czasu taki zwrot, że na Instagramie mocno niosą się idee. Jeśli chodzi o firmy,
to  to,  co  firma  ma  do  przekazania.  Niekoniecznie  produkt  do  sprzedania,  tylko
bardziej to, w co wierzy, za czym stoi, co jest dla nich ważne, żeby odpowiadać na
potrzeby klientów i w jaki sposób się na nie odpowiada. Co Ty o tym sądzisz?  

Martyna: Rzeczywiście,  kiedy jeszcze kilkanaście lat  temu mieliśmy do czynienia wyłącznie z
reklamą  w  gazecie  albo  w  telewizji,  to  był  tylko  produkt.  Instagram  daje  nam
możliwość  poznać  nie  tylko  produkt,  ale  też  misję,  wizję  i  wartość  marki  oraz
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przekonania  osób,   które  za  nią  stoją.  Jesteśmy  w  stanie  identyfikować  się  nie  z
produktem, a z całą marką i tym, co ona tworzy. 

(13:59)

Ola: Wracamy do początku. Czyli jestem przedsiębiorczynią. Działam w internecie i chcę iść
na Instagram. Od czego zacząć? Co w ogóle powinnam zrobić?  

Martyna: Na początku – jak zawsze – od badania rynku, czyli  researchu,  żeby zobaczyć,  jak
wyglądają profile konkurencyjnych marek oraz branż komplementarnych, czyli tych,
które  zazębiają  się  z  naszą.  Po  drugie:  poznanie  narzędzia,  żeby  wchodząc  na
Instagram już wiedzieć, co się gdzie klika i o co chodzi. Nie poznawać tego dopiero na
poziomie, kiedy już tam jestem i mam jakichś ludzi, tylko wcześniej, zanim zaproszę
kogoś do siebie. Trzeba też przygotować sobie plan, kalendarz publikacji, zaplanować
strategię działań i dopiero będąc gotowym, wejść na Instagram. No i co najważniejsze,
co zresztą zastosowałyśmy też na profilu paniswojegoczasu_official, nie zaczynać bez
żadnego  posta  czy  z  jednym,  tylko  przygotować  profil.  Żeby  była  określona  ilość
postów i  relacje wyróżnione.  Aby każda nowa osoba już  coś dostawała i  widziała,
czego się spodziewać, co to jest, kto to jest i jak to będzie wyglądało. Często to jeden z
powszechnych błędów, że marka zakłada profil, wrzuca jeden post i zaprasza do siebie
ludzi.  A  ci  ludzie  nie  widzą,  co  tam się  będzie  działo,  bo  jest  tylko  jedna  grafika
„wkrótce” czy „wkrótce otwarcie” albo powitanie. 

Ola: Analogia podobna jak z blogiem. Czyli jak nagle robisz zmasowaną akcję „przyjdźcie
na bloga”, to ludzie przyjdą i w zasadzie nic nie wiedzą. Może i ten artykuł był dobry,
ale nie wiedzą, czy to tak, że się udało, czy tak już będzie, czy to fajne miejsce. Bo to
ciężko  określić  po jednym wpisie,  więc  rozumiem,  że  przygotowany profil  jest  jak
najbardziej potrzebny. 

Mówiłaś o tym, żeby zrobić research konkurencji i podobnych kont, czyli po prostu
dowiedzieć  się,  jak  oni  działają.  Jeszcze  za  chwilę  o  tym  powiemy,  jak  się  nie
porównywać. No bo jak oni już działają, to na pewno są lepsi niż my – nie ma bata,
żeby  nie  byli.  Ale  druga  sprawa:  poznać  narzędzie.  Zwyczajnie  chciałabym  Was
odnieść do sklepu Pani Swojego Czasu, gdzie jest webinar Martyny „ABC Instagrama”,
który trwa 2 godziny i w którym Martyna pokazuje narzędzie – jak działa, co tam się
dzieje, czego nie robić, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa. Ostatnio znowu były
głośne  sytuacje  przejęcia  znanych  kont,  tylko  dlatego,  że  nie  miały  włączonego
uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Zachęcam Was, jeśli jesteście początkujący, żeby
do tego webinaru zajrzeć, bo tam jest masa informacji. 

No dobra, research zrobiłam, wiem, co mniej więcej w mojej branży się niesie, jakie są
trendy,  zapoznałam  się  z  Instagramem,  wiem,  co  się  mniej  więcej  klika.
Przygotowałam sobie siatkę minimum 9 zdjęć. Zaczęłam. Opublikowałam wszystko,
mam to konto. Co dalej powinnam robić? 

(18:17)

Martyna: Dalej już jest działanie. Po pierwsze praca nad pozyskiwaniem odbiorców. Bo możemy
robić najwspanialsze treści, ale jeżeli nikt nie będzie ich odbierał, to trochę mija się z
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celem. Więc praca nad budowaniem profilu i zaangażowania osób, które z nami są. Bo
tak naprawdę dopiero zaangażowany odbiorca jest naszym potencjalnym klientem. I
przede wszystkim to, co jest najważniejsze w naszych działaniach: stawiamy zawsze na
jakość, a nie na ilość. 

Ola: A co to znaczy w praktyce? 

Martyna: Nie  kupujemy  sobie  paczki  tysiąca,  dwóch,  pięciu  czy  dziesięciu  tysięcy
obserwujących,  bo  oni  nigdy  nie  będą  naszymi  klientami.  To  po  prostu  konta
pochodzące  nie  wiadomo skąd.  Stawiamy nawet  na  mniejszą  ilość,  ale  naprawdę
osób, które potencjalnie będą naszymi klientami. 

Ola: Wrócę do tej sytuacji, o której mówiłaś wcześniej, czyli research. Dajmy na to, że szyję
poduszki – to cudowne poduszki, najlepsze i najpiękniejsze na świecie. Ale umówmy
się, jest trochę konkurencji robiącej poduszki. Pierwsza sprawa: czy w ogóle jest sens
wchodzić na Instagram, skoro tam już jest tyle profili mówiących o poduszkach? 

Martyna: Oczywiście, że tak. Przecież ludzi, którzy potrzebują poduszki jest więcej niż marek,
które je  szyją.  To tak, jakbyś nie chciała założyć swojej  firmy, bo takie już istnieją.
Dokładnie tak samo na Instagramie. Przecież nikt nie wymyśli – tutaj zacytuję jednego
znanego blogera – koła na nowo, ale można opowiedzieć jego historię w zupełnie inny
sposób. I dokładnie o to w tym chodzi. Bo ciężko znaleźć niszę – coś, czego jeszcze nikt
nie wymyślił.  Ważny jest  przekaz,  który będzie  trafiał  do zupełnie innych osób niż
przekaz konkurencji. 

Ola: Ja w sytuacjach, gdy jestem pytana o to, czy w ogóle warto zaczynać biznes, który już
istnieje, często mówię, żeby się rozejrzeć po swoim mieszkaniu i sprawdzić, czy mamy
zastawę  stołową,  czyli  talerze,  szklanki,  łyżki,  filiżanki  wyłącznie  z  jednej  firmy.  I
najczęściej jest tak, że nie. Bo tu mi się spodobało to, tu to, tu to. Tu mają fajne kubki,
a tam talerze. Oczywiście, może jak urządzamy dom, wszystko kupujemy razem, żeby
było łatwiej, ale w procesie życia, to już się trochę miesza. No i tak to potem wygląda
z firmami czy nawet z Instagramami, że niekoniecznie muszę mieć wszystko tylko z
jednego źródła, żeby mi było dobrze. Klienci często szukają w różnych miejscach. 

A powiedz mi jeszcze, czy dobrze myślę – już trzymajmy się tych poduszek – że to, że
na  Instagramie  jest  dużo  profili  mówiących  o  poduszkach,  sprzedających  i
pokazujących je,  da się jakoś wykorzystać na plus dla mojej  własnej firmy? Czy to
wyłącznie przeszkadza? 

Martyna: Skoro jest tam tak dużo firm, które zajmują się tym samym co my, to znaczy, że jest
tam potencjał i nasza grupa docelowa, czyli ludzie zainteresowani naszym produktem.
Gdzie?  Oczywiście  u  konkurencji.  Więc  najlepiej  jeżeli  wejdziemy  na  profil
konkurencyjny i osoby, które go obserwują, to będą nasi potencjalni klienci. 

Ola: Czyli  możemy ich poobserwować i  sprawdzić,  co robią,  co lubią, jak się zachowują
albo coś u nich skomentować, tak?  

(22:21)



PSC028 –  Instagram w biznesie online

Martyna: Dokładnie tak. Największym błędem, jaki popełnia się na Instagramie jest działanie
tyko w obrębie naszego profilu. Jesteśmy zamknięci w naszych czterech ścianach, tu
sobie publikujemy, wszystko jest wspaniale, ale po jakimś czasie się wypalamy, bo nie
przynosi to efektów. Trzeba wyjść do tych ludzi, zaczepić ich, powiedzieć im: „Halo,
jestem tutaj!”. Bo oni też muszą jakoś do Ciebie trafić. Jeżeli wyjdziesz do nich, to na
pewno stanie się to dużo szybciej, niż jak masz siedzieć i czekać, aż ktoś do Ciebie
trafi. Więc jak najbardziej wchodzimy sobie w konkurencyjny profil i osoby, które go
obserwują. Na ich kontach jesteśmy aktywni, lajkujemy i zostawiamy komentarze –
oczywiście merytoryczne, a nie na zasadzie: „Piękne zdjęcie, zapraszam do mnie”. Bo
to działa wręcz odwrotnie, zniechęcająco. Więc raczej zachęcić, pisząc merytoryczny
komentarz, odnieść się do postu albo zdjęcia. W ten sposób zwrócić na siebie uwagę.  

Ola: Chciałam  jeszcze  podkreślić  jako  osoba  prowadząca  duże  konto,  do  której  często
wchodzą użytkownicy, o których mówimy: pamiętajcie to, o czym mówiła Martyna.
Wchodzicie do konkurencji i patrzycie na komentarze osób tam komentujących. Czyli
nie komentujecie u konkurencji, tylko idziecie do obserwatorów i tam to robicie, ale
wyłącznie wtedy, gdy to ma sens albo gdy robią coś,  co się Wam podoba. Bo nie
chodzi  o  to,  że komentuję absolutnie wszystko,  jak leci,  tylko najlepiej  to,  z  czym
faktycznie się zgadzam, czemu bym przytaknęła formalnie u siebie – żeby to miało
ręce i nogi, żeby to robić w prawdziwy sposób. To, co mnie interesuje, a nie absolutnie
wszystko, bo wtedy wyjdę na kogoś, kto po prostu lata po Instagramie i spamuje w
prawo i w lewo. 

Martyna: Tak,  absolutnie.  Może  tutaj  nie  doprecyzowałam.  Nie  chodzi  o  to,  żeby  teraz
spamować, tylko jeżeli wchodzimy na profil takiej osoby, to wybieramy zdjęcia, które
pokazują wnętrza i które pasują do tego, czym się zajmujemy. I tam komentujemy. Nie
robimy  tego  pod  komentarzami  czy  na  profilu  konkurencji.  Bo  chyba  nie  ma  nic
bardziej drażniącego niż próba przebicia się czy zwrócenia na siebie uwagi na czyimś
koncie. 

Ola: Tak, nie wkurzajcie konkurencji. Ja nienawidzę, jak przychodzi do mnie konkurencja i
nagle dostaję powiadomienia – 300 komentarzy udostępnionych dalej. 

A powiedz, Martyno, czy warto zakładać profil firmowy, jak mam te poduszki? Co mi
on daje? Czemu mam robić firmowy, a nie zwykły prywatny? 

(25:21)

Martyna: Tutaj przechodzimy do ustawień, bo mówimy o profilu prywatnym. Gdy zakładamy
konto  na  Instagramie,  to  od  razu  wskakuje  ono na  pewne ustawienia.  Natomiast
przejście na konto firmowe daje nam dodatkowe możliwości.  Chociażby statystyki,
które pokazują, czy nasze działania idą w dobrym kierunku, jak wygląda wzrost na
naszym koncie, czy trafiamy do naszej grupy docelowej, co rzeczywiście podoba się
naszym odbiorcom.  Daje  też  możliwość  promowania  postów z  pozycji  Instagrama,
korzystania  z  menadżera  reklam,  czyli  tworzenia  kampanii  reklamowych  oraz
umieszczenia chociażby danych kontaktowych, bo zwykły profil tego nie ma. 

Ola: Czyli krótkie zalecenie: jak masz biznes na Instagramie, to ustawiasz profil firmowy i
koniec kropka. 
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Martyna: Tak. Wspomniałam o tym na webinarze. Tam mówię dokładnie, jak to zrobić, daję
instrukcje oraz pokazuję różnicę między kontami, jakie można mieć na Instagramie. 

Ola: Dopełniając  to,  o czym mówiłyśmy,  chciałabym zwrócić  uwagę na jedną rzecz.  Bo
często to widzę i były o to pytania do Ciebie na grupie Klubu Pań Swojego Czasu. Są
dziewczyny zaczynające, które działają na Instagramie od kwartału, czyli 3 miesiące.
Mają kilkadziesiąt postów, bo są zaangażowane, ambitne, systematyczne, pracują. Ale
mimo  wszystko  obserwując  konkurencję,  która  ma  10,  20,  40,  100  tysięcy
followersów, spodziewają  się,  że  one też tak  będą miały  może nie  jutro,  ale  za  3
miesiące to powinny. Jest takie myślenie, że to się musi szybko podziać – przyrost
musi być bardzo szybki. 

Martyna: Tak. Żyjemy chyba teraz w takich czasach, że wszystko byśmy chcieli szybko, na już.
Natomiast tak się nie da. Jeżeli zaglądamy do konkurencji, to nie porównujmy się z nią
na etapie takim, jaka ona jest teraz, tylko zaglądnijmy wstecz, zjedźmy kilkadziesiąt
albo kilkaset nawet postów w dół i zobaczmy, na jakim etapie byli, ile mieli polubień,
ile  komentarzy,  jak  też  byli  w  trzecim  miesiącu  od  dodania  pierwszego  zdjęcia.
Najgorszym błędem jest porównywanie się z kontem, które już działa dużo dłużej i jest
aktywne. Bo to nas mocno demotywuje. Wydaje nam się, że im tak fajnie idzie, a ja
nie mogę do tego dobić. Nie róbmy tego. Ja też rzeczywiście jak zaczynałam swoją
działalność, to zaczęłam obserwować wszystkie profile, które zajmują się tym samym i
przez to popadłam we frustrację. Więc w którymś momencie powiedziałam: „O nie!
To jest  koniec!  Wyłączam, odobserwowuje wszystkie  te profile  i  robię swoje”.  I  w
momencie, kiedy podjęłam taką decyzję,  zauważyłam, że rzeczywiście ruszyłam do
przodu. Bo zaczęłam bardziej skupiać się na swoich działaniach, a nie na tym, co robią
inni.  

Ola: Myślę, że warte wspomnienia jest to, o czym mówiłaś. Research i badanie rynku – do
tego trzeba  podejść  bardzo  biznesowo.  Nawet  jeśli  tylko  i  wyłącznie  przeglądamy
konta na Instagramie, to wydaje mi się, że zawsze trzeba mieć w tyle głowy takie
pytania:  jak wygląda ten rynek, co pokazują,  jak często publikują,  jakie zdjęcia się
najbardziej podobają. Czyli analityczne podejście bez włączenia tych emocji: „O mój
Boże, o mój Boże! Kiedy ja do tego dojdę?”. Bo to nie chodzi o to, żeby zobaczyć, że
publikują  to  i  to,  więc  ja  też  będę  publikować  dokładnie  coś  takiego,  tylko  żeby
rozeznać  się  w  trendach.  A  decyzja  odnośnie  tego,  co  zrobimy,  może  być  tak
naprawdę zupełnie inna i wbrew trendom. Bo tak też można działać na Instagramie,
tylko wydaje mi się, że fajnie jest robić to świadomie, a nie na łapu-capu. Chociaż
czasem z takich działań też się można czegoś nauczyć. 

Swoją drogą jeszcze chciałabym Wam wszystkim polecić  – jeśli  macie jakiekolwiek
problemy  z  porównywaniem  się  na  Instagramie  i  z  myśleniem,  że  Wy  nigdy  nie
dojdziecie  do  czegoś  tam  –  żebyście  znaleźli  sobie  kilka  osób,  które  lubicie  i
obserwujecie. Poświęćcie na to może nawet 5 minut i zjedźcie na sam dół ich feedów.
Zobaczycie, że zaczynali tak jak Wy. A co więcej, wydaje mi się, że zaczynali nawet z
niższej półki niż Wy. Dlatego, że 3, 4, 5, 6 lat temu nie było takich możliwości, jakie
mamy dzisiaj. Np. nie było Lightrooma do obrabiania zdjęć. Ostatnio jak schodziłam
na  konto  naszej  Kasi,  która  prowadzi  konto  worqshop,  to  pięknie  widać  różnego
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rodzaju  mody  na  Instagramie.  Kiedyś  np.  były  filtry  instagramowe.  Pamiętasz
Martyna? 

Martyna: Tak, zdecydowanie. Każde zdjęcie musiało być poprawione filtrem z Instagrama. 

Ola: Były fioletowe. Każdy miał wtedy takie zdjęcia.  Każdy jakoś zaczynał.  Naprawdę to
bardzo budujące zobaczyć, jak profil, który ma teraz 300 tysięcy followersów, zaczynał
od dokładnie takiego samego zdjęcia, jakie być może Ty wrzuciłaś. Czyli np. kanapki z
serem i  z  pomidorem. I  to naprawdę kiepskiej  jakości  zdjęcia,  zwyczajnego, wręcz
robionego kalkulatorem. 

(31:35)

Idziemy do tematu, który jest trochę kontrowersyjny, czyli sprzedaży. Na Instagramie
albo z pomocą Instagrama. Ciężko tutaj dokładnie wykalkulować, o co chodzi. Może
zaczniemy od ogółu. Co to znaczy sprzedawać na Instagramie? Czyli jestem firmą. To
nie jest tak, że mam hobby: wrzucanie jednego zdjęcia dziennie, tylko wiadomo, że
chcę, żeby mi się to przełożyło na sprzedaż. Co można robić  i  jak działać,  żeby to
faktycznie miało jakieś przełożenie? 

Martyna: W pierwszej kolejności uświadomić sobie, że Instagram to inne narzędzie niż nasza
strona  www  albo  Facebook.  Tutaj  nie  ma  miejsca  na  prowadzenie  katalogu
produktów. Jeżeli zaczniesz go tworzyć, to od razu możesz uznać, że Twoje założenia
sprzedażowe mogą nie dojść do skutku. Dlatego, że na Instagramie sprzedawać to
znaczy pokazywać cały proces od momentu, kiedy powstaje pomysł. Mówimy o tym,
potem pokazujemy proces tworzenia produktu. Jest to interesowanie produktem, a
nie mówienie wprost: „kup”. Jeżeli sprzedajesz poduszkę, to nie będzie to poduszka
na białym tle, tylko na łóżku z kocem, gdzie widać, że coś się działo, ktoś tam przed
chwilą leżał. Tutaj sprzedaje się historią.  

Ola: To bardzo fajne, co powiedziałaś, że sprzedaje się historią. Czyli po prostu storytelling.
Ale też mam takie odczucie, że na Instagramie bardzo dobrze sprzedaje się atmosfera
czegoś.  Czyli  np.  jak  sprzedajemy  biżuterię  i  mamy  konto,  które  pokazuje  ją  na
manekinach albo na wieszaczku na ścianie zawsze w taki sam sposób albo nawet na
czyjejś  szyi.  Ale to jest  zawsze ta sama szyja,  ten sam sposób,  tylko od brody do
popiersia,  to wydaje mi się,  że ma małe szanse.  Natomiast  konto, które sprzedaje
atmosferę,  że  za  pomocą  tej  biżuterii  spełniasz  jakieś  swoje  potrzeby,  czujesz  się
lepiej,  bardziej  luksusowo  albo  bardziej  szalona  –  w  zależności  od  tego,  jaka  to
biżuteria – ma szansę ponieść się dalej. Zawsze pokazuję przykład Marzeny Marideko.
Marzena tworzy niektóre swoje rzeczy – łapacze snów albo ozdoby świąteczne, ale
głównie pokazuje wnętrza swojego domu. I mam wrażenie, że sprzedaje nawet nie te
pojedyncze rzeczy, które stworzyła, tylko atmosferę domu. Ona tak pokazuje te rzeczy,
że  myślisz  sobie:  „Mój  Boże…  nie  stać  mnie  pewnie,  żebym  sobie  cały  pokój  tak
zrobiła, ale jak sobie kupię ten łapacz snów, to już będę miała namiastkę tej atmosfery
takiej przytulności”. I myślę, że w tym właśnie leży siła Instagrama. Czyli w atmosferze
i  historii,  której  ktoś  chce dla  siebie.  I  teraz  pytanie:  jak  prowadzimy  biznes  –  to
oczywiście  do  osób  prowadzących  biznes  –  jaką  historię  przekazujemy  albo  jaką
możemy  przekazywać?  Jaką  historię  nasi  klienci  chcieliby  usłyszeć  dotyczącą
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kwiatków, biżuterii, poduszek, kolorów ścian, wyposażenia kuchni? Bo tak naprawdę
to może być wszystko – tam może być każdy produkt. 

Martyna: Dlatego  na  Instagramie  nie  sprzedajemy  słowami  „jestem  fotografem”,  tylko
„uchwycę najpiękniejsze chwile Twojego życia”. Tym się właśnie różni Instagram od
katalogu produktów. Tutaj nie mówimy o danym produkcie i jego specyfikacji, tylko o
korzyściach i o tym, jak się będziesz czuła, będąc w jego posiadaniu. 

Ola: To  jest  w  ogóle  biznesowe  podejście,  bo  klient  –  szczególnie  taki  jeszcze  z  nami
niezwiązany – który pierwszy raz do nas trafi, zawsze ma w nosie, kim jesteś. Twoja
historia  jako  człowieka nie  do końca go interesuje.  Musimy pamiętać,  że  my jako
ludzie jesteśmy najbardziej skoncentrowani na sobie i uwielbiamy opowieści o sobie,
o  swoim  życiu,  o  swoich  historiach  i  o  swoich  przygodach.  Każdy  tylko  czeka  na
moment, kiedy będzie mógł opowiedzieć o swojej historii. W moim odczuciu dobre
firmy  na  Instagramie,  pozwalają  klientom na to.  Czyli  przychodzę na  Twój  profil  i
patrzę, co Ty mi możesz dać, a nie kim Ty jesteś i co Ty robisz, i w czym jesteś taka
mądra. Tylko co Ty takiego robisz, że będę miała jakoś inaczej, lepiej, przyjemniej,
ładniej. No i tutaj to, co mówisz: bądź sobie, kim chcesz, ważne, żebym ja miała ładne
zdjęcia, a Ty mi je w jakiś sposób zapewniasz. 

(37:15)

A powiedz, jakie działania sprzedażowe na Instagramie są sensowne, a jakie są od
czapy? Da się to w ogóle tak podzielić? 

Martyna: Ciężko powiedzieć. To wszystko w dużej mierze zależy od specyfiki Twojego biznesu,
od  Twojej  wizji  i  tego,  jak  działa  firma.  Natomiast  to,  co  jest  bezsensowne,  to
tworzenie katalogów produktów. To się po prostu nie sprawdza. Na Instagramie to
zupełnie nie daje rezultatu. Tworzenie treści tylko po to, byle coś wrzucić – też nie. Bo
to strata czasu niż rzeczywiście sensowne działania. 

Ola: Zatrzymam się tutaj. Czyli tak: jak mi mówią, że powinnam codziennie systematycznie
publikować, bo zasięgi, algorytmy itd., a ja nie mam zielonego pojęcia, co wrzucić, to
lepiej dać ładne zdjęcie z napisem „night night” i  gwiazdki blink, blink, czy nic nie
wrzucać, a dopiero jutro albo pojutrze zamieścić coś faktycznie przemyślanego? 

Martyna: Idziemy  na  jakość,  a  nie  na  ilość.  Generalnie  teraz  na  Instagramie  jest  duża
konkurencja, więc każdy użytkownik selekcjonuje profile, które zaczyna obserwować.
Jeżeli jakiś profil, nawet przez nas już zaobserwowany, przestaje nas interesować albo
dostarcza treści, których nie do końca oczekujemy, to bez skrupułów potrafimy dać
unfollow. Więc zastanówmy się,  czy chcemy dostarczać treści,  które są nijakie, czy
chcemy rzeczywiście dostarczać konkrety. Wiem, że systematyczność jest ważna i ona
pozytywnie wpływa na algorytm Instagrama, czyli ten, który decyduje o tym, co komu
się wyświetla. Natomiast robienie czegoś na siłę wcale go nie polepszy i nie wpłynie
korzystnie. Instagram jest narzędziem wielopłaszczyznowym i trzeba patrzeć na niego
nie tylko z perspektywy wrzucania postów, ale ma też Instastories, gdzie jest teraz
większość osób. Możemy skupić się na postach, żeby były naprawdę dopracowane,
wysokiej jakości i stanowiły naszą kwintesencję w najlepszym wydaniu. Natomiast na
Instastories możemy robić  blink,  blink i  inne rzeczy – może też nie takie od czapy
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zupełnie, ale chodzi o to, że nie musimy się aż tak bardzo starać. Tu możemy dawać
kulisy i pokazywać rzeczywistość bez filtrów, bo nie oszukujmy się, to będzie nawet
bardziej intersujące niż najbardziej dopicowane i dopracowane zdjęcia. 

Ola: Powiem na marginesie, że Instagram traktowałam trochę po macoszemu. Natomiast
jak weszło Instastories, to na początku oczywiście nie rozumiałam, o co w nim chodzi.
Ale gdy już zrozumiałam i zaczęłam działać, to je pokochałam. To jest moje ulubione
miejsce.  Nic  tak  według  mnie  nie  buduje  relacji  z  Twoim  klientem,  z  Twoją
obserwatorką jak ono. To coś niesamowitego, jak można Instastories wykorzystać do
budowania  marki.  Zachęcam  wszystkich  do  spróbowania.  A  osoby  początkujące,
bojące się tego: pamiętajcie, że początek to jest idealny moment na wyćwiczenie się
w prowadzeniu Instastories.  Bo to nagranie,  więc czasami powie się głupie rzeczy,
czasami  się  zająknie,  kiepsko  wygląda,  ale  widać  to  tylko  przez  24  godziny.  Jeśli
jesteśmy początkujące, to np. obserwują to tylko 4 osoby, a  nie 40 tysięcy,  jak to
czasami wygląda u mnie. Więc lepiej uczyć się i robić różne dziwne rzeczy na małej
ilości obserwatorów, po to, że jak się już ma ich więcej, to jest się w tym bardziej
swobodnym i biegłym. 

Martyna: Zdecydowanie, zgadzam się w 100%. 

(41:40)

Ola: Wszyscy  wiemy,  nawet  jak  się  tego  wypieramy,  że  i  tak  mamy  fioła  na  punkcie
wielkości danego konta. Raz,  że Instagram sam to podkręca, bo 10 tysięcy daje Ci
swipe  up,  czyli  możesz  linkować,  a  bardzo  przydatna  funkcja,  ale  po  prostu  gdy
widzimy, że ktoś ma 100 tysięcy, to nam się wydaje, że jest lepszy niż ten, co ma 10
tysięcy. Ale patrząc pod kątem sprzedaży, czy to jest tak, że tylko duże profile mają
jakąś sprzedaż, czy małe też? 

Martyna: Zdecydowanie  sprzedaż  nie  zależy  od  wielkości  konta  aż  tak  bardzo,  jak  nam  się
wydaje.  Rzeczywiście  im  większe  konto  i  więcej  odbiorców,  tym  większa  liczba
potencjalnych  klientów.  Ale  jeżeli  mamy  do  wyboru  mieć  100  tys.  czy  50  tys.
odbiorców czy obserwatorów, którzy są niejakościowi, to lepiej  mieć mniejszą ilość
osób, które potencjalnie są naszymi klientami. Tym bardziej, że naszymi klientami są
zazwyczaj te najbardziej zaangażowane osoby. Dużo łatwiej budować zaangażowanie,
kiedy  mamy  200,  300  czy  500  obserwujących,  niż  kiedy  mamy  50  tys.,  więc  tak
naprawdę niezależnie od tego, czy jest 100 tys., czy tysiąc, poziom sprzedaży może
być  dokładnie  ten  sam.  Więc  ja  bym  się  tutaj  nie  sugerowała.  Faktycznie  z
perspektywy klienta może się wydawać, że jeżeli firma ma więcej obserwatorów, to
jest lepsza, natomiast myślę, że już trochę odbiegamy od tego mitu i użytkownicy są
bardziej świadomi tego, że to nie do końca tak jest. 

Ola: Tutaj  powiem  z  perspektywy  osoby  działającej  w  biznesie  online  i  obserwującej
mocno taki biznes: oczywiście że każdy robi wszystko, żeby mieć jak największą górę
lejka  sprzedażowego.  Tu  w  ogóle  nie  ma  dyskusji.  Nikt  z  nas  nie  zamknie  teraz
Instagrama i nie powie: „Sorry, więcej followersów nie przyjmuję”. Oczywiście, że tak
nie robimy. Chcemy ich mieć więcej, bo to oznacza, że mamy większy lejek i więcej
osób  może  być  potencjalnie  zainteresowanych  naszą  marką  czy  ofertą.  Natomiast
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mając  małe  konto,  według mnie  najlepszym sposobem jest  zaakceptować fakt,  że
mamy  w  tym  momencie  mały  profil  i  300,  1 300  albo  8 300  followersów  oraz
zastanowić się,  w jaki  sposób można z tego wyciągnąć korzyści.  Bo ja  będąc dużą
firmą i dużym kontem nie mogę zrobić pewnych działań czysto sprzedażowych, które
może  zrobić  osoba  mająca  małe.  Nie  jestem  w  stanie  odpowiadać  na  wszystkie
wiadomości  –  nawet  nie  że  na  wszystkie,  ja  nie  jestem w stanie  odpowiadać  na
większość wiadomości – a osoba mająca małe konto tak. Jeśli ktoś pisze na nasz profil
poduszkowy: „Świetna poduszka!” i mamy takich osób 40 na ten moment, to każdą
możemy zahaczyć na Instagramie i  zapytać:  „A co Ci  się  najbardziej  podoba w tej
poduszce?  A  jaki  kolor  Ci  się  najbardziej  podoba?”  itd.  W  ten  sposób  budujemy
relację. Ja tego nie jestem w stanie zrobić na tak dużym koncie i z tak dużą firmą.
Więc wydaje mi się, że to są przewagi małego i warto z tego skorzystać. 

(45:27)

A powiedz mi jeszcze, Martyno, tak trochę zbaczając, ale to obawa, z którą często się
spotykamy na Instagramie: czy Instagram jest tylko dla bardzo młodych ludzi?  

Martyna: To  jest  taki  mit,  który  powstał  kilka  lat  temu  i  niestety  cały  czas  się  utrzymuje.
Natomiast  jest  mitem.  Rzeczywiście  3,  4,  5  lat  temu użytkownicy  Instagrama byli
młodsi o kilka lat. Ale oni cały czas dorastają wraz z Instagramem. Samych polskich
użytkowników jest ponad 8 milionów 300 tysięcy – to stan na lipiec 2020. Oczywiście
ta liczba cały czas rośnie. Nawet patrząc na sam profil paniswojegoczasu_official, 85%
obserwatorów to osoby w wieku 25 lat i więcej. Zaledwie 15% jest poniżej 25 roku
życia. Więc czy Instagram jest dla młodych? Zdecydowanie nie. 

Ola: Myślę, że to jest pokłosie tego, co było. W którym roku zaczynał Instagram w Polsce?
Pamiętasz, Martyno? 

Martyna: W ogóle zaczął chyba w 2010 roku. Działał wtedy tylko na IOS. W 2012 roku wszedł na
Android i myślę, że to był też ten moment, kiedy wszedł do Polski. 

Ola: Ja wtedy nawet nie miałam świadomości, że istnieje coś takiego jak Instagram. Zresztą
długo jej nie miałam. I zaczyna to obserwować osiemnastoletnia dziewczyna, która
pisze wtedy maturę. Można powiedzieć, że to bardzo młoda osoba. Ale jak dodamy 8
lat,  to mamy dwudziestosześciolatkę,  czyli  dziewczynę, która  skończyła  studia,  być
może urodziła już dzieci i zaczyna swoją pracę albo pracuje od kilku lat. To medium,
które dojrzewa i dorasta z obserwatorami. Jak zaczynałam 6 lat temu, to mam teraz
obserwatorki 6 lat starsze. Więc myślę, że to chyba w taki sposób wygląda. 

(47:59)

A powiedz mi, jakie widzisz zagrożenia na Instagramie? Bo ludzie trochę się go boją.
Sprawdźmy,  czy  jest  czego.  Ty  nie  widzisz  żadnych,  bo  jesteś  optymistką
instagramową, ale postarajmy się znaleźć chociaż jedno.

Martyna: Jakie  są  zagrożenia?  Jakieś  małe  mogą  się  znaleźć,  ale  czy  one  są  naprawdę
zagrożeniami,  ciężko  powiedzieć.  Chyba  największym,  które  jest  jednocześnie
największą zaletą, jest kontakt z ludźmi. To płaszczyzna, która działa w dwie strony.
Dlatego,  że  fajnie  jest  zbierać  feedback  od  ludzi  i  działać  na  ich  recenzjach,
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podpowiedziach i  sugestiach.  Natomiast  często ta granica się zaciera.  I  wiele osób
uważa, że może mieć większy wpływ na Twoją firmę niż Ty sama. Zatarcie tej granicy
będzie największym zagrożeniem. Ale to też zależy od tego, gdzie my ją stawiamy.
Jeżeli mówimy o tym wprost i nie dajemy sobie wejść na głowę, to też można sobie z
tym poradzić. I Ty jesteś najlepszym przykładem. 

Ola: Chcesz powiedzieć, Martyno, że nie stawiam granic? 

Martyna: Nie! Chciałam powiedzieć, że Ty bardzo jasno stawiasz granice. Gdy zdarzą się takie
osoby, które próbują je przekroczyć, to szybko zostają postawione do pionu. 

Ola: Odniosę się do tego, bo Instagram jest bardzo szybkim medium. Jeśli myśleliśmy, że
Facebook  jest  szybkim  medium,  to  Instagram  jest  jeszcze  szybszy.  No  bo  stories
wygasa  po  24  godzinach.  Ktoś  musi  być  niesamowicie  zainteresowany  naszym
profilem, żeby skanować wszystkie zdjęcia i czytać wszystkie posty. Ludzie raczej tego
nie robią. Zrobią pierwszy przegląd sześciu czy dziewięciu zdjęć, może przejdą przez
przypięte Instastories i je obejrzą. Ponieważ jest to szybkie medium, czasami mi jako
twórczyni wydaje się, że mówię o czymś non stop, a ludzie o tym nie wiedzą. I tutaj
przykład   przejścia  na  spółkę  u  Pani  Swojego  Czasu.  Mam  ją  już  od  roku.  Od
października 2019 roku istnieje spółka Pani Swojego Czasu sp. z o.o. Ale ponieważ
dopiero  teraz  przepinamy  na  nią  sprzedaż  i  musiał  pójść  newsletter  o  tym,  że
wszystkie dane osobowe przechodzą na spółkę i ktoś ma prawo się wypisać, jeśli mu
to nie pasuje albo zmienić swoje dane osobowe, to ludzie nagle masowo gratulują mi
założenia spółki. A ja o tym trąbiłam rok temu. No ale to, że ja o czymś trąbiłam rok
temu i  może  nawet  napisałam posta,  w ogóle  nie  oznacza,  że  osoba,  która  teraz
dochodzi na Instagram, będzie cokolwiek o tym wiedzieć.  

Martyna: A  propos  tego,  że  nam  się  wydaje,  że  zasypujemy  ludzi  tym  samym.  Niedawno
promowaliśmy  kalendarz  dla  dzieci.  To  był  piąty  dzień,  kiedy  non  stop  –  i  na
Instagramie, i na Facebooku, i na stronie – były banery, które trąbiły o kalendarzu dla
dzieci. I nagle dostajemy maila od pani z jakimś tam zapytaniem i ona była zdziwiona,
że mamy taki produkt jak kalendarz dla dzieci, bo jej to w ogóle umknęło. 

Ola: Co ciekawe, ona dokładnie o to pytała: „Kiedy będziemy mieli w ofercie kalendarz dla
dzieci?”, bo ona uważa, że to jest fajny produkt. A my jej odpowiadamy, że mamy go w
ofercie. „A! nie wiedziałam”. To standard. 

 Ale wracając do tego zagrożenia, o którym mówiłaś, to ja to zdecydowanie zauważam.
I to pomimo tego, że stawiam granice. To też jest tak, że jeśli dopiero zaczynacie na
Instagramie,  to  to  zagrożenie  w  ogóle  Was  nie  dotyczy.  Co  więcej  będziecie  to
postrzegać jako coś superfajnego, superangażującego, co buduje Waszą relację i daje
Wam informację zwrotną. I to jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast ja mając 110
tys. followresów na Instagramie, wczoraj zajrzałam do skrzynki „inne”. I tam są tysiące
nieodebranych  wiadomości.  Po  prostu  nie  jestem  w  stanie  tego  przemielić  ani
przeczytać, nie mówiąc o wysłaniu serduszek. A każda osoba, która tam pisze, jest
człowiekiem. To nie są boty, tylko ludzie piszący z reakcją, z opinią. Ale będąc takim
dużym kontem, nie jestem w stanie tego obrobić. A minus polega na tym, że jak ktoś
tego  nie  doświadcza,  to  po  prostu  nie  wie  tego.  I  bardzo  często  traktuje  to  jako
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obojętność  albo  wręcz  olewanie  z  mojej  strony.  I  to  jest  dla  mnie  ten  minus,  że
fizycznie nawet nie mam takiej możliwości.  Bo nawet wykonując to 24 godziny na
dobę i nie robiąc nic innego, nie obrobiłabym tego. A z drugiej strony jest taki odbiór,
że  ja  olewam  Twoje  wiadomości  i  Twoje  informacje.  I  to  jest  dla  mnie  też
psychologicznie trudne do zniesienia.  

(54:08)

Martyno, obgadałyśmy mały biznes, sprzedaż, różne zagrożenia i ewentualne mity na
Instagramie,  to  przejdźmy do pytania,  które  na pewno nurtuje  kilka  osób.  Jak nie
kilkanaście  albo  nawet  kilka  tysięcy.  Czyli  do  tego,  że  powstało  nowe  konto  Pani
Swojego Czasu: paniswojegoczasu_official. Po co ewentualnie biznesowi drugie konto,
czyli oficjalne konto biznesowe? 

Martyna: Skoro jest oficjalne, to wiadomo, że wszystkie rzeczy, jakie się będą tutaj działy, to
będą  rzeczy  oficjalne,  związane  z  marką,  produktami,  usługami.  Natomiast  na
nieoficjalnym możemy sobie  pozwolić  na  więcej.  Chyba  idealnym przykładem jest
Monika  Kamińska,  która  ma  dwa  konta:  oficjalne  i  nieoficjalne.  I  co  ciekawe,  na
nieoficjalnym  jest  większe  zaangażowanie  niż  na  oficjalnym.  Nieoficjalne  konto
możemy  założyć,  jeżeli  chcemy  siebie  odciąć  od  marki,  żeby  nie  promować  jej
wyłącznie swoją twarzą – to zabieg, który Ty zastosowałaś – i skupić uwagę stricte na
produkcie, a nie na osobie go tworzącej. To na pewno dobre rozwiązane dla osób,
które chciałyby przejść na wyższy poziom. 

Ola: Zaraz powiem, co stało za tym, że mam dwa konta i zdecydowałam się „mieć” Ciebie,
Martyno. Ale powiedz mi, kiedy warto rozważać w ogóle założenie takiego drugiego,
oficjalnego konta? 

Martyna: Kiedy jesteśmy na takim etapie, że działania nie muszą opierać się wyłącznie na tym,
co robimy, na naszym wkładzie, tylko możemy przekazać je drugiej osobie. Jesteśmy
my i nasz biznes na to gotowi. To na pewno będzie ten moment, kiedy można założyć
nowe konto. Bo jeżeli firma wciąż opiera się na marce osobistej, to jeszcze nie ten
czas.  

Ola: To  ja  tutaj  wtrącę,  dlaczego  powstała  paniswojegoczasu_official.  W  2020  roku
nagrałam nawet podcast o tym, jakie zmiany będą nas czekać. I faktycznie jedną z nich
jest oddzielenie marki osobistej od marki Pani Swojego Czasu. Chciałam, żeby Pani
Swojego Czasu przestała być marką osobistą, a zaczęła być po prostu firmą. I moim
założeniem – takim kilkuletnim – jest to, że być może za 5 lat niewiele osób będzie
nawet kojarzyć w ogóle moją twarz. Chciałam sobie dać takie wolne od firmy, żeby na
naszym koncie firmowym działo się coś, nawet jak u mnie nic się nie dzieje. Czyli jak
jadę na wakacje i jestem offline, to to nie oznacza, że cały biznes też jest offline, bo
tam się wszystko dzieje. No i do tego potrzebowałam drugiego konta oraz Ciebie, bo
Ty je prowadzisz.   

Martyna: Trzeba się zastanowić, jaki jest cel założenia drugiego konta. Czy właśnie chodzi o to,
żeby móc zrobić sobie przerwę, czy żeby pokazywać zaplecze. Bo można pójść w ten
sposób, żeby na koncie oficjalnym pokazywać produkt końcowy, natomiast na mniej
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oficjalnym cały proces produkcji, tworzenia itd. Więc żeby je założyć, najpierw trzeba
określić cel. 

Ola: Tak. Ale też powiedziałabym, że w takiej sytuacji, jaką mamy, czyli gdy firma składa się
z  więcej  niż jednej  osoby, to tak naprawdę taki  profil  może być bogatszy niż nasz
prywatny, bo więcej osób może się udzielać. Tak jak teraz mamy, że czasem wkracza
Weronika, a czasem Kasia i pokazujemy nie tylko produkty, ale też firmę i zespół od
środka – jak działamy, co i jak robimy, jak tworzymy. 

Martyna: Jest  zdecydowanie  więcej  możliwości.  I  jeżeli  osoby  przychodzą  do  nas  tylko  ze
względu na to, co tworzymy, to na profilu oficjalnym nie znajdą prywaty. A jednak
prowadząc  markę  osobistą,  jeżeli  profil  jest  naszym  prywatnym,  często  mieszamy
treści, które niekoniecznie będą te osoby interesować. Więc możemy to rozdzielić i
osoba, która będzie zainteresowana tylko naszą firmą, będzie dostawała to na tym
profilu, a ta, która będzie z zainteresowaniem oglądała to, co się dzieje prywatnie w
naszym życiu, może również obserwować drugie konto. 

Ola: Pamiętam, że u mnie takim impulsem do myślenia o koncie official było to, że jak na
przykład wyjeżdżam na warsztaty rowerowe i nie ma mnie tydzień, to publikuję wtedy
tylko rowery – pokazuję siebie na rowerze, góry na rowerze, rower taki, rower śmaki,
rower  owaki.  Ludzie  przychodząc  do  mnie  i  spodziewając  się  –  nawet  po  samej
nazwie:  Pani  Swojego Czasu –  treści  związanych z  czasem i  organizacją,  nagle  nie
wiedzą, o co chodzi. Bo mają dziesięć postów o rowerach i myślą sobie: „Jezu, czy ta
kobieta  jest  w  procesie  zmiany  profilu  czy  co?”.  Musieli  naprawdę  dosyć  sporo
pogrzebać,  żeby  się  zorientować,  że  są  faktycznie  na  koncie  odpowiedzialnym  za
organizację, chociaż widzą wyłącznie rowery. Więc to jest też tak, że konto prywatne
pozwala na większą dowolność i publikowanie rzeczy od Sasa do lasa. A jak mamy
oficjalne,  to  tam  jest  jeden  tor,  którym  idziemy  i  się  kierujemy.  Jako  osoba
prowadząca  teraz  swoje  konto  prywatne  czuję  większą  swobodę.  Nie  muszę
przejmować się tym, czy moim klientkom się to spodoba, czy nie, czy to akceptują, czy
nie. Bo to już mój prywatny profil. Taki mój pamiętnik. 

Martyna: Ty  zaczęłaś  trochę  z  drugiej  strony.  Zwykle  zaczyna  się  od  pamiętnika  i  idzie  ku
biznesowi – u Ciebie było za odwrót. 

Ola: Dobrze, że o tym wspominasz, bo faktycznie większość Instagramów kiedyś zaczynała
się jako takie pamiętniki: co u mnie słychać, co zjadłam, jaką kawę wypiłam i gdzie
poszłam w parku na spacer. A ja od samego początku wiedziałam, że ten profil będzie
prowadzony biznesowo i będzie wspierał biznes. Dopiero teraz, jak mamy oficjalne
konto paniswojegoczasu_official, wracam do tego pamiętnika.  

Martyna: Do korzeni. 

(1:01:51)

Ola: Tak. Ja wiem, ale być może słuchaczki i słuchacze tego nie wiedzą, że Ty jesteś naszym
królikiem doświadczalnym. Martyna jest  pierwszą osobą,  której  kurs online będzie
wydawany u Pani Swojego Czasu. Autorką nie jestem ja, tylko ona. Powiedz, co to za
kurs, o czym on jest, dla kogo itd. 
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Martyna: Kurs nie może być o niczym innym jak tylko o Instagramie. Tym się zajmuję, tę wiedzę
szerzę.  Postanowiłam podejść  do niego trochę inaczej  niż  pozostałe  osoby.  Bo na
rynku  można  znaleźć  głównie  treści,  które  są  albo  dla  osób  początkujących,  albo
prowadzących  biznes.  Natomiast  kurs,  który  przygotowałam  wspólnie  z  całym
Gangiem pod skrzydłami Pani Swojego Czasu, będzie pomagał rozwijać profil, trafiać
do odpowiedniej grupy docelowej, pozyskiwać nowych obserwujących. A to wszystko
w  sposób  organiczny,  czyli  nie  pochłaniający  żadnych  pieniędzy,  dodatkowych
funduszy. Jedyne, co poświęcamy to czas i nasze zaangażowanie. 

Ola: Jeśli jesteście zainteresowani, to w zależności od tego, kiedy słuchacie tego podcastu,
w notatkach do niego macie albo link do strony i listę osób zainteresowanych kursem,
albo link do sprzedaży kursu. Sprzedaż zaczynamy 21.09.2020 roku. 

Martyna: Tak.  Chciałabym  jeszcze  dodać,  że  pierwsze  pytanie,  z  którym  się  spotykam,  gdy
mówię o kursie to: „A czy on jest dla mnie, jeżeli mam 2-3 obserwatorów? Czy on jest
dla mnie, jeżeli mam tysiąc, 50 tys. czy 100 tys.?”. Ten kurs to uniwersalne wskazówki
oraz  gotowa  strategia  na  pozyskiwanie  odbiorców,  trafianie  do  nich  i  budowanie
grupy. Więc niezależnie od tego, z jaką liczbą startujesz, jeśli chcesz mieć większą, to
właśnie ten kurs pomoże Ci to osiągnąć. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś
teraz. 

Ola: Dodam od siebie, że gdy Martyna zaproponowała robienie kursu, dałam jej wyzwanie,
żeby sprawdzić,  czy będzie on odpowiedni nie tylko dla osób zaczynających, które
mają 10 tysięcy albo mniej followersów, tylko na przykład dla mnie, czyli osoby, która
ma 110  tys.  obserwatorów.  I  Martyna  zaprosiła  mnie  na  mastermind,  na  którym
wałkujemy tematy z kursu. Muszę przyznać, że już pierwsze zadanie domowe, które
dostałam – związane z analizą statystyk i wyciąganiem z nich odpowiednich informacji
–  było  dla  mnie  sporym  wyzwaniem.  Bo  nigdy  wcześniej  tego  nie  robiłam.  Nie
podchodziłam do swojego Instagrama w tak analityczny sposób. Więc jak najbardziej
zachęcam, bo widzę, że te strategie są faktycznie niezależne od ilości obserwatorów,
których mamy. 

Martyno, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeśli chcielibyście się z Martyną
zapoznać, to powiedz, gdzie Cię można znaleźć. 

Martyna: Na pewno można mnie znaleźć  na  profilu  paniswojegoczasu_official.  Na wszystkie
wiadomości prywatne odpowiadam tam właśnie ja. Ale można też znaleźć mnie na
moim prywatnym profilu socjomaniaczka oraz blogu socjomaniaczka.pl 

Ola: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w Twoim kursie!

Martyna: Ja też bardzo dziękuję i cieszę się, że w ogóle mogłam uczestniczyć w tym podcaście.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia!


