
w branży gastronomicznej
Jak prowadzić social media
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Aleksandra Piesiak
Account Manager
MOXIE agencja kreatywna

• absolwentka dziennikarstwa na specjalności zarządzanie 

komunikacją w biznesie 

• od ponad 2 lat prowadzi w MOXIE projekty dla marek 

gastronomicznych

• tworzy strategie komunikacji i czuwa nad ich realizacją

• doradza właścicielom i managerom restauracji w 

kwestiach marketingowych

• nastawiona na doświadczenie gościa w lokalu i w 

przestrzeni online.



budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

Facebook i Instagram -
podstawowe dane



• powstał  w 2004 roku

• 2,196 mld użytkowników na świecie

• 6,5 miliona użytkowników w Polsce

• 1 miliard nowych zdjęć wgrywanych każdego miesiąca

• 4,5 miliarda lajków dziennie

• 79% przyznaje, że używa Facebooka tylko przez telefon

• w 2015 spędzaliśmy średnio 21 minut  dziennie na Facebooku

• w 2017 spędzaliśmy  średnio 35 minut dziennie na Facebooku

• jest to 1 rok i 7 miesięcy w ciągu życia

Facebook
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Instagram
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• powstał w 2010 roku

• 1 mld użytkowników Instagrama na świecie

• 60% to kobiety, 40% to mężczyźni

• ponad 85% użytkowników jest młodszych niż 35 lat

• 40% to użytkownicy w wieku 18-24 lata

• 24% to użytkownicy w wieku 13-17 lat

• 23% to użytkownicy w wieku 25-34 lata

• średnio 1,4 mln kobiet dziennie odwiedza Instagram



Jedzenie króluje na Instagramie
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• 249 milionów postów z hashtagiem #food

• 143 miliony postów z hashtagiem #foodporn

• sprawdzenie restauracji lub kawiarni na Instagramie jeszcze przed podjęciem decyzji powoli staje się naszym nawykiem

• insta real-time

• wygląd a nie smak!

• #instawnętrze - zaprojektowane pod Instagram (oryginalne mozaiki, neonowe napisy, wyraziste tapety, murale, stoły i krzesła 

o retro kształtach)



Instagrammable
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230Fifth – restauracja 2017 roku na Instagramie 
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Jamie Oliver – król na Instagramie
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budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

od czego zacząć? 
strategia komunikacji



Strategia komunikacji
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• fundament dla budowania spójnego i wyróżniającego się wizerunku

• klient 

• kategoria

• marka



budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

Zasady, których musisz się trzymać w 
social media 



Check lista - Facebook
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• odpowiednie rozmiary zdjęć

• opis o marce

• odnośnik do Instagrama

• zakres cen/jaka kuchnia/jaka oferta

• niezbędne dane (strona www, dane teleadresowe)

• dodatkowe informacje (metody płatności, rodzaj menu, parking, godziny otwarcia, udogodnienia)

https://socialtigers.pl/blog/wymiary-grafik-na-fanpage


Check lista - Instagram
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• bio: nagłówek, treść

• link w opisie

• # i @ w opisie



Spójny styl - dopasowany do klienta
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Spójny styl - dopasowany do klienta
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Narzędzia ułatwiające pracę
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Instasize Huji Hype Type Foodie

PublBox UnFold Color Story Whitegram



Różne możliwości siatek na Instagramie
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Estetyka zdjęć
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budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

Jak angażować i tworzyć społeczność 
wiernych fanów marki



Harmonogram - częstotliwość postów
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● systematyzuje pracę

● jesteśmy na bieżąco

● widzimy różnorodność w contencie

● wspomaga w pozycjonowaniu treści na 

SM



Real-Time Marketing
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Konkursy
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● zwiększają zasięgi

● krótki post z zasadami

● regulamin

● mało angażujący pierwszy konkurs

- poznaj swoich fanów



Tworzenie zasięgu
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● używanie dedykowanego hashtagu dla marki

● wyszukiwanie odbiorców poprzez hashtag

● tagowanie wartościowych współprac, partnerów

● wychodzenie z inicjatywą kontaktu



Możliwości InstaStories
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budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

dobre praktyki -
case studies



PURO Hotels
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Mc Donald’s Polska
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Cafe La Ruina i Raj
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Cafe La Ruina i Raj
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DietBox
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DietBox

32



budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

obsługa nie kończy się w lokalu -
jak rozmawiać z fanami i followersami



Podstawowe zasady
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• traktuj social media jako narzędzie skutecznej obsługi

• odpowiadaj na wszystkie komentarze, nawiązuj rozmowę, zadawaj pytania

• pisz per „my”: „Przepraszamy”, „Dziękujemy”

• odpowiadaj w sposób, który lubi Twoja grupa docelowa: sarkastyczne żarty, odpowiedzi gifami – sprawdź, co spotyka 

się z entuzjazmem

• trzymaj się konwencji „na ty”

• odpowiadaj na wszystkie wiadomości prywatne w ciągu kilku godzin

• ustaw wiadomość automatyczną „Chwilowo jesteśmy offline. Jeśli kontaktujesz się w pilnej sprawie: zadzwoń pod 

nasz nr tel.:….” 

• daj możliwość zamówień/rezerwacji przez Messenger



Trudne sytuacje
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Podziękuj za zgłoszenie sytuacji

Dopytaj o szczegóły

Przeproś

Wyraź zrozumienie

Zapewnij, że będziecie się 
starać jeszcze mocniej

Zaproponuj rekompensatę



budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowy

Facebook Ads -
kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie



Najważniejsza zasada
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USTALAMY CEL KAMPANII !



Typy
reklam
Reklama na polubienia strony 
na Facebooku - zwiększa 
liczbę polubień fanpage’a. 
Zwiększa społeczność marki, 
do której później są tworzone 
komunikaty.
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Typy
reklam
Reklama, która kieruje ruch 
z Facebooka na stronę 
internetową - pozwala na 
zapoznanie się z ofertą 
np. menu.
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Typy
reklam
Reklama, która kieruje do 
bezpośredniego kontaktu, 
aby np. zamówić na wynos, 
zarezerwować stolik.
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Typy
reklam
Reklama na InstaStories
kierująca do strony internetowej 
pozwala na zapoznanie z ofertą 
np. menu, może kierować do 
profilu na Instagramie lub działa 
jako kreacja zasięgowa.
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Reklama zasięgowa - zwiększa świadomość istnienia marki, dociera do stałych
i nowych, potencjalnych klientów.

Typy reklam

Facebook Instagram

Messenger
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Typy
reklam
Promowanie publikowanych 
postów
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Rodzaje
reklam

Karuzela Post widmo
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budujemy silne marki, 
które osiągają sukces biznesowydziękuję za uwagę ☺



kontakt
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Aleksandra Piesiak
Account Manager
MOXIE agencja kreatywna

aleksandra.piesiak@moxie.pl
+48 785 449 536


