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Wdrożone przez rząd ograniczenia
powodują, że większość Polaków spędza
czas w domach. Podjęte działania w dużym
stopniu sprzyjają zwiększeniu konsumpcji
mediów cyfrowych.

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja
wywołuje zmiany zachowań konsumenckich,
które powodują, że wiele marek zmuszonych
jest do zmiany dotychczas realizowanej
strategii marketingowej.

Zmiana zagęszczenia ruchu użytkowników smartfonów
na obszarze Warszawy

Źródło: Koala Metrics



Ulice są puste… Gdzie przeniosło 
się nasze codzienne życie?



Źródło: GWI

Co robimy w czasie kwarantanny?
w ujęciu globalnym 



Jak często korzystamy z urządzeń mobilnych?

Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android



Źródło: Projekt Cyfrowizja Wavemaker marzec 2020

Prawie 70% 
respondentów
wskazało Internet 
jako medium 
pierwszego wyboru 
w okresie pandemii.

Z czego korzystamy 
najchętniej? 



Źródło: SpeedTest2020

Szacuje się, że obecnie użycie internetu w Polsce wzrosło od 20 do 40%.
Ze względu na przeciążenia sieci prędkość internetu mobilnego spadła o ok. 15%.

W dużej mierze nasze codzienne życie przeniosło się do Internetu



Co aktualnie robią użytkownicy w Internecie?

Przede wszystkim spędzają czas w social mediach!



Źródło: IZEA Insight

Badania IZEA Insight zakładają, że podczas izolacji społecznej użytkownicy zdecydowanie
częściej korzystają z YouTube’a, Facebooka oraz Instagrama.



Gdyby użytkownicy musieli ograniczyć się do
korzystania tylko z jednego serwisu, to aż 23%
wybrałoby YouTube'a, 22% Facebooka i 17% Netflixa.

Z analizy przeprowadzonej przez grupę LTTM wynika,
że w ostatnim czasie oglądalność treści youtuberów
zrzeszonych w sieci wzrosła o 30%. Na przełomie 12-15
marca zarejestrowano rekordowy przyrost liczby

wyświetleń, który wynosił prawie 30 000 000
w porównaniu do otrzymanych wyników na przełomie
5-8 marca.

Źródło: Raport sieci LTTM



Na oba te kluczowe touchpointy (SoMe, wyszukiwarka) odpowiedzią
mogą być inspirujące działania Influencer Marketingowe.



Obserwujemy rosnącą rolę influencer 
marketingu w procesie komunikacji marki 
z konsumentem. 

Wynika to z wprowadzenia izolacji 
społecznej, która w znacznym stopniu 
przyczyniła się do ograniczenia kontaktów 
międzyludzkich. 

Sytuacja ta powoduje, że ludzie silniej 
odczuwają samotność i z tego powodu 
poszukują wsparcia oraz zrozumienia wśród 
influencerów.



Co robią w internecie?

Po 2 szukają sobie zajęć / inspiracji
Co robią w Internecie?

Szukają inspiracji.



“Influencer marketing może pomóc marce dotrzeć do widzów, których uwaga jest aktualnie 
skupiona na komunikacji w internecie. W ostatnim czasie oglądalność treści youtuberów 

z sieci LTTM wzrosła o 30% – zarówno pod względem liczby wyświetleń, jak i czasu 
oglądania. Oprócz zyskania uwagi konsumentów, współpracując z influencerem 

otrzymujemy w pakiecie również produkcję materiału. Dzięki temu całą kampanię: od 
komunikacji i ustaleń po akceptację wideo i śledzenie wyników, możemy przeprowadzić 

zdalnie bez kontaktu z influencerem “na żywo”. To obecnie olbrzymie udogodnienie!”

Krystian Botko  
CEO grupy LTTM



Okres pandemii to bez wątpienia czas, który wystawia na próbę każdego z nas –
z osobna, ale też jako społeczeństwo. To także okres próby dla twórców
internetowych, gdyż w obecnej sytuacji ludzie jeszcze bardziej kierują się w ich
stronę. Z tego też powodu środowisko influencerów podjęło szereg inicjatyw, które
mają na celu wspierać ich odbiorców, a także promować właściwe wzorce zachowań.

INICJATYWA INFLUENCERÓW



O ich zaangażowaniu świadczą takie akcje, jak #KoronaCizGłowyNieSpadnie, w ramach
której ponad 100 topowych influencerów z sieci LTTM stworzyło materiały zachęcające
odbiorców do zostania w domu. Kampania #trenujwdomu zapoczątkowana przez Anię
Lewandowską czy akcja #PolskaWalczy, w której Werushka - influencerka i stomatolog -
przekonuje do wsparcia zbiórki na zakup środków ochronnych dla szpitali.

Z kolei grupa BrandBuddies pod hashtagiem #bebuddy łączy twórców z lokalnymi
firmami, które przez pandemię znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej. Influencerzy z
dobrej woli promują te firmy wśród lokalnych społeczności, aby pomóc im przejść przez
ciężki okres.

W kampanie telewizyjne także są zaangażowani influencerzy z różnych grup wiekowych,
którzy zachęcają Polaków do pozostania w domach. Pokazują oni, że wspólnie możemy
walczyć o szybszy powrót do normalności, za którym tak wszyscy tęsknimy.

INICJATYWA INFLUENCERÓW



Wprowadzenie izolacji społecznej
zapoczątkowało również akcję
#zostańwdomu. Po kolei zaczęli się do niej
przyłączać artyści, celebryci, sportowcy,
politycy, a także zwykli użytkownicy mediów
społecznościowych.

W mediach mogliśmy obserwować
dynamiczny wzrost liczby publikowanych
treści, które zawierały wspomniany hashtag.
Najczęściej był używany na Facebooku
i Instagramie.

Źródło: Unamo 



#zostańwdomu



#zostańwdomu
Influencerzy w ramach akcji #zostańwdomu wygenerowali prawie 390 mln
wyświetleń oraz zaangażowanie na poziomie 35 mln. Łącznie pod hashtagiem

akcji znalazło się prawie 24 tysiące komunikatów influencerów.

Źródło: InfluTool 



“Jedną z najciekawszych akcji jest inicjatywa samego YouTube’a pod hasłem Stay Home 
#WithMe, której głównym celem jest zachęcenie do dobrowolnej samoizolacji. YouTube 

stworzył hub z filmami, które zapewnią rozrywkę, aktywność oraz rzetelne informacje, które 
mają ułatwić długie spędzanie czasu w domu.”

Lidija Vukić   
Managing Partner w grupie LTTM



Influencerzy we współpracy z polskim rządem

Premier Morawiecki wkroczył do świata młodych 
ludzi, pojawiając się na kanale znanego 
youtubera - Blowka, którego ogląda kilka 
milionów osób. Na Instagramie influencera 
młodzież mogła zadawać pytania, na które 
premier odpowiedział w trakcie wywiadu.

Mama Ginekolog została zaproszona 
przez Kancelarię Premiera do nagrania 
filmów edukacyjnych dla lekarzy.



Tworząc treści, influencerzy starają się, aby były
one odpowiedzią na potrzeby ich odbiorców.
Przygotowywują różnorodne wskazówki na
każdej płaszczyźnie :

● parenting, rodzice, dla których dom stał
się jednocześnie przedszkolem i pracą,

● trenerzy, prowadzący transmisję ćwiczeń
na żywo,

● twórcy kulinarni, którzy dzielą się wskazówkami na

temat przygotowywania posiłków w domu.

Zachęcają również swoich odbiorców do
wspierania biznesów, które obecnie przechodzą
ciężki okres - szczególnie tych lokalnych.

Źródło: Google Trends - popularność zapytań 



Influencerzy wspierają lokalne biznesy



“Wiele marek stanęło przed olbrzymim wyzwaniem szybkiego
zbudowania/wzmocnienia swoich kanałów sprzedaży on-line. W normalnych 

warunkach jest to długi proces wymagający nakładów oraz odpowiedniej strategii. 
Teraz dla części biznesów jest to być albo nie być i potrzeba szybszych rozwiązań. 

Influencer marketing wydaje się tu być jednym z najbardziej efektywnych kierunków -
chociaż naturalnie ciężko oczekiwać, że stanie się magicznym panaceum na brak 

wcześniejszych działań w tym obszarze.”

Kamil Sokołowski 
BrandBuddies CEO



Pandemia spowodowała zamknięcie
obiektów sportowych, w tym także siłowni.
Duża część użytkowników, aby nie
rezygnować z ćwiczeń, poszukuje
pomysłów na ćwiczenia w domu.

Influencerzy w odpowiedzi na wskazaną
potrzebę publikują pożądane treści za
pośrednictwem swoich kanałów.

SPORT



Ze względu na fakt, że większość osób
zmuszona jest spędzać czas w domu,
zmieniają się ich dotychczasowe
zachowania i w konsekwencji wzrasta
liczba wyszukiwań dla haseł
“okołodomowych”.

Dla większości rodziców dom stał się
zarówno miejscem pracy, jak i opieki nad
dzieckiem, stąd też obserwowane jest
zwiększone zainteresowanie dla hasła
takiego jak “zabawa w domu”.

PARENTING 



Co więcej, frazy takie jak np. “zabawy
z dziećmi” ponownie zyskują na
popularności, podobnie jak wpisy
blogerów na ten temat.
Post Ilony Kosteckiej z bloga “Mum and
the city”, który został opublikowany 27
września 2019 r. był popularny
w okresie publikacji, ale i teraz
odnotował wzrost zainteresowania. Od
początku kwarantanny zagląda do
niego ok. 500 osób dziennie.

PARENTING

Źródło: dane z bloga www.mumandthecity.pl



Zapytania dotyczące kulinariów również odnotowują
wysokie wyniki wyszukiwań. Szczególnie dopasowaną do
obecnej sytuacji frazą jest “domowy chleb”, która
w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, co
pokazuje poniższy wykres.

KULINARIA



NAJBARDZIEJ POPULARNE 
OBECNIE TEMATY  
● Poradniki, jak wykorzystać domową izolację.
● Inspiracje dotyczące filmów, książek, gier na czas izolacji.
● Porady, jak spędzić czas z dziećmi, inspiracje do zabaw i metod

wychowawczych.
● Poradniki dla pracowników, jak uskutecznić homeoffice - jakie

programy, aplikacje pomagają w pracy w domu, jakie są prawa
pracownicze itp.

● Kulinaria: jak przygotować proste dania, jak robić przetwory, dania dla
całej rodziny do zrobienia w 10 minut, zero waste, jak zrobić domowy
chleb, masło, słoiczki dla dzieci.



Przymusowa izolacja to również spore
obciążenie dla psychiki człowieka.
Kontakt z drugą osobą jest nam teraz
potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Jak
w takim przypadku może pomóc
influencer?

Kasia Tusk na łamach swojego bloga
opublikowała ważny tekst, zawierający
szereg porad, jak łagodzić
niekomfortowe dla naszej kondycji
psychicznej skutki izolacji.

Jak influencer marketing może pomóc
w łagodzeniu negatywnych skutków izolacji?

Źródło: www.makelifeeasier.pl 



“Jesteśmy w tej sytuacji razem”

“Sytuacje wywołujące strach i stres zawsze sprawiają, że szukamy relacji i bliskości z innymi 
ludźmi. Szczególnie obecnie,  w czasie samoizolacji, wzmaga się potrzeba jednoczenia się

i kontaktu z innymi. Okazuje się, że influencerzy mogą w tym momencie odegrać bardzo ważną 
rolę. Według badań zleconych przez Google 40% milenialsów ma poczucie, że ich ulubieni 
twórcy treści rozumieją ich lepiej niż ich przyjaciele, a dla 70% nastolatków są oni punktem 

odniesienia o wiele ważniejszym niż celebryci znani z tradycyjnych mediów. [...] Działa tu 
mechanizm robienia rzeczy wspólnie (nie tylko na żywo): wspólnego przeżywania, grania w gry, 

treningów, oglądania, jedzenia, gotowania itp.”

Kamil Bolek  
CMO grupy LTTM
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W celu zbadania wpływu izolacji społecznej na
działania prowadzone przez influencerów
przygotowaliśmy badanie, którego zamiarem było

rozpoznanie i zrozumienie, jak zareagował
sektor influencer marketingu na dynamicznie
zmieniające się potrzeby odbiorców treści.

Badanie przeprowadzone zostało z udziałem 23
influencerów, docierających łącznie do
kilku milionów użytkowników.

BADANIE WŚRÓD 
INFLUENCERÓW



BADANIE WŚRÓD INFLUENCERÓW
METODOLOGIA

Influencerzy zaproszeni do badania to
osoby z kilku kategorii, prowadzący

komunikację za pośrednictwem różnych
platform społecznościowych - YouTube,
Blog oraz Instagram.

Źródło: badanie własne 



Czy dostosowujesz tworzone 
przez siebie treści do zmian 
obecnych na rynku?

Aż 75% influencerów
dostosowuje swoją komunikację do
panującej
w kraju pandemii.

Obowiązująca izolacja społeczna
powoduje, że obserwatorzy poszukują
w Internecie między innymi wsparcia
oraz porad, jak spędzić ten ciężki dla
większości z nas czas.

Źródło: badanie własne 



"Jak najwięcej treści okołodomowych, wspieranie czytelników poprzez
praktykowanie wdzięczności, uważności. Zawsze dużo pisałam o domu,
o domowych przepisach, o tym, jak spędzać wartościowy, rodzinny czas, ale
teraz te posty mają nowy wymiar. “
Basia Szmydt

"Dzielę się swoimi nastrojami (nie są z nimi sami, każdy z nas odczuwa huśtawkę
humorów), staram się pokazywać normalne życie, oderwać swoim contentem od
codziennych zmartwień, udostępniam też e-book “100 kreatywnych pomysłów,
artykułów, linków na spędzanie czasu”. Wspieram marki, te mniejsze czy większe
biznesy, opowiadam o ich sposobach przystosowania się do sytuacji i tym
samym inspiruje przedsiębiorców, którzy mnie śledzą. “
Joanna Banaszewska



Czy dostrzegasz zmianę 
w grupie odbiorców Twoich 
treści, która może być 
spowodowana obecną 
sytuacją?

80% influencerów deklaruje zmiany

zachowań wśród swoich odbiorców.

Zmiana dotyczy głównie wzrostu
zaangażowania w tworzone treści. Wielu
influencerów prowadzących komunikację na
Instagramie twierdzi, że ich odbiorcy preferują
Instagram Stories od standardowych postów
na Instagramie. Może to wynikać z faktu
“bliższego” i naturalnego kontaktu, którego
odbiorcy potrzebują. Ciekawą zmianą jest
również wzrost konsumpcji treści przez starsze
grupy wiekowe.

Źródło: badanie własne 



"Wzrost wyświetleń o 20%, pojawiło się więcej widzów +65.“
Piotr Ogiński “Kocham Gotować”

"W Internecie jest o wiele więcej “starszego odbiorcy”, a bardziej zaangażowani są
wszyscy.”
Andrzej Tucholski

"Dostrzegam spadek zainteresowania postami (zdjęciami). Większość osób
napisała mi, że przerzuciła się na InstaStories.”
Kasia Harmony “Harmony life & style”



Czy uważasz, że wdrożone 
ograniczenia mają wpływ na 
zróżnicowanie pełnionej przez 
was roli w komunikacji między 
marką a konsumentem?

83% influencerów zgadza się, że

ich rola w komunikacji między marką
a konsumentem zmieniła się.

Marki podejmują szereg działań, aby móc
dopasować się do istniejącej sytuacji,
a dzięki influencerom mogą o tym mówić
swoim klientom. Wraz z influencerami
tworzą komunikację, która pomaga
przetrwać ten trudny czas. Influencerzy
dostrzegają, że ich odbiorcy poszukują
inspiracji zarówno kulinarnych,
treningowych czy też tych związanych
z dziećmi.

Źródło: badanie własne 



"Odbiorcy przede wszystkim potrzebują się podzielić tym, jak spędzają czas czy
co gotują na obiad. Szukają też inspiracji, jak spędzać czas z dzieckiem.“
Karolina Jędrzejczyk “Szafeczka”

"Ja się skupiam na mojej grupie odbiorców i już pierwszego dnia zapytałam ich,

o czym chcieliby czytać na moich kanałach. 99% osób powiedziało: jesteśmy
zmęczeni tematem pandemii, zwłaszcza na kanałach w SM. Martwi mnie
dezinformacja, szerzenie (często nieświadomie) fake newsów, ludzie potrzebują
normalności, otwieramy SM, by zobaczyć coś ciekawego, zabawnego.
Wartościowy content to nie tylko ten edukujący, kanały są zróżnicowane i wydaje
mi się, że pełnimy jakąś rozrywkową rolę, podsuwamy drobne rady i inspiracje,
pozwalamy oderwać myśli. Ja dalej to robię.”
Joanna Banaszewska



“Influencer może wesprzeć komunikację marki o jej funkcjonowaniu w obecnych realiach 
(podejmowane działania, procedury bezpieczeństwa, otwarte placówki, dostępność 

produktów) oraz w przypadku części biznesów pomóc utrzymać część dochodów poprzez 
przekierowanie do zakupów on-line. Wiele marek z dnia na dzień zostało zmuszonych do 

tego, aby przestawić się na sprzedaż w sieci. Kanały, które w normalnych realiach 
rynkowych stanowiły dla wielu brandów kilka procent sprzedaży - dziś mogą decydować 

o przetrwaniu/przyszłości firmy. Influencerzy, dla których digital jest naturalnym 
środowiskiem, w tym procesie szybkiej adaptacji mogą być kluczowi.”

Kamil Sokołowski 
BrandBuddies CEO



Czy wzrosła liczba 
zamieszczanych przez Ciebie 
publikacji?

Zdecydowana większość influencerów
zwielokrotniła w ostatnim czasie ilość
publikacji, co jest odpowiedzią na
wzmożone zainteresowanie odbiorców,
jak i większą ilość czasu poświęconą na
konsumpcję social mediów.

Z odpowiedzi badanych wynika, że
najczęściej wybieranym formatem jest
Instagram Stories, które cechuje
efemeryczność i pozwala na komunikację
“tu i teraz”, czyli szybki i wygodny przekaz
myśli.

Źródło: badanie własne 



"Im więcej publikuję, tym większe mam zasięgi. Im bardziej słucham swoich
odbiorców i publikuję dopasowane do ich potrzeb treści, tym więcej osób mi
przybywa. Internet ma się teraz dobrze, bo wszyscy mają dużo czasu na to, by
w nim siedzieć.“
Basia Szmydt



Czy zauważyłeś wzrost bądź 
spadek zainteresowania 
współpracą ze strony marek?

Większość influencerów deklaruje, że
sytuacja w obszarze współpracy
z markami jest stabilna.

Komunikacja marek się zmieniła, co też
skutkuje zawieszeniem niektórych
kampanii na rzecz uruchomienia innych,
dopasowanych do realiów. Aż 39%
influencerów odnotowało wzrost
zainteresowania współpracą, skutkujący
często bardzo szybkim przygotowaniem
i uruchomieniem kampanii. Spadek zaś
nastąpił w kategorii podróżniczej, która
przez zamknięcie granic i obowiązkową
kwarantannę ucierpiała najbardziej.

Źródło: badanie własne 



"Odnotowałam wzrost. Marki, które wiedzą, że wizerunek buduje się zawsze, a nie
tylko wtedy, gdy jest dobrze, właśnie teraz tworzą kampanie z blogerami. Teraz jest
czas internetu, wszyscy siedzą w domu i chcą dobrych treści.“
Basia Szmydt

"Trudno mi powiedzieć. Wybieram mało współprac, jedynie większe i długofalowe.
Wolę jakość niż ilość. To powoduje, że w takich sytuacjach można dalej
współpracować z marką i tym bardziej tworzyć kreatywny content, który mógłby
zadziałać jeszcze lepiej w sytuacjach kryzysowych.“
Matteo Brunetti



Co sądzisz o promowaniu produktów i marek przez 
influencerów podczas trwania pandemii?

Wszyscy ankietowani zgodzili się jednomyślnie, że w obecnej sytuacji należy
podchodzić do kwestii promowania produktów i marek w sposób bardzo
przemyślany, wyważony i z poszanowaniem odbiorców.

Rodzaj współpracy powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb odbiorców.
Nie ma nic złego w tym, aby pokazywać rozwiązania i produkty, które są pomocne
lub po prostu ciekawe.

Ludzie pomimo pandemii chcą nadal żyć w miarę normalnie, poświęcając swój
wolny czas na zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań lub po
prostu na relaks i rozrywkę.

Źródło: badanie własne 



"Nie widzę w tym nic złego. Ludzie nadal korzystają z poleceń, mamy pozytywny odzew od
marek i obserwujących. Dostosowujemy komunikację oraz rodzaj produktów do aktualnej
sytuacji. Nie promujemy dóbr luksusowych w dobie kryzysu - typu biżuteria za kilkaset
złotych. To nie czasy na to.“
Milena Krawczyńska “Siostry ADiHD”

"Jestem zdania, że należy robić to w tym momencie jeszcze bardziej odpowiedzialnie.
Natomiast jakkolwiek brutalnie to brzmi - życie toczy się dalej i należy umiejętnie tym
zarządzać. Nie ilość, a jakość - tym staramy się kierować.“
Kamil Pawelski “Ekskluzywny Menel”

"Nie widzę przyczyny, żeby zaprzestać tego typu działania. Ludzie nadal mają swoje
potrzeby, kupują produkty im potrzebne. Żywność w sklepach, produkty do domu przez
Internet. Napiszę nawet, że przez kwarantannę moje odbiorczynie kupują do domu więcej
rzeczy, by sobie osłodzić ten ciężki czas, ale również, aby urozmaicić czas spędzany z
dziećmi.“
Ilona Kostecka “Mum and the city”



Czy treści, które publikujesz 
spotykają się z negatywnym 
odzewem ze strony 
odbiorców?

78% influencerów nie spotkało się
z negatywnym odzewem ze strony
odbiorców - jak zauważyli, to efekt
dostosowania komunikacji do panującej
sytuacji i zaleceń sanepidu.
W publikowanych materiałach wspierają,
edukują i bawią czytelników, co ma
odzwierciedlenie w komentarzach.

Z kolei 22% influencerów spotkało się z
negatywnym feedbackiem, głównie na
początku epidemii, kiedy wszyscy byli
żądni treści związanych
z koronawirusem, mniej z innymi
tematami.Źródło: badanie własne 



"Ludzie są pozytywnie nastawieni na moje treści i czekają na dalsze informacje i opinie
z mojej strony, na to co się dzieje. Nie ma na razie negatywnego odzewu, wręcz przeciwnie -
wspólna motywacja trzymania się razem w domu. Widzę, że nie tylko treści związane z moją
działalnością są wysłuchiwane, ale także z innych tematów.“
Matteo Brunetti

"W pierwszym tygodniu, owszem, zauważyłam negatywny odbiór, ale wtedy większość osób
odbierała, że koronawirus jest jedynym słusznym tematem - każdy inny był zły.“
Justyna Nowak

"Nie, nie spotkałam się z negatywnymi komentarzami, odzew był wręcz pozytywny. Odbiorcy
mogą się oderwać od bardzo monotonnej obecnie rzeczywistości.“
Sylwia Zaręba-Gierz “Shiny Syl”



03WNIOSKI
I REKOMENDACJE



Obecna sytuacja jest zaskoczeniem dla nas wszystkich. Próbujemy odnaleźć się w nowej
rzeczywistości i często poszukujemy porad czy też inspiracji u osób, którym ufamy lub
darzymy sympatią. Komunikaty muszą być jednak dostosowane do okoliczności -
wyważone, subtelne, wspierające i inspiracyjne. Skrojona na miarę komunikacja spotka
się z pozytywnym odbiorem i większym zaangażowaniem ze strony widzów.

Większość influencerów zwielokrotniła w ostatnim czasie liczbę publikacji, co jest
odpowiedzią na wzmocnione zainteresowanie ze strony odbiorców, jak i większą ilość
czasu poświęconą na konsumpcję social mediów.

Formaty bliższe odbiorcy, takie jak Instagram Stories czy też livestreamingi na
Instagramie, cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem.

WNIOSKI Z ANALIZY 



Marka, podejmując współpracę z influencerem, powinna tak formułować komunikaty, aby
jak najbardziej dopasować się do obecnych oczekiwań odbiorców - tworzyć poradniki
kulinarne, zestawy ćwiczeń domowych, wskazówki na wolny czas z dziećmi czy też porady na
efektywną pracę w ramach homeoffice.

Ludzie pomimo pandemii chcą nadal żyć normalnie, poświęcając swój wolny czas na
zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań lub po prostu na relaks
i rozrywkę.

Wielu influencerów podkreśla, że obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, w tym także
dla marketerów. Zdają sobie sprawę ze zbliżających się problemów gospodarczych i chcą
być wspierającym partnerem biznesowym. Przemyślana współpraca może pomóc obu
stronom.

WNIOSKI Z ANALIZY 



“W czasach kryzysu musimy działać jednocześnie szybko i bardzo ostrożnie, do tego 
w sposób zaplanowany i zorganizowany. Bez scenariuszy dostosowanych do różnych 

możliwych kierunków rozwoju sytuacji - łatwo o niepozorne błędy, które mogą spowodować 
lawinę negatywnych konsekwencji. Współpraca z influencerem poniekąd ułatwia marce to 

zadanie. Twórca najlepiej zna swoją społeczność, czyli odbiorców, do których kierowany jest 
przekaz marki. To oznacza, że doskonale potrafi dobrać rodzaj komunikatu i sposób, w jaki 

powinien być widzom zaprezentowany. ”

Krystian Botko  
CEO grupy LTTM



REKOMENDACJE
Przeanalizuj, jak Twoja marka wpasowuje się w potrzeby Twoich klientów w tej
rozwijającej się sytuacji.
Z badania przeprowadzonego przez Kantar wynika, że aż 78% konsumentów oczekuje od
marek realnej pomocy w ich codziennym życiu, a aż 75% chce być informowanych o
działaniach firm w trakcie pandemii. Taka informacja może być przekazana właśnie za
pośrednictwem influencerów, którzy razem z marką wyjdą naprzeciw oczekiwaniom widzów i
przygotują wartościowy materiał dostosowany do ich potrzeb.

Uważaj na komunikaty i “tone of voice” swojej marki. Komunikacja musi być
adekwatna do sytuacji.
Należy pamiętać, że granica między chęcią pomocy a próbie wykorzystania sytuacji jest
bardzo cienka. Konsumenci obecnie są bardzo wrażliwi na komunikaty marketingowe. Lepiej
odpuścić produkcję brandowych maseczek lub żelów antybakteryjnych.



REKOMENDACJE
Dobieraj influencerów, którzy podzielają wartości Twojej marki.
To uniwersalna zasada, o której szczególnie należy pamiętać w czasie pandemii. Komunikacja
jest autentyczna tylko wtedy, gdy promowany produkt wpasowuje się w życie, narrację i ideologię
influencera.

Staraj się tworzyć materiały wartościowe, wspierające i budujące. Unikaj
negatywnych konotacji.
Promocja dostawy bezkontaktowej, produkcja materiałów ze wskazówkami dotyczącymi
przechowywania żywności, sposoby na domowe SPA czy cykl rozmów motywacyjnych to tylko

kilka przykładów działań, które dobrze sprawdzają się w obecnej sytuacji.



REKOMENDACJE
Zaufaj wiedzy influencera i znajomości jego odbiorców. Wspólnie opracujcie
pomysł i strategię komunikacji.
Influencer najlepiej zna swoich odbiorców, jest z nimi w stałym kontakcie, więc z pewnością wie,
jakich treści obecnie oczekują.

Działaj szybko, aczkolwiek rozważnie i bądź elastyczny - obecna sytuacja
i nastroje odbiorców zmieniają się bardzo dynamicznie.
Zrewiduj planowane działania i akcje marketingowe, a jeśli jest taka potrzeba, dostosuj je do
realiów. Szybkość działania i dopasowanie do potrzeb konsumentów w tym momencie mogą
przeważyć o sukcesie.



Internet pełni obecnie wyjątkową rolę - łączy ludzi silniej i mocniej niż dotychczas. Łączy rodziny, 
przyjaciół, współpracowników, uczniów i nauczycieli. Łączy również konsumentów z markami.

Z tego powodu działania marketingowe nie mogą się zatrzymać - muszą ulec zmianie, bowiem przetrwają 
jedynie te firmy, które myślą strategicznie i potrafią się odnaleźć w dynamicznie zmieniających się 

warunkach. Marki powinny dostosować swoją komunikację do panujących realiów i wykorzystać ją do 
wzmacniania wizerunku.

Osoby naturalnie funkcjonujące w Internecie, czyli influencerzy, przychodzą z pomocą. Chcąc być 
wspierającym partnerem biznesowym, pomagają firmom w kontakcie z konsumentami. Ich odbiorcy 
poszukują u nich porad oraz instrukcji funkcjonowania w nowych realiach. To dobry moment, aby 

wspólnie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
Świat na chwilę stanął i przeniósł swoją uwagę na kwestie związane z wyższymi wartościami. Teraz ważna 

jest wzajemna pomoc, wyrozumiałość i życzliwość.

Bądźmy dla siebie wsparciem, a odpłaci nam się to w przyszłości

Małgorzata Strzępa    
Influencer Marketing Leader
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