
Marketing cyfrowy 
dla organizacji 
pozarządowych: : 
Reklama online



Niezbędne narzędzia online

• E-mail 

• Media społecznościowe 

• Reklama w Internecie



Wpływ mediów społecznościowych

Sukces kampanii w mediach społecznościowych można 
zmierzyć za pomocą różnych wskaźników.

Obejmują one liczbę przyjaciół, obserwujących i / lub 
subskrybentów;



Przykład nr 1: Obserwatorzy Donalda Trumpa na Twitterze



Przykład nr 2: 
Subskrybenci profili
Oxfam UK & Oxfam USA 
na Facebooku



Wpływ mediów społecznościowych

• wskaźniki polubień / 
udostępnień postów oraz 
komentarzy / reakcji na ich 
treść;

• Polubienia / udostępnienia
na Twitterze

Polubienia/ udostępnienia na LinkedIn

Facebook reactions



Wpływ mediów społecznościowych

• liczba kliknięć poprzez posty 
do twoich stron i wyświetleń

• referencje w mediach.



The Charity Social 100 Index (UK)

W tym indeksie organizacje charytatywne są oceniane pod 
kątem siły dochodów, siły marki i wyników 
społecznościowych w sieciach społecznościowych, takich 
jak Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube, oraz ogólnych 
zachowań w mediach społecznościowych.



Reklama w Internecie

Reklama online obejmuje nie tylko e-mail i marketing w 

mediach społecznościowych, ale także wiele innych 
rodzajów reklam displayowych, takich jak banery 
reklamowe. Technologia pozwala kierować reklamy na 
cechy użytkowników i zachowania online.

Reklama online nie jest darmowa. Jednak reklamy na 
Facebooku, wyszukiwarce Google i Twitterze są stosunkowo 
niedrogie.





MSF Personal Fundraising tools



Debata etyczna… kwestia „pornografii ubóstwa”, tj. kontrowersji związanej z 
wykorzystywaniem treści multimedialnych i osobistych historii, które 

wykazują skrajne cierpienie, w celu zwiększenia wsparcia przy całkowitym 
lekceważeniu godności osób cierpiących

Źródło: https://lindaraftree.com/2013/06/26/when-fundraising-harms-
dignity/



Blogowanie

Niski koszt blogowania sprawia, że jest on idealny dla 
organizacji non-profit. Blogi, mniej statyczne i formalne niż 
witryny internetowe, to świetny sposób na wyrażenie opinii 
i promowanie debaty publicznej. Dłuższy format niż inne 
typy mediów społecznościowych pozwala na głębsze 
zapoznanie się.



Korzyści z blogowania

Prowadząc bloga możesz:

• Podzielić się swoją historią, kładąc nacisk na mocne strony 
swoich działań

• Udostępniać treści, które można udostępniać - blogowanie 
polega na przedstawianiu spojrzenia / pomysłu / wiadomości i 
umożliwieniu odwoływania się do nich i rozprzestrzeniania

• Pokazać swój wpływ - na blogu jest miejsce na bardziej 
szczegółowe informacje na temat tego, co robisz - te 
jakościowe punkty, które nie są łatwe do podzielenia się w 
małej przestrzeni innych mediów społecznościowych



Udane blogowanie

• Posty muszą wykazywać istniejącą potrzebę, w jaki Twoja 
organizacja non-profit zaspokaja ją  w angażujący sposób

• Istotne, przydatne informacje

• Posty na blogu muszą wyglądać, działać i brzmieć podobnie

• Kluczowym elementem strategii bloga powinno być 
inspirowanie znaczącego zaangażowania



Wskazówki dla blogerów cz. I
• Niezbędne są dobre umiejętności językowe
• Unikaj używania ciężkich słów i żargonu
• Pamiętaj, aby podać wiele przykładów, zdjęć, filmów, 

grafik
• Upewnij się, że odpowiadasz na komentarze i opinie 

oraz że robisz to szybko
• Zachęcaj początkowo posty gości lub blogi gościnne -

aby stworzyć lojalną publiczność
• Regularne wysyłanie postów: musi istnieć rytm 

wysyłania postów. Czy to dwa razy w miesiącu, czy 
cztery razy w tygodniu, czytelnicy muszą polegać na 
tobie, jeśli chodzi o świeże treści.



Wskazówki dla blogerów cz. II

• Daj sobie czas - blogi są zwykle powolnym kanałem 
komunikacji, podczas którego tworzony jest funclub, a 
informacje o blogu są rozpowszechniane

• Stwórz wezwanie do działania, dzięki czemu zwiększysz 
liczbę osób na blogu oraz poszerzysz możliwości 
zwiększenia zaangażowania



Rozpowszechnianie informacji o swoim 
blogu

• Poinformuj swój krąg społecznościowy i sieć o blogu Twojej 
organizacji - zawsze widać, że go masz!

• Wykonaj wszystkie czynności wymagane we wszystkich 
wyszukiwarkach.

• Używaj odpowiednich tagów - w ten sposób cię znajdą, jeśli 
czytelnicy nie są bezpośrednio do ciebie skierowani.

• Czytaj i komentuj inne blogi oraz umieszczaj w nich linki na 
swoim blogu.



Crowdrise (https://www.crowdrise.com/ to platforma, na której 
osoby fizyczne mogą rozpocząć własne kampanie osobiste w 

imieniu organizacji charytatywnych / przyczynowych.

https://www.crowdrise.com/


“Shops to donate” and “Charity Malls”
• "Shop to donate" (pol. sklep z darowiznami) to strona 

internetowa, która przekazuje organizacjom charytatywnym 
prowizję otrzymywaną ze sklepów internetowych za 
wysłanie / skierowanie do nich przez klientów.

• „Charity Mall” to strona internetowa, która zawarła umowy 
z kilkoma sklepami internetowymi w celu kierowania / 
wysyłania klientów i prowizji dla organizacji 
charytatywnych.



Przykład Charity Mall: iGive.com 
(https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm )

https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm


Inny Charity Mall: Goodshop
https://www.goodsearch.com/give

https://www.goodsearch.com/give


JustGive (https://www.justgive.org/ to strona, na której osoby fizyczne 
mogą wybierać spośród ponad 1,8 miliona organizacji charytatywnych 
do wsparcia poprzez darowizny, dokonując płatności kartą kredytową)

https://www.justgive.org/


Mierz!

• W każdej kampanii marketingowej absolutnie 
kluczowe jest zdefiniowanie odbiorców i przyjęcie 
jasnych deklaracji dotyczących misji i wizji.



Przykład nr 1 wskaźników mediów 
społecznościowych



Przykład nr 1 wskaźników mediów 
społecznościowych



Słuchaj i oceniaj!

• Słuchaj. Słuchanie jest jedyną taktyką odpowiednią dla 
każdej organizacji, niezależnie od misji i wielkości.

• Współdziałaj ze zwolennikami

• Oceń swoich odbiorców

• Oceń swoją organizację



Źródło: Avectra



Dodatkowe źródła
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

http://www.seerc.org/atsiv/vle/
https://www.facebook.com/trainingNGOs/
http://www.ngotraining.eu/


Praca ta stanowi część zasobów rozwoju zawodowego dla organizacji
pozarządowych, opracowanych w ramach projektu „Rozwój trzeciego sektora
poprzez innowacje i zmiany„ (ATSIV).

ATSIV to projekt finansowany przez ERASMUS + KA2, realizowany w latach
2016–2019 przez konsorcjum organizacji greckich, bułgarskich, polskich i
rumuńskich. Ma on na celu zwiększenie kompetencji zawodowych
pracowników organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i udostępnienie
otwartej platformy szkoleniowej online oraz gry. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja
Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.



Organizacje partnerskie


