
Z
 pewnością tak. Wymaga jednak od 
marek bardziej przemyślanych stra-
tegii. Przykładem tego są aplikacje co 

i rusz dołączane do wycen strategii obecno-
ści marki na Facebooku. 

Kiedyś do wygenerowania ruchu wystar-
czyła prosta aplikacja konkursowa, dziś 
stworzenie aplikacji wymaga szerzej zakro-
jonego planu. Odchodzi się ponadto od pro-
stych aplikacji konkursowych, po tym jak 
regulamin Facebooka zezwolił na organi-
zowanie promocji na stronach marek. Dziś 
wykorzystuje się aplikacje konkursowe 
w przypadku dużych akcji, które wymagają 
odpowiednio zaawansowanych narzędzi. 
Marketerzy dostrzegają również potencjał 
w aplikacjach, które nie mają charakteru 
konkursowego. Mowa tu o wszystkich roz-
wiązaniach użytkowych, takich jak cho-
ciażby aplikacje będące zbiorem pomysłów 
użytkowników itp. 

Jak więc stworzyć skuteczną aplikację 
na Facebooka, mając na uwadze obecne 
warunki? Postanowiłem odpowiedzieć na to 
pytanie, podając przepis złożony z 6 zasad. 

1. Odpowiedz na brief w sposób 
adekwatny. 

Zadaj sobie pytanie, z jakiego rodzaju 
narzędzi chcesz skorzystać? Czy ma być 
to gotowe rozwiązanie udostępniane 

w abonamentowym modelu SaaS (ang. 
Software as a Service), czy raczej aplikacja 
tworzona zupełnie od podstaw, w pełni 
dostosowana do potrzeb klienta? Pomocna 
w podjęciu decyzji będzie z pewnością lek-
tura briefu. Jeśli klient mówi o rozbudo-
wanej aplikacji z mnóstwem funkcji, to 
zdecydowanie rekomenduję przygotowanie 
jej od podstaw. Pozwoli to zachować dużą 
elastyczność w toku realizacji projektu, 
podczas którego może być potrzebnych 

wiele zmian. Tego komfortu nie dają nie-
stety gotowe aplikacje, które sprawdzą się 
raczej przy prostych projektach. 

Żadnemu marketerowi nie trzeba przy-
pominać, jak ważna jest analiza briefu. To 
w nim znajdziesz większość odpowiedzi 
dotyczących tego, czego potrzebuje klient. 
Warto zastanowić się, czy wymagania klienta 
są zasadne i, jeśli istnieje taka konieczność, 
zarekomendować mu inne rozwiązanie. 
Obowiązkiem marketera jest wysondowanie, 

Rynek dość szybko zweRyfikował działania maRek na facebooku. 

obietnica Rychłych wzRostów nie jest obecnie poważnie tRaktowana 

pRzez nikogo. do skutecznej pRomocji nie wystaRczy już tylko 

spontaniczne pRowadzenie fanpage’a z pRzeświadczeniem uzyskania 

efektu kuli śniegowej, któRa będzie poRywać i angażować Rzesze 

fanów. odkąd facebook zaczął obcinać oRganiczny zasięg postów 

i baRdziej agResywnie monetyzować swoje działania, maRketeRzy 

uświadomili sobie, że pRomocja wymaga dużo większych nakładów 

niż pieRwotnie. czy obecność maRki na największym poRtalu 

społecznościowym nadal się opłaca?

Jak stwOrzyć
skuteczną aplikację
na FB w 6 krokach
Tekst: Piotr Całka

Rysunek 1.  Odpowiedz na brief w sposób adekwatny (Źródło: Fot. Stocksnap.io)
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czy tak mocno pożądane aplikacje zasię-
gowe na pewno są dobrym rozwiązaniem. 
Może zamiast aplikacji konkursowej warto 
zaproponować narzędzie, które pomoże 
angażować obecnych fanów? Możliwości 
jest naprawdę wiele. 

Przykłady najbardziej popularnych rozwią-
zań przedstawiłem w tabeli powyżej (tab. 1).  
Mogą one stać się dla ciebie inspiracja pod-
czas pracy nad autorskimi rozwiązaniami.

Warto pomyśleć również o tym, żeby apli-
kacja stanowiła wartość nie tylko dla marki, 
ale też dla samych użytkowników. Przykła-
dem jest chociażby aplikacja agregująca opinie 
na temat produktów marki. Użytkownicy 
uzyskują za jej pomocą informacje, nato-
miast marka otrzymuje wiarygodne opinie 
o swoich produktach. Crowdsourcing – tak 
nazywa się opisana metoda – jest opcją, na 
którą warto poświęcić więcej uwagi. Akcje 
wykorzystujące ten mechanizm w moim 
odczuciu stanowią jądro marketingu spo-
łecznościowego, dlatego gorąco zachęcam 
cię do pójścia tą drogą. 

2. zaprojektuj prostą i użyteczną 
aplikację.

Kiedy już uporasz się z głównymi zało-
żeniami aplikacji, musisz zastanowić się, 
co należy zrobić, żeby zostały one dobrze 

zrealizowane. Przede wszystkim należy 
sprawić, aby bariera wejścia do aplikacji 
była jak najniższa. Jak to zrobić? Użytkow-
nicy nie darzą zbyt dużym zaufaniem apli-
kacji, które proszą ich o wiele uprawnień. 
Staraj się zredukować liczbę wymaganych 
uprawnień do minimum.

Zadbaj ponadto o wygląd i prawidłowy 
UX. Aplikacja powinna być nie tylko 
schludna, ale też łatwa w obsłudze. Każde 
kolejne kliknięcie, kolejny ekran, to więk-
sze ryzyko opuszczenia aplikacji przez 
użytkownika. Warto zauważyć, że użyt-
kownicy pewniej czują się w aplikacjach, 
które przypominają wyglądem samego 
Facebooka. Spraw zatem, żeby tworzona 
przez ciebie aplikacja nawiązywała do desi-
gnu serwisu, w którym została osadzona. 
Zapewnij prosty mechanizm działania 
aplikacji, oszczędzając użytkownikom 
niepotrzebnych łamigłówek. 

Jeśli organizujesz konkurs, warto zadbać 
o odpowiednią weryfikację, która będzie 
ochroną przed oszustami. Warunek uni-
kalnego IP oraz Facebookowego ID będzie 
dobrym wstępem do odfiltrowania nie-
uczciwych graczy. 

Z pewnością warto zbierać od użytkow-
ników e-maile, dzięki którym można zbu-
dować bazę do ewentualnych newsletterów. 

Pamiętaj o tym, że należy zbierać e-maile 
mając pewność, że nie stanowi to bariery 
wejścia dla użytkowników. 

•	 Zmniejsz barierę wejścia do aplikacji
•	 Zadbaj o przyjazny UX i ładną grafikę
•	 Uważaj na oszustów
•	 Zbieraj e-maile od użytkowników

Przykład użytecznej aplikacji:
W aplikacji Logo Game na pochwałę 

zasługują: 
•	 obsługa aplikacji jest dla użytkowników 

łatwa, nie musi się on zastanawiać, co 
należy zrobić, żeby odpowiedzieć na 
następne pytanie albo zaprosić znajo-
mych do konkursu; 

Tabela 1.  Pomysły na aplikacje

Głosowanie
Aplikacja umożliwia agregowanie treści tworzonych przez użytkow-
ników(zdjęcia, filmy). Sposobem wyłaniania zwycięzców są głosy 
uczestników

Zapytaj eksperta Narzędzie umożliwiające użytkownikom korespondowanie z ekspertem

Opinie o produktach
Aplikacja zbierająca opinie użytkowników na temat produktów, bądź 
usług. Wszystkie opinie są dostępne dla każdego użytkownika aplikacji

Bank pomysłów

Każdy z użytkowników ma możliwość zgłoszenia swojego pomysłu. 
Sugestia może być nieustannie oceniana i komentowana przez innych 
uczestników aplikacji. Najlepsze koncepty mogą być wykorzystywane 
przez markę, a ich autorzy nagradzani

Quiz
Aplikacja konkursowa polegająca na udostępnianiu użytkownikom 
pytań albo zadań do rozwiązania

Ranking fanów
Narzędzie prezentujące w zakładce najaktywniejszych fanów. Tak 
stworzony ranking może posłużyć do nagradzania użytkowników 
z najwyższych miejsc

Aplikacja rabatowa Dzięki tej aplikacji udostępniasz swoim fanom kupony rabatowe

Zakładka contentowa
Narzędzie za pomocą którego umieścisz dowolną treść, włączając w to 
strumienie informacji z innych serwisów (YouTube, Twitter, Instagram)

Generator grafik
Aplikacja, która może być wykorzystana do tworzenia chociażby 
memów. Opcjonalnie może zawierać mechanizm konkursowy 
uwzględniający głosowanie

Rysunek 2.  aplikacja Logo Game

Rysunek 3.  aplikacja Club Nylabone
(Źrodło: Fot. http://blog.antavo.com/
en/facebook-contest-failure/)
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•	 użyteczne menu w prawym górnym 
rogu – uczestnik znajdzie wszystkie 
ważne informacje na temat zasad 
gry oraz nagród; 

•	 ciekawym elementem jest sekcja 
z wynikami znajomych – ten mecha-
nizm grywalizacji znacznie zwięk-
sza popularność aplikacji; 

•	 estetyka aplikacji;
•	 klauzula wymagana przez Facebooka 

oraz link do regulaminu. 

Przykład nieużytecznej aplikacji:
W aplikacji Club Nylabone na kry-

tykę zasługuje:
•	 niewłaściwa nawigacja – użyt-

kownik nie wie, gdzie dokładnie 
powinien kliknąć, żeby wygrać. 
Z trzech dróg do wygranej jedna 
z nich ma inny opis – jest to mylące 
dla użytkownika;

•	 design aplikacji jest dość przestarzały.

3. Monitoruj ruch w aplikacji 
i mierz efekty. 

Kolejnym krokiem, który należy uwzględ-
nić, jest badanie ruchu. Skąd użytkownicy 
przychodzą do naszej aplikacji, ilu ich jest, 
jak często do niej zaglądają itp. Do tego celu 
najlepiej sprawdzi się Google Analytics (GA), 
który nie tylko będzie monitorował aktyw-
ności użytkowników, ale ułatwi nam rów-
nież przygotowanie raportu. Niesłychanie 
ważną rzeczą jest ponadto, mierzenie ruchu 
wewnątrz aplikacji. Informacje uzyskane 
w ten sposób pozwolą ci jeszcze na początku 
działania aplikacji wyeliminować jej wąskie 
gardła, czyli miejsca, w których użytkow-
nicy opuszczają aplikację. GA to potężne 
narzędzie, na jakie zatem statystyki warto 
zwrócić uwagę? Postaram się wyszczególnić 
te, które uważam za kluczowe.

Szybkość ładowania się strony. Zbyt 
długie ładowanie może skutecznie zniechę-
cić użytkownika. Czas powyżej 5 sekund 

powinien dać ci domyślenia i skłonić do 
wprowadzenia zmian. 

Powyższe dane dostępne są w panelu 
GA w zakładce Raportowanie -> Zachowanie -> 
Szybkość witryny.

Strona docelowa. Tutaj sprawdź współ-
czynnik odrzuceń. Jeśli okaże się, że jest on 
zbyt wysoki, zastanów się, czy nie należy 
zmienić wyglądu strony docelowej (teksty, 
grafika, UX). 

Średni czas spędzony na stronie. To 
wskaźnik, który powinien cię zaalarmo-
wać, jeśli np. użytkownicy spędzają dużo 
mniej czasu na jednej z podstron, niż to 
zostało zaplanowane. Prawdopodobnie 
problematyczna podstrona zawiera błąd, 
niejasny komunikat albo wymagania tam 
przedstawione są zbyt wysokie (np. zbyt 
trudne pytania). 

Współczynnik odrzuceń. Tutaj dowiesz 
się, jaki procent wizyt stanowią te, podczas 
których użytkownicy odwiedzili tylko jedną 
stronę – pierwszą i ostatnią zarazem. 

Współczynnik wyjść. Ten parametr 
pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie: z której 
podstrony użytkownicy opuszczają twoją 
aplikację. Jeśli jest to inna podstrona, niż 
założyłeś podczas projektowania, to powi-
nieneś przyjrzeć się, czy nie powstała jakaś 
bariera uniemożliwiająca użytkownikom 
korzystanie z aplikacji. 

Powyższe dane dostępne są w panelu 
GA w zakładce Raportowanie -> Zachowanie -> 
Zawartość witryny.

Przykład interpretacji wyników. Pozy-
cja czwarta dotyczy podstrony z zasadami. 
W raporcie widzimy, że procent wyjść dla 
tej podstrony wynosi aż 39%. Konieczne 
jest zastanowienie się, co zniechęca użyt-
kowników: czy są to same zasady, czy ich 
prezentacja, a może błąd na stronie. 

Współczynnik konwersji. W ramach GA 
masz możliwość ustalenia celów dla użyt-
kowników i śledzić ich konwersje. Dzięki 
tym danym będziesz mógł ustalić ścieżkę 
konwersji jaką chcesz monitorować. Pozwoli 
Ci to lepiej zoptymalizować proces, który 
przechodzi użytkownik twojej aplikacji.

Te dane znajdziesz w panelu GA w Rapor-
towanie -> Konwersje -> Cele.

Odbiorcy. Warto również dowiedzieć się, 
kim są twoi użytkownicy, skąd pochodzą, 
z jakich urządzeń korzystają, odwiedzając 
aplikację. Informacje z pewnością okażą się 
przydatne podczas prowadzenia komunikacji 

Rysunek 4. Monitoruj ruch w aplikacji i mierz efekty. (Źródło: Fot. Stocksnap.io)

Rysunek 5.  Panel Google analytics

Online Marketing POlska  sierpień-wrzesień 201528

TEMAT NUMERUMEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE





marketingowej czy tworzenia kampanii 
reklamowej. 

Te dane znajdziesz w GA w Raportowanie 
-> Odbiorcy.

4. Promuj swoją aplikację.
Nawet jeśli aplikacja będzie spełniała 

wszystkie wymogi, to nie przyniesie ona pożą-
danego efektu, jeśli o niej nikt nie usłyszy. 
Nie wolno więc zapominać o promowaniu 
aplikacji. Najbardziej oczywistym sposobem 
jest komunikacja na własnym fanpage’u. Rób 
to z rozwagą, nie męcząc użytkowników zbyt 
dużą ilością postów. Postaraj się również 
sprawić, żeby informacja o aplikacji pojawiła 
się w innych kanałach marketingowych, 
w których działa twoja marka. Powszechną 
praktyką jest umieszczanie informacji o kon-
kursie na stronach agregujących informacje 
o danej tematyce. Na pewno umieszczenie 
informacji na serwisach tego typu znacznie 
zwiększy ruch w twojej aplikacji. Niestety 
takie działanie podnosi ryzyko ściągnięcia 
tzw. konkursowiczów. Dlatego podchodzę do 
tego pomysłu dość sceptycznie. Proponuję 
w tym przypadku zastanowić się, czy duży 
zasięg to rzecz na której ci bardzo zależy. 

Pomysły na promocję aplikacji na wła-
snym fanpage’a:
•	 stwórz informacyjny post o konkursie 

i przypnij go na górze swojej strony,
•	 zmień zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle, na 

takie, które będzie nawiązywać do aplikacji,
•	 publikuj przykładowe prace albo pytania 

konkursowe,
•	 powiedz o nagrodach, które można wygrać,
•	 wyróżnij zakładkę z promowaną aplikacją 

przez zarządzanie kartami.

5. stwórz kampanię  
Facebook ads. 

Jak napisałem we wstępie, dziś pro-
mocja z wykorzystaniem reklam na 
Facebooku jest wręcz konieczna. Jeśli 
chcesz, żeby aplikacja osiągnęła suk-
ces, musisz wzmocnić jej rozgłos przez 
Facebook Ads. Postaraj się nie skupiać 
na jednym rodzaju reklam. Próbuj róż-
nych dróg i nieustannie optymalizuj 
swoją kampanię. Nie promuj samej apli-
kacji, ale też posty, które o niej mówią. 
Konieczne skorzystaj z narzędzia Power 
Editor, które umożliwia tworzenie innych 
formatów reklamowych, niż te ofero-
wane przez Facebooka. Warto ponadto 
skupić się na reklamie dedykowanej 
promocji aplikacji.

Zaletą takiej formy reklamowej jest 
zaimplementowany przycisk wzywający 
do akcji (CTA) – „Zagraj w grę” oraz 
„Polub stronę”. Warto zadbać o umiesz-
czenie adekwatnych i jasnych tekstów 
w reklamie. Postaraj się zrozumiale 
przekazać:
•	 Co masz do zaoferowania oraz czego 

dotyczy aplikacja, którą promujesz.
•	 Czego oczekujesz od użytkowników 

pisząc szereg wezwań („weź udział”, 
„sprawdź” itp.).

6. zadbaj o zgodność 
z regulaminem i przepisami 
prawa. 

Nie zapomnij o tym, żeby twoja apli-
kacja była zgodna z regulaminem Face-
booka. To ty bierzesz odpowiedzialność 
za promocję, co musisz jasno zakomuni-
kować i zwolnić z niej Facebooka. Ele-
ment, na który warto zwrócić uwagę to 
wymuszanie lubienia. Facebook zakazał 

tej praktyki, przez co obecnie można 
jedynie użytkownikom sugerować polu-
bienie strony. Wszystkie powiadomienia 
wysyłane użytkownikowi na jego tablicę 
muszą być przez niego zatwierdzane. 
Użytkownik musi widzieć dokładnie, co 
publikuje na swojej tablicy. Nie dopusz-
czalne są praktyki, gdzie autorzy aplika-
cji dodają teksty do powiadomień auto-
matycznie, bez wiedzy użytkownika. 

Konkurs a gra losowa. Warto zapa-
miętać to rozróżnienie, żeby ustrzec się 
często popełnianego błędu. Konkurs, 
który organizujesz, nie może być grą 
losową. Tego typu rozgrywka stosuje 
się do zupełnie innych przepisów prawa 
i wymaga rejestracji w stosownych 
instytucjach. Jeśli chcesz uniknąć dopeł-
niania złożonych formalności, zadbaj 
o inny mechanizm wyłaniania zwy-
cięzców. Proponuję arbitralny wybór 
zwycięzców przez organizatorów albo 
zasadę: użytkownik z największą liczbą 
głosów wygrywa.

Podsumowanie 
Na sukces aplikacji składa się oczy-

wiście dużo więcej elementów. W tym 
zestawieniu przedstawiłem te, które 
uważam za kluczowe. Tu, podobnie jak 
w przepisie kulinarnym, nie należy 
ściśle trzymać się zaleceń autora, ale 
traktować je jako punkt wyjścia i przy-
stosować je do swoich potrzeb. 

Piotr Całka – partner zarządzający i członek zarządu w Inspire Labs
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NaPIsz do auTora:
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Więcej informacji na temat 

wymagań technicznych 

znajdziesz tu:

https://developers.facebook.com/policy/

Rysunek 6.  Facebook ads
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