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Jak wyglądają realia współpracy dużych firm 
z blogerami – opowiada Tomasz Sulewski 
z Orange 
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To jest trzydziesty dziewiąty odcinek podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”! Dzisiaj 
opowiem Wam o realiach współpracy z dużymi firmami. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w trzydziestym dziewiątym odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam 
konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie 
wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz 
odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
Przynajmniej taką mam nadzieję! 
 
Hmm, ciekawe czy ta melodyjka kiedyś Wam się znudzi. No więc, dzień dobry! Dzień dobry, 
dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo długi. Ma ponad półtorej 
godziny. I w tym odcinku podcastu rozmawiam z Tomaszem Sulewskim. Osobą, która ma taki 
mądry tytuł: head of social media strategy and coordination w firmie Orange. Pracuje 
u operatora telekomunikacyjnego. To jest osoba, która odpowiada za wszystkie aktywności tej 
firmy na styku z blogerami, vlogerami – osobami, które określa się teraz mianem 
influencerów. Szukamy dobrego polskiego odpowiednika... osobami, które są w pewnym 
sensie wpływowe. Mają szansę docierać do wielu osób, które skłonne są ich słuchać. 
 
No właśnie, ja takim influencerem także jestem, z czego jestem niesamowicie zadowolony 
i dumny. I dzisiaj, już nie przedłużając, bo rozmowa jest bardzo, bardzo długa – serdecznie 
Was zapraszam do rozmowy z Tomkiem! Dodam tylko, że będziemy rozmawiali przede 
wszystkim o realiach współpracy blogerów i vlogerów z dużymi firmami, ale Tomek odkrywa 
bardzo dużo detali i niuansów związanych ze współpracą marketingową po prostu z dużymi 
markami. Także realiów związanych z rozliczeniami, z płatnościami, z pewnymi 
ograniczeniami, z którymi korporacje duże muszą się mierzyć. 
 
Ta wiedza może być wiedzą uniwersalną, przydatną każdemu, kto w jakiś sposób jest 
zainteresowany współpracą z dużą firmą. W tej rozmowie z Tomkiem przechodzę też przez 
wszystkie etapy współpracy blogera z dużą firmą. Czyli próbujemy od kuchni pokazać, jakimi 
kryteriami duże firmy kierują się przy selekcji blogerów, których wybierają do kampanii. Jak 
wygląda proces podpisywania umowy? Jak wygląda kwestia rozliczeń? I z czego to wynika,  
że wygląda tak a nie inaczej? 
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I mówimy też sporo o takiej higienie pracy na styku pomiędzy blogerem a firmą. Także 
w takim trójkącie, w którym występuje agencja interaktywna gdzieś tam po drodze. 
Serdecznie zapraszam do wysłuchania! 
 
Michał Szafrański: Cześć, Tomek! 
 
Tomasz Sulewski: Dzień dobry, cześć! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz, co robisz. 
 
Tomasz: Jestem Tomek z Orange, jak to kiedyś w jednym z filmów znanego youtubera było. 
Tomek Sulewski, na co dzień rzeczywiście pracuję w Orange, gdzie się zajmuję wszystkim,  
co się wiąże z social mediami. Wszystkim, co jest w internecie poza stroną internetową. 
 
Michał: Social media, czyli te Facebooki... 
 
Tomasz: Tak, wszystkie portale, serwisy społecznościowe, ale w tym także relacjami, jak to 
ładnie się mówi w korporacyjnym świecie, relacjami z influencerami, czyli z blogerami, 
z youtuberami, nie wchodząc w szczegóły wszystkie definicyjne, ale z całym światem ludzi, 
którzy właśnie coś tworzą w internecie. No i staramy się tworzyć coś wspólnie czasami, żeby 
to była wartość dodana. 
 
Michał: A kto to jest influencer w ogóle? 
 
Tomasz: Moja Mama jest influencerem i moja Żona – to na pewno. 
 
Michał: Ktoś, kto ma jakiś wpływ. 
 
Tomasz: Ktoś, kto ma wpływ na to, co robię i na to, co myślę – może nawet bardziej niż na to, 
co robię. Dopiero z tego wynika jakaś aktywność. Ale tak, ktoś, kto pomaga mi stworzyć swój 
obraz świata. 
 
Na dobrą sprawę, dla kogoś influencerem może być chłopak z programu telewizyjnego, który 
szuka żony, a dla kogoś innego może to być uniwersytecki profesor, a dla jeszcze kogoś 
innego może to być bloger, który pisze na jakiś temat. O finansach pisze na przykład, można 
go słuchać, a on „influencuje” nas. Nie no, to jest brzydkie słowo... 
 
Michał: Strasznie brzydkie słowo. 
 
Tomasz: Ale nikt nie wymyślił lepszego słowa po polsku, dlatego tak kiepsko brzmi. No, ale 
co? Wpływacz? 
 
Michał: Tak, bo ludzie wpływowi to już inaczej się kojarzy, nie? 
 
Tomasz: Sugeruje raczej, że to są szychy, prawda? Z dużymi brzuchami w garniturach jeżdżą 
ciemnymi samochodami. 
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Michał: Tak. I robią nieczyste interesy. 
 
Tomasz: Prawdopodobnie tak. Natomiast nie mamy lepszych słów po polsku, dlatego 
używamy takiego. Może jak kiedyś się rozwinie temat, to definicje nadążą. 
 
Michał: Jeżeli ktoś z Was wymyśli lepsze słowo, to jesteśmy otwarci na propozycje, 
zdecydowanie. 
 
Tomasz: Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy mają otwarte umysły. 
 
Michał: No właśnie, posługujemy się tymi naleciałościami. Ja Ciebie zaprosiłem dzisiaj 
i przyjąłeś zaproszenie, dziękuję bardzo... 
 
Tomasz: Dziękuję. 
 
Michał: ... żeby porozmawiać na temat, który już poruszaliśmy podczas naszego panelu na 
Blog Forum Gdańsk. Tylko tak informacyjnie dla Słuchaczy powiem, że ten panel można sobie 
obejrzeć w internecie. To była dyskusja dotycząca tego, jak blogerzy i youtuberzy mogą 
współpracować z firmami, jakie są niuanse tej współpracy, jakie były najciekawsze projekty 
w blogosferze. I tam parę wątków dotyczących niuansów tej współpracy rozwinęliśmy. 
 
I dzisiaj chcę je dodatkowo rozwinąć. Czyli chciałbym, żebyśmy porozmawiali na takie 4 
tematy, można powiedzieć. Pierwszy to jest selekcja blogerów do kampanii, które Wy jako 
marki duże współpracujące prowadzicie. Drugi temat to jest jak technicznie taka współpraca 
wygląda, jak wygląda podpisywanie umów, co w tych umowach powinno się znaleźć. I też taki 
trzeci temat ściśle wiążący się z tym drugim, czyli cały proces rozliczania takiej współpracy. 
Z jednej strony jak wyceniać, a z drugiej strony jakie są realia z płatnościami czy z terminami 
płatności. Co jest największym problemem najczęściej dla osób, które z dużymi markami 
współpracują? Czy te terminy płatności mogą być długie? 
 
I na koniec zostawiłbym dyskusję na temat tego, jak układać tę współpracę na linii bloger–
firma, żeby ona się toczyła po prostu jak najlepiej. 
 
Może zacznę od samego początku: jak Wy – duże marki − wybieracie blogerów do 
współpracy? Blogerów, vlogerów - ja będę mówił już blogerów do końca... 
 
Tomasz: … ale rozumiemy pod tym wszystkich. Ja może zacznę od przypisu prawnego. Bo ja 
będę mówił „my, my”, to oczywiście chciałbym, żebyście Wy wszyscy, którzy tego słuchacie, 
dobrze mnie zrozumieli. Ja będę mówił o swoich doświadczeniach. To są doświadczenia firmy, 
w której pracuję. One się mogą różnić od innych firm, dlatego że jednak każda firma swoje 
procesy reguluje samodzielnie i one czasem się różnią, aczkolwiek różnice nie są na tyle 
mocne, żeby to były jakieś gwałtowne odmienności. 
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Bo to jest trochę tak jak z rodzinami. Nie ma dwóch takich samych rodzin, ale pewne 
działania w ramach rodzin są podobne. Tutaj tylko bierzcie na to poprawkę, że być może 
szczegóły będą odmienne w innych relacjach. 
 
Pytasz jak wybieramy? To jest strasznie skomplikowany problem tak naprawdę, chociaż 
wydaje się, że to jest bardzo proste. Siedzi sobie jakiś korpopracownik w skórzanym fotelu 
wysokim jak... z wysokobudżetowych produkcji amerykańskich, na nieosiągalnym piętrze 
wieżowca. I takim palcem mocy jedzie przez listę tysiąca nazwisk i mówi: „No, to Malinowski, 
proszę bardzo”. 
 
A tak naprawdę to, co mówiłem na Blog Forum i co jest chyba najważniejszą, a może pierwszą 
ważną rzeczą do zrozumienia. Z naszej perspektywy, z perspektywy marketerów, czyli osób, 
które są zatrudnione przez firmę po to, żeby mówić odbiorcom tej firmy o firmie, 
o produktach, o usługach. Czyli przekazywać komunikaty. Dla nas najważniejsze jest to,  
że przestrzeń współpracy z influencerami, z blogerami to jest przestrzeń tak naprawdę 
działalności komunikacyjnej. Tak że my traktujemy tę przestrzeń jako kolejny kanał kontaktu, 
kanał mediowy. I trochę, czy się to komuś podoba, czy nie, pod tym kątem tę współpracę 
musimy oceniać. To znaczy, na ile ona będzie efektywna w tym, co dokładnie chcemy 
osiągnąć. 
 
Michał: Przez jakie kanały się komunikujecie dzisiaj? 
 
Tomasz: No wiecie, to jest to, co widzicie. Prasa, ATL, czyli jakieś billboardy, plakaty, 
telewizja, radio – te najpopularniejsze kanały. Czasem też działania ambientowe różnego 
typu: eventy, sklepy – jeżeli firma posiada swoją sieć sprzedaży – to też jest przecież 
działanie marketingowe. Też jest działanie komunikacyjne. 
 
Wszędzie tam, gdzie ktoś się próbuje do Was zwrócić z jakąś reklamą albo z jakąś informacją 
na temat firmy, także PR przecież. Wszędzie tam, gdzie firma próbuje dotrzeć, to są działania 
komunikacyjne właśnie. Odkąd internet zaistniał, stał się naturalną przestrzenią do 
komunikacji, bo wszystkie reklamy, banery wyskakujące, pop-upy... to się cały czas zmienia. 
 
Michał: Technologia i sposoby komunikacji też się zmieniają. 
 
Tomasz: Tak, ludzie nie lubią pop-upów i raczej one nie niosą ze sobą pozytywnego 
skojarzenia, czyli firma, która je wykorzystuje, raczej negatywnie może zadziałać. I to też się 
zmienia. Podobnie jest z blogosferą czy z przestrzenią influencerską właśnie. W pewnym 
momencie firmy zdały sobie sprawę, że właśnie nie ma już pryszczatych dziewczynek 
z warkoczykami, które piszą blogi o koniku… 
 
Michał: … Tak, pamiętniki… 
 
Tomasz: … Tak, tylko że w tej przestrzeni zaszły ogromne zmiany i pojawili się ludzie, bardzo 
poważni, bardzo mądrzy ludzie, którzy piszą rzeczy, których inni chcą słuchać. Ludzie, którzy 
mają własne zdanie, potrafią to zdanie wyrażać. 
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W ogóle żyjemy w przestrzeni czasowej takiej, że marki muszą się uczyć, że ludzie są w stanie 
swoje zdanie wyrażać i marki się tego powolutku uczą. Jedni szybciej, drudzy wolniej. Ale 
w zasadzie każdy klient może coś napisać. A niektórzy z tych klientów, albo potencjalnych 
klientów, to są ludzie, którzy mają swoje audytorium – ludzi, którzy ich słuchają. Więc są 
bardziej ważni. 
 
W naturalny sposób w głowie każdego marketera powinno się pojawić: „OK, czy my jesteśmy 
w stanie ten kanał wykorzystać do przekazywania naszych informacji?”. I czasem się okaże: „Nie, 
nie jesteśmy”, bo to będzie nieuczciwe, bo ten ktoś nie będzie się chciał na to zgodzić. Może 
się pojawić odpowiedź: „Tak, jesteśmy pod pewnymi warunkami”. No, i tak się wydarzyło w tej 
przestrzeni influencerskiej właśnie. Tu po spełnieniu pewnych warunków, pewnie o tym 
będziemy jeszcze rozmawiać, współpracować się da. I może wrócę do Twojego pytania, bo się 
rozwinąłem... 
 
Michał: Jak, jak…? 
 
Tomasz: My musimy ocenić kilka rzeczy. Nie oszukujmy się, to będzie zawsze bardzo ważne: 
zasięg. To znaczy do kogo i jak szeroko jesteśmy dotrzeć z komunikacją. I to jest parametr, 
który się ocenia zawsze przy działaniu marketingowym. Jeśli mamy mówić w pustym pokoju, 
to po co mamy mówić? Ale, tu od razu stawiam przypis: my nie zawsze ten zasięg musimy 
oceniać przez pryzmat wielkości. 
 
Dlatego, że to wcale nie jest kluczowe. To jest bardzo ważne, ale równie dobrze może się 
okazać, że lepiej jest mieć zasięg mały, ale bardzo wyspecyfikowany... znowu przenosząc to 
na przykład z innej kategorii. Mogę sobie wykupić reklamę w wielkonakładowym dzienniku, 
to jest jeden sposób, to jest prasa. Ale mogę równie dobrze wykupić reklamę w czasopiśmie 
dla koneserów zegarków bardzo drogich. 
 
Michał: ... bo właśnie wprowadzacie jakiś model telefonu w zegarku... 
 
Tomasz: ... na przykład. Bo mamy taki produkt, który naszym zdaniem będzie interesował 
grupę, która ma wysokie przychody po prostu. Jest zasadniczo produktem drogim, ale ma 
takie zalety, które mogą trafić do tej grupy. I wtedy – proszę bardzo. Są czasopisma, które 
mają nakład 3000 i to jest interesujące nadal. Podobnie jest, bo pewne schematy przenosi się 
jeden do jednego, z zasięgiem. To znaczy nie tylko wielkość, ale też jakość. I o tym trzeba cały 
czas pamiętać. Bo w takim myśleniu, że im większe, tym lepsze, to nieprawda. Pierwszy 
parametr to jest zasięg, drugi to grupa docelowa, a trzeci parametr to jest osobowość tego 
influencera. I to jest najtrudniejsze... 
 
Michał: ... do zwymiarowania w jakiś sposób... 
 
Tomasz: Tak, bo tutaj wchodzi w grę pewna intuicja czy doświadczenie. Ja poznaję człowieka 
na podstawie lektury albo także w pewnym momencie na podstawie prywatnej znajomości. 
Ale przecież w kraju, w którym jest 300 000 blogów nie sposób znać wszystkich. Tak że my 
się musimy opierać na lekturze czy na relacjach ze spotkań. Ale ja wiem, że ten człowiek ma 
pewien charakter, że on jest w stanie w pewien sposób mówić. 
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Dla mnie to jest ważne, bo każda marka, Orange tu nie jest wyjątkiem, ma jakąś swoją 
tożsamość. Znaczy chce się prezentować jako „jakaś”. To jest taka tożsamość marki. I my 
musimy zadbać o to, żeby ten ktoś, kto nas komunikuje, miał ten kanał komunikacji i był także 
do tego dopasowany. 
 
Bo jeśli jestem np. producentem skarpet ciepłych i teraz chciałbym, żeby mówił o mnie ktoś, 
kto mieszka w kraju, w którym skarpet się zasadniczo nie nosi, bo tam jest 40 stopni 
(nieważne czy w dzień, czy w noc), to brzmi to trochę niewiarygodnie, tak? Chyba że będę 
z tego robił śmiechawę, ale to jest zupełnie inny koncept. 
 
Więc jeżeli jestem marką, która jest marką pozytywną, a ma o mnie mówić ktoś, o kim 
wszyscy wiedzą, że jest strasznym smutasem, to wiadomo, że tam coś będzie zgrzytało. Więc 
ta osobowość jest istotna. Także istotne jest to, na ile ta osoba jest w stanie myśleć 
kreatywnie. Bo o ile to marketer myśli o treściach, które się pojawią w wizji, w radiu czy 
prasie − mówię o takim standardowym sposobie komunikowania się − o tyle w tej przestrzeni 
nie ma takiej możliwości. 
 
Wszystkie próby, od tego się zaczynało, wszystkie próby narzucenia influencerom treści, które 
mają być publikowane, od razu były odrzucane. Albo nawet jeśli nie od razu były odrzucane, 
to dzisiaj już wiemy, tendencja jest taka, że nie należy wysuwać gotowych treści, bo się ludzie 
obrażają po prostu. I mają rację skądinąd. 
 
Michał: Oni kreują ten swój komunikat. 
 
Tomasz: Dokładnie. I teraz, jeżeli ja widzę, że jest człowiek, który będzie w stanie ze mną 
zatańczyć – mówiąc krótko, to znaczy ja go zaproszę do tańca albo on mnie zaprosi, ale 
potem się jakoś dogadamy, my powiemy: „OK, mi zależy na tym i na tym, jakie są Twoje 
warunki?”. Ten ktoś powie: „Moje warunki są takie, z tego nie zrezygnuję, bo to jest dla mnie 
istota mojej tożsamości. Tutaj się mogę trochę posunąć, tutaj się gdzieś porozumiemy”. I wtedy 
jest OK, ja mam poczucie, że współpraca ma sens. Nie ma współpraca sensu w momencie, 
w którym... 
 
Michał: ... depczecie się cały czas po nogach. 
 
Tomasz: ... depczemy się, tak, albo jest przykro, albo jest przez cały czas poczucie tarcia, 
prawda? No nie. Tu się spotykają ludzie. 
 
Michał: No dobra, fajnie. Czyli pierwsza rzecz – zasięg oczywiście. Druga rzecz – skuteczność, 
czyli przełożenie tego zasięgu na jakieś efekty. Trzecia rzecz – osobowość. I czwarta rzecz? 
 
Tomasz: Kreatywność. 
 
Michał: Kreatywność, OK. Ale tak technicznie jak byśmy mieli do tej współpracy podejść? 
Dostajesz zadanie albo sam sobie je przygotowujesz, jakiś konkretny projekt i musisz dobrać 
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blogerów do kampanii. Jakie Ty działania wykonujesz, żeby do tych blogerów dotrzeć po 
prostu? 
 
Tomasz: Najpierw zastanawiam się, co ja mam na tacy. Co ja muszę zakomunikować i do 
kogo? Bo to mi pozwala przygotować coś takiego, coś co się nazywa u nas wewnętrznie brief. 
Przepraszam, ja będę używał trochę takiego slangu marketingowego. Ale może warto, żeby 
Słuchacze usłyszeli, bo słowa mogą się gdzieś pojawiać w rozmowach i żeby było już 
wiadomo, co to jest. Brief to jest krótkie streszczenie tego, o co nam chodzi. Jaki jest przekaz, 
do kogo chcemy z tym trafić, jakie mają być efekty. Bo to jest materiał, na którym ja potem 
pracuję w ten sposób, że zestawiam go sobie z rzeczywistością. I teraz – my tę rzeczywistość 
musimy znać. I czasami ludzie mnie pytają, czy posiadamy jakieś listy… 
 
Michał: … Bazy blogerów, z którymi współpracujecie… 
 
Tomasz: Tak. Prawda jest taka – posiadamy. To znaczy nie jest tak, że posiadamy bazy 
blogerów, z którymi współpracujemy, tylko posiadamy bazę jakąś blogerów, którą sobie my 
akurat w Orange własnym sumptem prowadzimy. Aczkolwiek tu są różne modele, bo można 
korzystać z wiedzy, która jest na rynku, która jest w agencjach. Korzystać z narzędzi, które są. 
 
Aczkolwiek prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak baza raz stworzona. Bo to nie jest 
ta przestrzeń, tu się zbyt dużo dzieje. Rzeczywistość może się zmieniać z tygodnia na tydzień 
czasami nawet. Ktoś nowy się pojawia i zaczyna błyszczeć od razu. A z kolei są tacy, którzy 
wygasają. Zmieniają po prostu koncepcję na siebie, mają inny pomysł, zaczynają robić różne 
rzeczy. I jeśli mielibyśmy bazować tylko na tym, co zostało stworzone 3 lata temu, to 
umówmy się – miałoby to tę samą wartość jak kroniki spod Grunwaldu mniej więcej. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: Więc naszym zadaniem, także i to robią ludzie u mnie w zespole, jest bieżące 
śledzenie tego, co się dzieje. Na pewno, muszę się tutaj uderzyć w pierś trochę, nie jest tak,  
że dzieje się to bez luk. Są na pewno takie osoby, które gdzieś tam przegapiamy, a które są 
ciekawe. Ale umówmy się – jeżeli przez cały rok są osoby, których zadaniem jest między 
innymi „czesanie” internetu i wyszukiwanie nowych nazwisk, nowych trendów, to się to daje 
robić. Oni się pojawiają na Facebooku, na Twitterze, ktoś o nich wspomina, gdzieś są jakieś 
spotkania, jakieś relacje, są konkursy różnego typu. Od Blogu Roku począwszy, po ranking 
Kominka, który też wyciąga na wierzch interesujące osoby. 
 
My to wszystko śledzimy, bo tam jest zawarta wiedza na temat ludzi po prostu i na temat 
wiedzy, którą ze sobą niosą. I my na podstawie tej wiedzy musimy się zastanowić, czy w tej 
konkretnej akcji chcemy mieć jednego partnera na przykład. Bo akcja jest na tyle mała, że nie 
ma sensu robić więcej. Albo ten partner jest na tyle istotny czy bardzo specyficzny. Nie wiem, 
wymyślam teraz. Na przykład chcielibyśmy stworzyć ofertę dla kierowców Harleyów na 
przykład, bo taki mamy pomysł, że to jest grupa, w której będzie się dobrze sprzedawała 
nasza usługa. 
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Teraz możemy sobie znaleźć jednego ważnego influencera w tym środowisku i zaproponować 
mu współpracę. A może się okazać, że nie. Może jest lepiej w takim razie, tak jak w akcji, którą 
zrobiliśmy w pierwszej połowie tego roku: Dwunastu Konwergentnych, gdzie wybraliśmy 
osoby z różnych obszarów z bardzo różnymi zasięgami i bardzo różnymi statystykami, jeżeli 
chodzi o zaangażowanie i tak na dobrą sprawę jeśli ktoś by z boku podszedł i popatrzył na 
jakiej zasadzie my to zebraliśmy, to, nie znając naszego toku myślenia, pomyślałby, że to jest 
jak granat rzucony. 
 
Michał: Przypadkowe. 
 
Tomasz: Tak. Szli ulicą i pierwsze 12 osób, które spotkali, wybrali. A tam jest głęboka myśl 
w tym wszystkim. Te osoby są dobrane rzeczywiście bardzo szeroko pod kątem tego, jaki to 
jest produkt, czyli oferta wiązana, łączona, gdzie różne są zalety dla różnych grup. I bardzo 
nam zależało na tym, żeby pokazać nam bardzo szerokie spektrum, na podstawie bardzo 
różnych doświadczeń bardzo różnych osób. 
 
Michał: Wiele kontekstów, różnych punktów widzenia. 
 
Tomasz: Tak, i znowu ktoś mógłby zapytać: „OK, a nie lepiej było mieć jednego człowieka 
o olbrzymim zasięgu, który by te wszystkie zasięgi zeżarł?”. Pewnie jeżeli komuś zależało na tym, 
żeby dotrzeć jak najszerzej, pewnie byłoby lepiej. Tylko nam nie na tym zależało. I tu 
wracamy do kwestii briefa. 
 
Bo brief jest tym, co nam odpowiada na pytanie, co chcemy osiągnąć. Ja wychodzę 
z założenia, że w momencie, w którym proponujemy komuś współpracę, zawsze przychodzimy 
z takim zdaniem: „Nam zależy na tym. Czy Twoim zdaniem jesteśmy w stanie to wspólnie 
osiągnąć?”. Jeżeli ktoś powie: „Nie, wiecie, moim zdaniem nie. Nie czuję tego, nie spełniam się 
w tym, moi fani tego nie zrozumieją”. 
 
Michał: „Nie jest to zbieżne z moimi celami”. 
 
Tomasz: Dokładnie, my się nie obrażamy. Ja to traktuję na tej zasadzie − idziemy po górach, 
jest szlak. Być może jakiś szlak przejdziemy sobie wspólnie, będzie miło po drodze, a potem 
dojdziemy do rozwidlenia szlaków i tam się rozejdziemy. Z jednymi się nam będzie 
wędrowało miło, inni powiedzą, że nie chcą iść, bo chcą iść gdzie indziej. Proszę bardzo! Jest 
wolność, nikt nie jest zobowiązany do niczego. Jeżeli jesteśmy w stanie zestawić sobie taką 
listę osób, mniejszą, większą – to proponujemy im współpracę. 
 
To jest pierwszy etap weryfikacji, może się okazać, że z dziesięciu nazwisk, które sobie 
wymyśliliśmy, dziewięć powie: „Nie chcę”, „Nie lubię Was”, „Jestem zajęty”, „Wyjeżdżam”, „Nie 
podoba mi się ta akcja”, „Fajne, ale akurat oglądam serial w telewizji i będę to robić przez 
najbliższe 3 miesiące”. No i wtedy jeżeli tak się okaże − rzadko, ale się zdarza – to trzeba 
jeszcze raz się przyjrzeć temu wszystkiemu. Zastanowić się, czy w innej konfiguracji to nadal 
ma sens? Jeżeli tak, to jak tę konfigurację stworzyć? 
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I znowu – z perspektywy marketera jest to normalne działanie, bo tak się postępuje ze 
wszystkimi mediami. W momencie, kiedy mamy jakąś kampanię do wypuszczenia, to my 
zawsze, i każda firma tak robi, tworzymy media plan. Tzn. tworzymy sobie taki dokument, 
który mówi, że w ramach tej kampanii komunikacja będzie prowadzona w takich i takich 
mediach. W telewizji tyle reklam, w gazetach tyle wykupionego miejsca, w radiu być może, 
a może w tej kampanii nie będziemy używać. W internecie displaye takie, inne. I do tego 
dochodzi cała przestrzeń influencerska. Coraz częściej dochodzi i myślę, że z każdym rokiem 
będzie to coraz istotniejsza przestrzeń. 
 
Michał: Wrócę i doprecyzuję jedną rzecz. Mówiłeś o tym, że gdzieś tych blogerów znajdujecie, 
bo na tym Wasza praca polega. A jakbyś mógł podpowiedzieć blogerom, co zrobić, żeby Wam 
łatwiej na ten radar wpaść. Jak się zachowywać? Jak zwiększać swoją widoczność? Jeżeli 
jestem nowym blogerem, bądź rzeczywiście zmieniam profil bloga i w jakiś sposób chcę 
zakomunikować, żebyście w miarę szybko te swoje bazy zaktualizowali, to co robić? 
 
Tomasz: Pierwsze, co chyba można zrobić, to są wszystkiego typu grupy na portalach 
społecznościowych. Bo tam jest tego najwięcej. Są grupy na Facebooku, ja jestem w takich 
kilkunastu grupach w tej chwili, różnego typu. „Blogerzy się spotykają”, „Blogerzy 
rozmawiają”. 
 
Michał: „Blogerzy brainstormują” tak. 
 
Tomasz: „Przestrzeń dla blogerów”, „Blogerzy kulinarni”, „Blogerzy książkowi” itd. itd. Tak że 
tam warto się pojawić, warto się tam „ogłosić”. Zresztą warto nie tylko z powodu współpracy, 
tylko dlatego, że tam jest bardzo miły networking. Można zawsze wykorzystywać wspólną 
wiedzę społeczności, dla własnego rozwoju. Te marki to jest efekt uboczny. Powiedzmy sobie 
szczerze, że to nie jest cel grup na Facebooku, żeby nikt tego nie traktował jako słupa 
ogłoszeniowego. Natomiast jak już się tam jest, to warto zadbać o to, żeby mieć profil 
uzupełniony. Żebyśmy wiedzieli, bo jeżeli wchodzi np. Ala Kowalska i pisze, że jest blogerką, 
tylko na jej profilu nie ma żadnego linka do bloga. To przecież my tego nie sprawdzimy 
inaczej. To jest jedna droga. Drugą drogą są narzędzia, które w tej chwili powstają. Mamy 
Hash. 
 
Michał: Hash.fm. 
 
Tomasz: Tam można się samemu zarejestrować, to jest znowu – z mojej perspektywy jako 
marketera – to jest wygoda, bo mam te dane w jednym miejscu. Myślę, że im więcej osób 
odkryje wartość bycia w tym narzędziu, tym będzie dla mnie prościej. Będę miał większe 
pokrycie. 
 
Michał: Będzie Ci łatwiej dotrzeć do blogerów. 
 
Tomasz: Tak, no i już jeśli kogoś stać, może sobie wykupywać różne formy autopromocji. 
Natomiast to wymaga głębszego zaangażowania. Pewnie warto, znaczy gdybym był blogerem, 
pewnie starałbym się także ze względów merytorycznych po prostu swoje treści propagować. 
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Michał: Ale o czym mówisz, o reklamach na Facebooku? 
 
Tomasz: Tak, nawet tak. Nawet tak, bo w dużej bazie, która jest, w olbrzymiej liczbie 
komunikatów, którą dostają użytkownicy, warto się jakoś wyróżnić. Tu już wchodzimy 
w temat, jak promować swoje narzędzie, bloga czy kanał na YouTubie, szeroko. Ale to 
wystarczy. 
 
Michał: Tak, jesteście czujni. 
 
Tomasz: Tak, nas wspiera agencja dodatkowo, która też ma potrzebę zbierania sobie tych baz. 
Robimy to sami, obserwujemy wydarzenia. Jeżeli można, to trzeba bywać na spotkaniach 
blogerskich. Nie tylko Blog Forum Gdańsk, które oczywiście jest bardzo ważnym miejscem. 
 
Michał: Trudno się na Blog Forum podobno dostać. 
 
Tomasz: Ale dokładnie o to chodzi. Jeśli tam się dostanie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset 
osób... 
 
Michał: Dwustu blogerów, powiedzmy. 
 
Tomasz: Są mniejsze spotkania, lokalne, regionalne, miejskie. Tam wszędzie warto być, 
wszędzie warto jakąś relację nawiązywać, bo to procentuje tym, że krąży informacja o takiej 
osobie czy o takim blogu. I trochę musicie nam ufać, że mamy uszy jak radary i w pewnym 
momencie to wyłapiemy. 
 
Michał: Tomek, to jesteście Wy. Tzn. Orange i duże marki, które rzeczywiście już są dosyć 
aktywne w blogosferze. Ale o taki generalny komentarz Cię zapytam. Na ile Ty uważasz,  
że firmy są dzisiaj przygotowane do współpracy z blogerami? 
 
Mnie się tak wydaje, z zewnątrz patrząc, że niektóre firmy z jednej strony chciałyby,  
a z drugiej strony starają się ten problem współpracy z blogerami spychać na agencje, które 
powinny być w tym specjalizowane. Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako osoby, która 
jest w środku i na pewno ma dużo lepszy ogląd, jak to wygląda od strony firmy niż ja. 
 
Tomasz: Tu trzeba przede wszystkim zrozumieć, jak działa duża firma. Bo każda duża firma 
ma swoją specyfikę działania i to nie jest działanie wbrew temu, co się często wydaje, szybkie 
i gwałtowne. Duże firmy szczególnie, małe firmy też, mają częściej mentalność słonia, a nie 
mentalność geparda. I wszelkie zmiany w myśleniu w firmach następują powolutku, to nie 
jest tak, że zmiany są z dnia na dzień... chyba że prezes przyjdzie, to wtedy zmiany są 
szybciutkie. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: Natomiast jeżeli ktoś nie jest prezesem i powie: „Wymyśliłem coś nowego”. Wiesz, to 
jest taka zwykła psychologiczna nieufność, zawsze jest tak, że wiemy, że coś działa, mamy już 
ułożone pewne procesy, jest sprawdzone. Po co coś nowego robić? 
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Michał: „Wiemy, co działa w telewizji, co działa w radiu”. 
 
Tomasz: „Może nie róbmy tego? Pewnie nie zadziała”. Jest dużym trudem dla ludzi, którzy 
pracują w korporacjach, żeby zachęcać i zapalać innych ludzi do czegoś nowego. No to się 
udaje! Ale w jednej firmie zajmie to miesiąc, w innej pół roku, a w jeszcze innej zajmie to rok, 
zanim się ludzi przekona. Pokaże efekty i skłoni ich do zmiany myślenia. Czy firmy są dzisiaj 
gotowe? Myślę, że jest różnie. 
 
Firmy się uczą na pewno. Dzisiaj już odkryły, że istnieje taka przestrzeń. W kilku, kilkunastu 
firmach pracują ludzie, którzy to odkryli bardzo szybko i starają się te zmiany wprowadzać. 
Inne firmy patrzą na liderów rynku i widzą, że skoro to robią i chyba im się to opłaca, to może 
byłoby warto. Ale tutaj jeszcze przez przynajmniej rok, 2 lata, może dłużej, potrzeba będzie 
dużo edukacji po prostu. 
 
To jest trochę na tej zasadzie... byłem ostatnio na Sycylii na przykład i tam widziałem jakieś 
danie na talerzu obok. Jakby mi ktoś postawił ten talerz przed nosem, to ja bym nie wiedział, 
jak to zjeść po prostu. Palcami to trzeba czy łyżką, czy jakoś inaczej? Ludzie, jak wyjeżdżają na 
wakacje, to często w takiej sytuacji biorą schabowego i frytki, bo wiadomo, jak się je 
schabowego i frytki. Nie będzie problemu, nikt się nie będzie śmiał, nie wywrócimy się itd. 
 
Skalując to na dużą firmę jest podobnie. Firmy, które umieją korzystać z telewizji, radia, bo już 
się nauczyły, bo miały dużo czasu, żeby się nauczyć, agencje także. Miały dużo czasu, żeby się 
tego nauczyć i umieją to obsługiwać. I teraz i firmy, i agencje są postawione w sytuacji 
zupełnie nowej przestrzeni. Część już zdążyła jakąś wiedzę zdobyć i już jest w stanie tę 
wiedzę wykorzystywać. Może się tą wiedzą też dzielić, to jest ważne. 
 
Ale „długi ogon” ciągle patrzy z boku na to i myśli, jak to zrobić? Są też błędy, tak? Wszystkie 
propozycje współpracy, które są w najlepszym razie śmieszne, a w najgorszym uwłaczające 
czasami. Z drugiej strony też te wszystkie błędy, które popełniają blogerzy z kolei we 
współpracy z firmami. Brak zrozumienia pewnego, raczej należy to traktować jak rodzic, który 
patrzy na dzieci. 
 
Michał: Wszyscy się uczymy po prostu. 
 
Tomasz: Dlatego nie bójmy się powiedzieć sobie: „Ja nie wiem”. Firmy mają problem 
w powiedzeniu „Ja nie wiem”, to nie wypada, żeby firma nie wiedziała. Jest dużym systemem, 
powinna wiedzieć wszystko. Ale pamiętać trzeba, że w firmie pracują ludzie, normalni ludzie 
z krwi i kości tacy jak ja czy Ty. I ci ludzie też czasem nie wiedzą, boją się, więc skoro się boją, 
to na wszelki wypadek tego nie zrobią, bo może dostaną po głowie za to. Może zróbmy coś, 
co wyjdzie, bo tamto nie wyjdzie. Nie wchodźmy w przestrzenie nieznane... 
 
Michał: ... potencjalnie ryzykowne. 
 
Tomasz: Tak. Ale to się będzie zmieniało. Bo widać, że współpraca z influencerami przynosi 
efekty. To widać powolutku, bo stosunkowo mało podmiotów wystarczająco silnych jest 
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zaangażowanych, żeby to udowadniać. Natomiast z każdą kolejną akcją, która będzie 
pokazywała, że to ma sens, będzie się jakaś kolejna grupa przekonywała. Zacznie robić 
eksperymenty i myślę, że za kilka, kilkanaście lat ta przestrzeń będzie przestrzenią zupełnie 
normalną. 
 
Zresztą powiem szczerze, ja, mając na co dzień kontakt ze swoimi partnerami w grupie 
z całego świata (Orange jest globalną marką, która jest i w Europie, i w Afryce, i w Azji nawet) 
spotykamy się przynajmniej raz do roku na spotkaniach social mediowców, żeby się wymienić 
doświadczeniami. I Polska w aspekcie relacji z influencerami jest absolutnie w topie. 
Właściwie cała reszta grupy może się od nas uczyć, bo oni jeszcze nie zdążyli zauważyć 
u siebie na rynkach tego, że ta przestrzeń jest bardzo ciekawa. Wiem, że na podstawie tych 
naszych rozmów robią sobie jakieś próby. 
 
Tamtejsze blogosfery też być może nie są jeszcze, jako pewne społeczności, przygotowane. 
Ale ewidentnie to idzie w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dzisiaj nie lubią reklam. 
Takich tradycyjnych reklam. Jak jest reklama w telewizji, to jest najlepsza okazja, żeby pójść 
zrobić herbatę albo sprawdzić, co jest na innych kanałach. Jak jest reklama w prasie... 
 
Michał: ... to się kartkuje. 
 
Tomasz: Jak jest display w internecie – wszyscy już cierpimy na ślepotę displayową. Więc 
nawet z takiej perspektywy marketera, takich wskaźników czysto marketingowych, ta 
widzialność reklam jest coraz mniejsza po prostu. I oczywiście ja nie chcę przez to 
powiedzieć, że wszystko poza internetem i influencerami jest do śmieci. Bo jeszcze długo nie. 
 
Michał: Zasięgi nadal się liczą, to jest podstawowy miernik. 
 
Tomasz: Oczywiście, nikt nie wyłączy telewizji w tym momencie. Nawet siłą tego zasięgu 
swojego, nawet jeżeli to jest procent zdecydowanie mniejszy w liczbach względnych, to 
w liczbach bezwzględnych i tak przekroczy zasięgi jakiejkolwiek akcji z influencerami. Dzisiaj. 
Ale musimy patrzeć na trendy i na kilka lat do przodu. Zastanawiać się, co z tego będzie. 
 
Więc moim zdaniem osobiście lepiej jest uciekać w przód i szukać nowych rozwiązań już 
teraz. Żeby być przygotowanym za kilka lat, kiedy się okaże, że prasa będzie tylko 
wspomnieniem. Bo ostaną się tylko branżowe, ściśle wyspecjalizowane periodyki. Wszystko 
będzie w necie poza tym. 
 
Michał: Plus internetu jest na pewno taki, że dużo łatwiej jest te działania pomierzyć niż 
w przypadku prasy czy nawet telewizji. Zgodzisz się czy nie bardzo? 
 
Tomasz: To jest łatwiejsze w kwestiach displayu czy wykorzystaniu sieci społecznościowych. 
Problem z influencerami to jest też kwestia, dosyć istotna, która polega na tym, że firmy 
najczęściej prowadzące działalność z influencerami uważają ją za działalność poboczną 
w stosunku do głównej treści media planu. To jest coś na pograniczu jakiejś ekstrawagancji, 
eksperymentu, rozpoznawania bojem. 
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Nie znam dzisiaj przykładów, żeby którakolwiek firma zdecydowała się, że 99% media planu 
to będzie współpraca z influencerami. Zresztą prawdopodobnie byłby to potężny błąd. Bo 
kampania oparta tylko na tym nie da rady dotrzeć do wystarczająco dużej grupy, żeby się 
obronić. 
 
Michał: Jakie to są procenty dzisiaj? 
 
Tomasz: Trudno jest mi powiedzieć za wszystkie firmy. To też mocno zależy od branży, są 
branże, które są bardziej podatne i mniej. Jeżeli jest firma zajmująca się kosmetykami, to na 
dzień dobry ma łatwiej, bo ma od razu zbudowaną przestrzeń w ramach blogosfery 
poświęconej kosmetykom. Branże modowe czy nawet parentingowe, które wykorzystują 
gdzieś kanał dotarcia do rodziców. 
 
Myślę, że dzisiaj to są jednocyfrowe procenty. Co i tak, w całościowych budżetach, jest to 
coraz więcej. I jest to bardzo dużo. Myślę, że standardowy marketer chciałby mieć przede 
wszystkim telewizję. Pierwsze skojarzenie, no właśnie, ale nie da się być w telewizji ze 
wszystkim. To jest strasznie drogie. Ale telewizja na pewno nadal zajmuje olbrzymie części 
wszędzie, no ale OK, niech internet rośnie. 
 
Michał: No ale mówimy o tych dużych firmach. Bo jeżeli mówimy o tych mniejszych 
podmiotach, to one ani nie były w telewizji, ani prawdopodobnie nie będą, więc szukają 
tańszych sposobów dotarcia, a z drugiej oczywiście skutecznych. Tam to pole do współpracy 
jak najbardziej jest. 
 
Tomasz: Myślę, że cały czas to jest kwestia wyceny efektywności. Każdy marketer powinien 
patrzyć pod tym kątem, po to jest zatrudniony. Czy ten kanał jest kanałem, który pozwoli nam 
osiągnąć cele, które sobie założyliśmy? Czy to będą cele wizerunkowe czy sprzedażowe? 
 
Michał: No ale to jest zderzenie tych dwóch światów, tak? Z jednej strony marketerzy patrzą 
na zasięgi, to jest ich podstawowa metryka, z drugiej strony mówisz o efektywności, żeby 
osiągać cele. Może się okazać, tak bywa faktycznie w internecie, że mały zasięg nie oznacza 
małej efektywności. Wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałeś, przy niszowych blogerach może 
być tak, że mały zasięg przekłada się na dużą efektywność, bo jest dobrze wycelowany. 
 
Tomasz: Dokładnie, dlatego powiedziałem o tej grupie, bo ja muszę też wiedzieć, czy ta grupa 
ufa temu człowiekowi i czy go słucha rzeczywiście. Są tacy ludzie, których się czyta dosyć 
pobieżnie po prostu. Ba! Tak jak w telewizji. Można wykupić prime time – jak wiemy, jest dużo 
w ogólnopolskiej telewizji programów informacyjnych wieczorem, bardzo drogie to jest. Ale 
za to mamy olbrzymie dotarcie. 
 
Trzeba zapytać: „Będziemy w sporym bloku reklamowym, w którym będzie duże nagromadzenie 
innych informacji. Czy się wybijemy z naszą informacją?”, „Czy te pieniądze opłaca się 
inwestować?”, „Czy może lepiej wykupić reklamę w zdecydowanie mniejszej telewizji regionalnej?”. 
Wiemy, że ludzie i tak oglądają telewizję regionalną, ludzie oglądają telewizję regionalną 
w tym kraju. Będzie dużo taniej i może w innym czasie, telewizję regionalną ogląda się np. 
o godzinie szesnastej, bo wieczorem się ogląda te ogólnopolskie i to będzie lepsze. 
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I to jest typowe myślenie marketera, który musi znaleźć rozsądne ułożenie pieniędzy na 
media planie. I to się również przekłada na strefy współpracy z influencerami. Można sobie 
wziąć do współpracy kogoś, kto jest olbrzymią, znaną postacią. I ma to swoje zalety. Albo 
możemy wziąć osoby, które są małe i ma to swoje zalety. Zależy wszystko od tego, jakie cele 
chcemy osiągnąć i co jesteśmy wspólnie w stanie stworzyć. Podkreślam słowo wspólnie, już 
to powiedziałem i pewnie wielokrotnie będziemy dzisiaj to powtarzać. Nie ma działania 
jednostronnego, nie wysyłam kasety i nie mówię: „Proszę mi to wyemitować”. Musimy znaleźć 
wspólny model działania, który pozwoli marce zaistnieć, a blogerowi pozwoli poczuć, że to,  
co zrobił, miało sens. I że nie został zgwałcony z kolei. 
 
Michał: Dokładnie. „Wspólnie” to jest dobre słowo. Przez chwilę się skoncentruję na tym. 
Odwróćmy te relacje. Mówiliśmy o sytuacji, w której Wy szukacie i dopasowujecie blogerów 
do swojej akcji. A jak to wygląda w przypadku, w którym bloger ma jakiś pomysł na realizację 
przedsięwzięcia i kontaktuje się z Waszą marką. Na ile Wy jesteście otwarci na takie pomysły? 
 
Też mówiliśmy o tym na Blog Forum Gdańsk, że w zasadzie marki, wszystkie jak tam siedziały, 
na panelu, który prowadziłem, wspomniały, że czekają na inicjatywę ze strony blogerów. 
Możesz podać przykłady działań, jeżeli mieliście takie działania, jak to wyglądało? Krok po 
kroku. 
 
Tomasz: W tej chwili mamy program na YouTubie, który robimy we współpracy z Krzyśkiem 
Gonciarzem i z Łukaszem Konatowiczem. To jest program, który się nazywa „BojTok”. Być 
może starsi jeszcze będą pamiętać co to był „Pegaz”. Takie programy kulturalne w telewizji 
poświęcone właśnie literaturze, muzyce, poezji być może nawet, grom – tu bardziej 
nowocześnie właśnie. I o tym jest „BojTok”. „BojTok” to jest taki program, który wymyślił 
sobie Krzysiek razem z Łukaszem. 
 
Chcieliby coś takiego zrobić. W ramach być może trochę zmiany wizerunku, a być może po 
prostu realizacji swoich własnych pasji – poopowiadać odbiorcom, co się ciekawego dzieje 
w świecie kultury. Krzysiek przyszedł do nas i zapytał, czy nie widzimy przestrzeni do jakiejś 
współpracy, bo to jest program, który wymaga zaangażowania, poświęcenia czasu, robienia 
tego tak sobie, po prostu dla czystej przyjemności. 
 
Michał: No, można to robić, ale jeżeli jest szansa... 
 
Tomasz: To jest trudne. I jeżeli ktoś jest w stanie wesprzeć to pieniędzmi, które pójdą na 
stronę realizacyjną po prostu, to dla wszystkich będzie lepiej. Bo program będzie lepszy. I my 
powiedzieliśmy: „Jasne, usiądźmy sobie przy stole, Krzysiek.”. Nie wykluczamy tego na dzień 
dobry, tylko my nie jesteśmy instytucją charytatywną. I to jest ważne. Poza wyjątkowymi 
sytuacjami w trakcie świąt, kiedy firma decyduje się na przekazanie jakichś środków gdzieś,  
to żadna firma w tym kraju nie da pieniędzy nikomu tak po prostu. 
 
Taką mam tutaj nadwyżkę na przychodach w tym miesiącu, to może sobie komuś rozdam. No 
nie. Albo je wyda w ramach sponsoringu, ale sponsoring to jest działanie, które też ma swoje 
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cele wizerunkowe, albo je wyda w ramach współpracy, która ma przynosić efekty biznesowe. 
I to są tak naprawdę dwa modele możliwej współpracy, kiedy ktoś do nas przychodzi. 
 
Michał: Tomek, to powiedz, jak taka propozycja współpracy dla Was powinna wyglądać? Co 
ona powinna zawierać, żebyś jej nie odrzucił na dzień dobry? 
 
Tomasz: Po pierwsze powinna być konkretna. Czyli tam muszą być zapisane konkretne rzeczy, 
które ta osoba sobie wyobraża, które chciałaby zrobić. To nie musi być rozpisana prezentacja 
na 1200 slajdów, nawet nie powinna być. 
 
Michał: Im krócej, tym lepiej? 
 
Tomasz: Im racjonalniej, tym lepiej. Bo to też nie jest tak, że w trzech zdaniach ktoś mi coś 
rozpisze, bo ja wtedy tego nie zrozumiem prawdopodobnie i będę musiał pytać: „Co masz 
dokładnie na myśli, pisząc te 3 zdania?”. Chodzi o to, żeby [zrozumiała to] osoba, która nie zna 
naszego pomysłu, czy nie wie, z czym to się je. Na czym miałaby polegać akcja? Cykl jakiś 
działań? Event? To są tego typu rzeczy. To po pierwsze.  
 
Po drugie, powinno być jasno opisane, czego Wy oczekujecie we współpracy z marką, jakie Wy 
macie cele? Sytuacja jest taka, że kiedy marka przychodzi do blogera, mówi: „Mój cel jest taki” 
i my chcemy od Was tego samego. 
 
Michał: Czyli brief, tylko w drugą stronę. 
 
Tomasz: Żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo firmy mają to do siebie, że są zachłanne. My też 
jesteśmy zachłanni. Chętnie weźmiemy każdą współpracę i wszystko przyciągniemy, jeżeli 
tylko znajdziemy tam jakąś dla siebie korzyść. 
 
Czasami trzeba stawiać marce pewne granice. Powiedzieć: „Nie, nie, moim celem nie jest po 
prostu współpraca z marką, tylko zrealizowanie pewnego projektu. A realizuję go po to, żeby 
dokonać jakiejś zmiany w rzeczywistości. Więc zrozumcie dobrze moją potrzebę, żebyśmy się 
gdzieś nie minęli”. Pozwólcie nam tę potrzebę zrozumieć! 
 
Po trzecie, i to też jest bardzo istotne, co możecie zaoferować Wy marce. Właśnie w dwóch 
modelach. I my w Orange’u takie dwa modele stosujemy. Albo to jest model sponsoringowy, 
kiedy mówi się: „OK, to jest działanie, w którym Wy występujecie po prostu jako sponsor”, macie 
możliwość komunikacji swojego brandu jako brandu zaangażowanego w jakieś działanie 
społeczne czy w jakieś działanie naukowe, nawet imprezowe − powiedzmy, że dla niektórych 
brandów to może mieć znaczenie. A w zamian za to dajecie nam możliwość czy dajecie środki 
finansowe, czy swój know-how, czy zaangażowanie swoich ludzi w ten projekt. I wspólnie go 
dzięki temu realizujemy. Ale występujecie jako partner tego projektu. To jest jedna opcja. 
 
Druga opcja jest taka, można powiedzieć mu na dzień dobry: „Tak, chcemy pracować na 
zasadach biznesowych”. Widzimy taką możliwość, prowadzenie działań placementowych. 
Przykładem jest tu „BojTok”, wrócę do tego... 
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Michał: ... trzymajmy się przykładu... 
 
Tomasz: ... gdzie to, co my wykorzystujemy, to nie jest sponsoring. My tam mamy placementy, 
bardzo jasne placementy usług naszych, które są związane z kulturą. 
 
Michał: Czyli pokazane są Wasze produkty, pokazane są Wasze usługi. 
 
Tomasz: Wszystkie nasze tzw. VAS-y, czyli usługi dodane: telewizja, film – w sensie kino, 
muzyka, „Tu i Tam” – wszystkie takie rzeczy. My tam możemy pokazywać w bardzo jasnym 
kontekście. Ponieważ program jest o kulturze, my pokazujemy rzeczy, które naszym 
użytkownikom, naszym klientom pomagają w tej kulturze uczestniczyć. 
 
Pokazujemy je dlatego, bo uważamy, że są dobre. To nie wpływa na treść odcinka, nie jest tak, 
że Krzysiek z Łukaszem robią odcinki o usługach Orange’a, bo nie na tym polega współpraca. 
Oni robią je o tym, o czym chcą tak naprawdę, a my to wykorzystujemy... jakby to przenieść na 
telewizję, to jest jak bloki reklamowe. Ale ponieważ one wyglądają trochę inaczej niż 
w telewizji, to mają trochę inne przełożenie na rzeczywistość. I program jest obrandowany, 
chociaż bardzo delikatnie, to też trzeba przyznać uczciwie. I już. I nam to wypełnia nasze 
potrzeby. Ponieważ my sobie to przeanalizowaliśmy, przeliczyliśmy sobie to pod kątem 
biznesowym. 
 
Znowu brzydkie będą słowa – business case, czyli stworzyliśmy sobie taki model, który nam 
pozwala ocenić, na ile nam się zwrócą środki, które w to angażujemy, czyli na ile nam się 
zwrócą w różnych wartościach. W sensie w zwiększeniu sprzedaży tych konkretnych usług  
czy też świadomości ich istnienia. I jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Zadowolone są 
wszystkie strony, bo my mamy swoje efekty nieinwazyjne. Nie chodzi dwóch panów i nie 
mówi: „Kupcie Orange’a” – bo nie mówi. Ale my mamy tam swoje działania marketingowe. 
Chłopaki robią tam bardzo fajny program, którego pewnie brakowało na YouTubie do tej pory, 
a widzowie ten program po prostu oglądają i cieszą się z tego, że ktoś im dostarcza bieżących 
informacji o muzyce, grach czy wystawach w galerii. 
 
Michał: Przeszliśmy miękko do business case’u, czyli do tej strony również kosztowej dla Was. 
I takie pytanie, które się bardzo często przewija, na które ja poniekąd muszę odpowiadać, bo 
gdzieś tam próbuję innym blogerom od czasu do czasu pomagać, to jest: „No dobrze, ale jak 
wyceniać swoje usługi?”. Jak bloger może podejść do takiej wyceny? Jak nie narazić się na to, 
żeby ta wycena nie była śmiesznie niska albo śmiesznie wysoka? 
 
Czyli narażę się, ktoś uzna mnie za osobę niepoważną, która ma za wysokie oczekiwania. Co 
jako osoba, która jest po drugiej stronie, możesz doradzić blogerom w kontekście wyceniania 
usług? Szczególnie przy własnych projektach. 
 
Tomasz: W takiej sytuacji mogę doradzać dwuznacznie. [śmiech] Ja najchętniej doradziłbym: 
„Róbcie je za darmo i wpisujcie do portfolio”. 
 
Michał: To wiemy. [śmiech] 
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Tomasz: To jest taka śmieszna sytuacja trochę jak przy rozmowie o pracę. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Tomasz: Jak idziesz na rozmowę o pracę, nigdy nie wiesz, ile powiedzieć, żeby nie przestrzelić 
w żadną ze stron. Moje doświadczenie jest takie, jeżeli ktoś powie za nisko, to ja przyjmę tę 
wycenę po prostu, bo to jest decyzja biznesowa tego człowieka. Trochę też dlatego, że ja nie 
mam narzędzi do oceny tego, na ile ktoś się wycenia. 
 
Dlaczego? Dlatego, że influencer to nie jest tylko statystyka, ale to jest też ten jego wpływ, 
wpływ celebrycki. Tak naprawdę coraz bliżej jest, jeżeli chodzi o rozumienie ze strony 
marketingowców wobec blogerów, do takiego traktowania ich trochę jako celebrytów 
właśnie. 
 
Michał: Chcesz powiedzieć, że w przypadku celebrytów racjonalna wycena do końca nie ma 
racji bytu. To chcesz powiedzieć czy coś innego? 
 
Tomasz: Tak, to znaczy ona jest zależna tylko i wyłącznie od dwóch rzeczy. Od tego, na ile 
wycenia się dana osoba (uważa, że jest tyle warta), i na ile rynek to potwierdza. 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: Bo jeżeli ja byłbym wielką gwiazdą filmową i powiedziałbym: „Wystąpię w Waszej 
reklamie za milion złotych”, to ja mam prawo tak powiedzieć. Mogę powiedzieć: „Za 5 milionów 
wystąpię” i kto mi zabroni? 
 
Michał: Pytanie tylko, co z tym zrobi rynek. 
 
Tomasz: Właśnie, jeżeli pójdę do banku albo do jakiejś innej instytucji, która ma przynajmniej 
teoretycznie dużo pieniędzy na wykorzystanie mnie. Np. właśnie do operatora 
telekomunikacyjnego i powiem: „Mogę z Wami współpracować za milion”. To co zrobią 
marketingowcy? Usiądą sobie ze swoim budżetem na dany rok i zastanowią się, czy mają 
takie pieniądze. Tak lub nie. Jeżeli tak, to czy te pieniądze zainwestowane w tę współpracę 
nam się zwrócą, no i nie mając żadnych narzędzi do oceny tego, bo nie robili tego typu rzeczy, 
załóżmy, będą musieli założyć, że tak albo że nie. Jeśli uznają, że warto, to w tym momencie 
dokonali wyceny rynkowej tej osoby po prostu. 
 
Michał: To ustawia benchmark pod kątem następnej współpracy. 
 
Tomasz: Wszyscy kolejni będą musieli płacić podobnie albo wszyscy kolejni będą mówić „Nie”, 
czyli marka przepłaciła po prostu. Ale znowu, to zależy od efektów. To jest rzeczywistość, 
która jest płynna, tego nie da się określić raz na zawsze. Jedyne, co ja mogę powiedzieć, nie 
mam narzędzi, żeby ocenić tego, w jaki sposób się bloger wycenia. 
 
Ja sobie robię założenie na dzień dobry. Muszę sobie stworzyć jakiś budżet danego projektu, 
który musi mi się zmieścić w budżecie rocznym. 
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Michał: Masz duży bagaż doświadczeń przede wszystkim, bo jesteś firmą, która już 
współpracowała z blogerami. 
 
Tomasz: Tak, ale załóżmy, że jestem firmą, która dopiero zaczyna. Zakładam sobie, że taka 
osoba może chcieć pieniędzy „n”. Moi pracownicy tyle zarabiają, tak mi się wydaje 
racjonalnie. I mam to założone. Pytam: „Dobrze, ile chcesz za ten projekt?”. Jeżeli osoba powie 
„n minus”, to dobrze! Zmieściła się, fajnie, nawet będę miał trochę oszczędności. 
 
Michał: Zmieściła się w Twoich założeniach. 
 
Tomasz: Rzadko to się chyba zdarza, żeby ktoś powiedział: „Słuchaj, może bym Ci zapłacił 
trochę więcej?”. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: Nam się przy jednym projekcie zdarzyło, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy 
poczucie, że osoba dała tak niską stawkę, że to byłoby nieetyczne po prostu. 
 
Michał: Krzywdzące. 
 
Tomasz: Tak, byłoby to wykorzystywaniem tej osoby, więc powiedzieliśmy, żebyśmy może 
jednak trochę podnieśli. Ale znowu – w normalnej każdej sytuacji, każda marka ucieszy się 
z tego, że ktoś chce mniej. 
 
Jeżeli ktoś powie więcej, niż ja mam w budżecie, to teraz naturalne w biznesie są negocjacje. 
I do tego trzeba się przygotować po prostu, tak? Bo jeżeli ktoś mi powie „Chcę 2n”, to co ja 
zrobię? Znowu to przeliczę, czy mnie stać na coś takiego. Jeżeli mnie stać, uznaję nadal, że to 
jest warte – zapłacę – powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli uznam, że mnie nie stać, to jest 
niewarte – nie mam takich pieniędzy po prostu, bo tak też może być. Mam skończony budżet 
na projekty, to nie jest tak, że mogę sobie pójść zaczerpnąć wiadrem ze studni z pieniędzmi 
i sobie dorzucić. Mam konkretną kasę i w niej się muszę zmieścić. To ja powiem: „Nie, słuchaj, 
może jednak ponegocjujmy tę stawkę”. I tutaj są już normalne negocjacje i jest kwestia tego, jak 
się kto wycenia. Są tacy, którzy powiedzą: „Za mniej niż tyle nie pozwolę, bo uważam, że za cenę 
błyszczyka do ust nie chcę poświęcać swojego wizerunku”. Trzeba o tym pamiętać. 
 
Michał: To nie jest tylko kwestia tego, ile pieniędzy wpłynie, ale też to, że jakieś straty 
wizerunkowe bądź zyski z każdą współpracą się wiążą. 
 
Tomasz: Tak, no. Bądź zyski. Podkreślmy, że to nie są tylko straty, tylko czasami można po 
prostu zyskać na tym, wypromować się. 
 
Michał: Oczywiście. Tomek, a powiedz mi w takim razie, kto negocjuje z blogerami – 
negocjujecie Wy czy agencja? 
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Tomasz: Prawda jest taka, smutna korporacyjna rzeczywistość, że agencja... znaczy nie jest 
ona smutna. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że smutna w sumie. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] Rzeczywistość, po prostu. 
 
Tomasz: Rzeczywistość jest taka, że agencja jest podmiotem, którego bardzo trudno jest 
wyciąć z tej układanki. Więc najczęściej negocjacje prowadzi agencja, w innych firmach jest 
tak samo. Aczkolwiek ja zawsze wiem, jaki jest stan tych negocjacji, nie ma tak, że agencja 
wymyśla sobie stawkę z sufitu sama i to rzuca. Tylko to jest coś, co idzie od nas. 
 
I z drugiej strony nigdy nie ma tak, że nie znam stanu tych negocjacji. Za miesiąc dowiaduję 
się, że jesteśmy w bagnie i nie można się dogadać. Ja zawsze preferuję taki model współpracy 
w trójkącie: jest agencja, bloger i my jako klient. Ale wszyscy są na równych zasadach, zasady 
są częściowo równe co prawda. Miłym przywilejem klienta jest to, że zawsze na koniec ma 
ostateczny głos. Ale staram się zapewnić takie poczucie równości i te negocjacje finansowe, 
czy jakiekolwiek merytoryczne też, żeby zawsze prowadzić. Ale tej agencji uniknąć się nie da 
i to idzie przez agencję zawsze. Też z powodów organizacyjnych. 
 
Michał: No właśnie, to jeszcze w kontekście agencji, jakbyś miał wskazać takie plusy i minusy 
współpracy z agencją, to co by to było? 
 
Tomasz: Pierwszym plusem wiesz, jest to, że się w ogóle da. Powiedziałem o tych kwestiach 
organizacyjnych. Tak naprawdę bez agencji wielu akcji po prostu by nie było. Dlatego, że 
u mnie w firmie proces podpisywania umowy, jeżeli to jest dostawca zewnętrzny, którego 
nigdzie nie ma w systemach i nie jest znany, a tak najczęściej jest, może trwać nawet do pół 
roku. Wyobrażasz sobie akcję, którą się planuje rok wcześniej, żeby ją zrealizować? Mało 
możliwe. Dlaczego tak jest? Rzeczywistość korporacyjna bywa czasami brutalna i można się 
na to obrażać, a można po prostu to przyjąć. Ja preferuję to drugie. 
 
Michał: Dostosowywać się do reguł. 
 
Tomasz: To znaczy, to jest coś za coś po prostu. Korporacja jest na pewno dobrym partnerem 
do współpracy, no ale ma swoje wymagania. I teraz, dlaczego mówię, że jest brutalna? 
W świecie korporacji transakcji jest mnóstwo. Moja firma miesięcznie różnego rodzaju 
kontraktów, przypływów finansowych ma dziesiątki tysięcy. Ta konkretna współpraca, 
jakkolwiek byśmy się nie lubili z danym blogerem i jak bardzo ten influencer by nie uważał, 
że jest istotny i by nie był nawet z perspektywy mojej firmy, czyli osób, które realizują 
płatności, które odpowiadają za przypływ finansowy, za kondycję finansową, jest tylko jednym 
z bardzo wielu. 
 
Michał: Ziarenkiem piasku. 
 
Tomasz: Tak, tak. No i umówmy się, przy obrotach rocznych firmy, ta konkretna kwota na 
umowie, nawet jeżeli wydaje się, że jest olbrzymia, nie jest olbrzymia. Bo to są jakieś 
kontrakty, które są kroplami w wielkości całego oceanu. No i po prostu nikt nie będzie robił 
specjalnych przywilejów... tzn. to się bardzo rzadko zdarza! To już jest kwestia bardzo 
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wyjątkowa, żeby jakaś umowa była przeprocesowana w trybie niestandardowym. Duże 
kontrakty będą zawsze miały pierwszeństwo przed małymi, dlatego że są ważniejsze 
w działaniu firmy. Czyli nie ma takiej możliwości, że ja pójdę gdzieś i powiem: „Słuchajcie, 
Szafrański do mnie przyszedł, bardzo bym chciał z nim popracować i chciałbym umowę od ręki”. 
 
Michał: „Przyśpieszmy”. 
 
Tomasz: Ludzie na mnie popatrzą i powiedzą: „Ustaw się w kolejce, tak jak wszyscy”. Są inne, 
ważniejsze rzeczy. I tego się raczej nie da przeskoczyć i trzeba to akceptować i brać na to 
poprawkę. W tym momencie, kiedy do gry wchodzi agencja, czyli podmiot, który jest na stałe 
już przypisany do firmy, firma go zna. Agencje pracują bardzo często nawet na stałych 
umowach, na stałych kontraktach po prostu, realizują bardzo dużo różnego rodzaju zleceń. Są 
partnerem, który jest wiarygodny, który istnieje. 
 
I co najważniejsze, z perspektywy firmy są partnerem, który po prostu wykona pracę. Czy on ją 
wykona sam, czy ją komuś podzleci, jakiemuś blogerowi, to z perspektywy firmy to jest 
wszystko jedno. Co więcej – agencja pozwala też uniknąć przetargu. Bo to jest też coś, 
o czym nie powiedziałem, a o czym warto wspomnieć, że w normalnym trybie zanim do 
podpisania umowy dojdzie, trzeba najpierw wybrać tego, kto dostarczy. 
 
Michał: Tak, dostawcę. 
 
Tomasz: No właśnie i w jaki sposób się to robi? No, trzeba zobaczyć, kto na rynku jest 
najtańszy i najlepszy i go wybrać, prawda? Czyli zrobić porównanie ofert. Są firmy, w których 
2-3 tysiące złotych to jest kwota, przy której trzeba już robić porównanie rynku. To nie jest 
tak, że sobie wydajesz po prostu pieniądze, tylko musisz zobaczyć, kto najlepiej Ci te 
pieniądze pozwoli spożytkować. To teraz wyobraź sobie, mam akcję, którą chcę zrobić, tak? 
I co, robię porównanie blogerów? Pod jakim kątem? 
 
Michał: No nie da się, absolutnie się nie da. 
 
Tomasz: Mogę robić statystyki, ale powiedzieliśmy na samym początku, nie chodzi tylko 
o statystyki. 
 
Michał: To nie wszystko. 
 
Tomasz: No, właśnie. Co gorsza, jeśli wiem, że chcę konkretną akcję zrobić z konkretnym 
człowiekiem, bo na nim mi akurat zależy w tej akcji, to jak ja go porównam z kimś innym? 
Miałem kiedyś taką akcję w firmie, że dostałem informację: „Proszę o porównanie ofert”. 
 
Jak mam porównać np. Andrzeja Tucholskiego? Andrzej Tucholski jest konkretnym 
człowiekiem. Ma konkretne rzeczy do zrobienia. 
 
Michał: Z nim chciałeś tę akcję zrobić? 
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Tomasz: Z nim powiedzmy chciałem tę akcję zrobić. A czy są jacyś inni Andrzeje Tucholscy na 
rynku? Nie, nie ma. „A my chcielibyśmy zobaczyć innych, dla porównania, żeby zobaczyć, czy na 
pewno ich nie ma”. To jest absurd. Ale tak by to działało w sytuacji, gdybyśmy chcieli 
podpisywać umowę bezpośrednio. 
 
Oczywiście to się da przeskoczyć, nie mówię, że się nie da. Da się udowadniać, że to jest 
jedyny dostawca na rynku itd., ale kupa roboty, która przy tym jest, czasami jest po prostu 
nieopłacalna. 
 
Michał: Uzasadnianie, że się nie jest „jeleniem” de facto. 
 
Tomasz: No tak, tak. Ale to jest poświęcanie czasu i energii. A więc ja wprowadzam sytuację, 
gdzie możesz zlecić konkretnej osobie. Byleby został „dowieziony” wynik, czyli żeby została 
zrealizowana akcja, na którą się umawiamy. I controling sprawdza – jest zlecenie, jest ktoś, 
kto to dostarczył przy pomocy jakichś tam osób, proszę bardzo. To już jest kwestia rozliczeń 
merytorycznych pomiędzy jednostką merytoryczną a agencją. Wszystko się zgadza. A więc, 
sam fakt istnienia agencji pod tym kątem jest olbrzymim plusem. 
 
Drugim plusem jest też to, że agencja wnosi know-how. Taki know-how, którego mi czasami 
brakuje, no bo umówmy się – agencje w większości są podmiotami, które pracują dla bardzo 
różnych klientów i mają doświadczenia z bardzo wielu różnych stron. Ja takiego 
doświadczenia nie mam, bo jestem firmą konkretną, która się zajmuje telekomunikacją. 
 
I może mi się wydawać, że coś wyjdzie. Ale agencja, która np. prowadziła podobną akcję dla 
firmy FMCG, powie: „Nie, nie wyjdzie, bo już to przetestowaliśmy”. Albo powie odwrotnie: 
„Owszem, wydaje nam się, że trzeba poprawić pewne rzeczy i będzie lepiej”. I wtedy jest lepiej. 
Więc to jest dodatkowe poszerzenie spectrum. 
 
I trzecia sprawa to jest to, że agencja jest... pracownicy agencji mają czasami bardzo trudne 
role do odegrania. To są takie role typu „Przynieś, podaj, pozamiataj”. Wykonują całą masę 
drobnych rzeczy, których nawet się czasami nie pamięta, że trzeba je zrobić. W zeszłym roku 
organizowaliśmy Orange Travel, misję Orange Travel, czyli wyjazd piątki blogerów. To był 
Tomek Tomczyk, Matylda Kozakiewicz, Eliza Wydrych, Krzysiek Gonciarz i Remigiusz 
Maciaszek, czyli Rock. Cała piątka wyjechała sobie na kilkanaście dni do pięciu stolic 
europejskich, żeby wypromować czy pokazać właściwie, w jaki sposób można korzystać 
z taryfy roamingowej Orange Travel w praktyce. 
 
Banery to banery, tu chcieliśmy pokazać: Proszę bardzo, można jeździć, gadać. Można było 
z nimi gadać i korzystać z internetu, robić fajne rzeczy. To wszystko były koszty, które na 
końcu podsumowaliśmy... tak jak Ty to robisz czasem. 
 
Michał: Aha. [śmiech] 
 
Tomasz: Pokazaliśmy czarno na białym, a raczej pomarańczowo na czarnym – realnych ludzi, 
którzy pojechali. Natomiast wiesz, zorganizowanie takiej akcji to jest multum roboty. To są 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 22 

 

 

rezerwacje samolotów, które muszą w danym okresie, w danym dniu przelecieć stąd tu, ludzi 
trzeba odebrać, jakieś hotele zarezerwować... 
 
Michał: Obsłużyć ich, czas im zorganizować. 
 
Tomasz: Cała logistyka tak naprawdę. Kto ma to robić, blogerzy sami mają to robić? No, 
można by. Tylko oni tak dobrze tego sami nie zrobią. 
 
Michał: Nie zsynchronizują się. 
 
Tomasz: Ja tego od nich nie oczekuję. Ja nie po to ich wynajmuję nawet powiedzmy sobie 
szczerze do współpracy, żeby oni robili takie rzeczy. Oni przychodzą i robią konkretne sprawy. 
Resztę my musimy im dostarczyć – normalna rzecz. Ja mam sam to robić? No, mógłbym. 
Tylko wolę to zlecić agencji, gdzie mam ludzi, którzy po prostu będą w stanie się tym zająć, 
gdzie tych ludzi może być więcej niż jedna osoba. Będą mogli sobie popracować na zmianach. 
 
I właściwie przy każdym projekcie jest dużo takich rzeczy. Przy dużych projektach więcej, przy 
małych projektach może być mniej. No, ale nawet głupie zaprojektowanie strony 
internetowej, landing page’a, który jest potrzebny do akcji. Kto to ma robić, bloger? Bloger nie 
ma mieć umiejętności programistycznych. Sam ma komuś zlecać na zewnątrz? Może, ale to 
mi podniesie koszty. A agencję mam na firmę, mogę to zrobić przez agencję w takim razie, 
szczególnie jeśli tej agencji ufam. To są takie zalety bardzo techniczne i bardzo operacyjne 
tak naprawdę, bo one na koniec dnia wpływają na to, jak ten projekt wygląda i jak go 
realizujemy, czy jest miło w trakcie. 
 
Michał: Czy w ogóle się go da zrobić tak naprawdę. 
 
Tomasz: No właśnie, czy mi go nikt nie zablokuje na etapie wymyślania go. 
 
Michał: Aha, a minusy, Tomku, pracy z agencjami? 
 
Tomasz: Jest sporym minusem, chociaż wszystko jest do przeskoczenia, ale chyba takim 
najbardziej odczuwalnym jest to, że po pierwsze – czas myślenia. Jeżeli myśli więcej osób, to 
myśli dłużej. Czasem te koncepcje się ścierają, to jest druga kwestia taka od razu, że z czasem 
są może ambicjonalne, a może tylko merytoryczne spory. Np. bloger wie, że chce coś zrobić 
w jakiś sposób, bo zawsze mu się to sprawdzało. Agencja, która ma doświadczenie skądinąd, 
mówi: „Nie, to się nie sprawdza. Chcemy to zrobić jeszcze inaczej, bo sobie wymyśliliśmy jeszcze 
inaczej”, a bloger mówi: „Nie, ja tego nie zaakceptuję”. 
 
Michał: A bloger jest przywiązany do swojej koncepcji, tak? 
 
Tomasz: Tak, powiedzmy sobie szczerze, czasami się zdarza, że jedna strona chce na siłę 
udowodnić drugiej, że tamta nie ma racji. I wtedy zaczynają się takie nieprzyjemności. Ale to 
jest akurat do przejścia, bo w każdym zespole projektowym się zdarza, że ktoś chce pociągnąć 
w swoją stronę, a trzeba się dogadać. Po to ten trójkąt jest też, żeby nie było niejasności. Ja 
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wolę grać otwarcie, wszyscy wiedzą o wszystkim. Nie ma jakichś dodatkowych klauzul,  
że dogadujemy się na boku przeciwko temu trzeciemu, prawda? 
 
No i kolejnym minusem są płatności. Cały proces jest tak zorganizowany, płatności i terminy 
niestety. 
 
Michał: No niestety. Jaki jest standardowy termin płatności w Orange’u w tej chwili, 90 dni? 
 
Tomasz: 90 dni. 
 
Michał: No, całkiem długo. Kwartał oczekiwania na pieniądze. No, ale cóż, korporacja. 
 
Tomasz: No tak. I do tego duża korporacja, która ma prawo narzucać, znowu – można tego 
prywatnie nie lubić i uważać, że jest niedobrze, ale silny może więcej. 
 
Michał: Niestety, tak to bywa. Ale cóż – albo współpracujemy, albo nie współpracujemy. 
 
Tomasz: Tylko też weźmy pod uwagę, że to jest 90 dni naszej płatności do dostawcy, co 
w sytuacji pracy przez agencję... 
 
Michał: ... jeszcze dodatkowo wydłuża... 
 
Tomasz: ... jest płatnością do agencji. A trzeba doliczyć jeszcze czas, który agencja ma 
w umowie z blogerem. 
 
Michał: No, zależy jak to sformułowała w umowie z blogerem. 
 
Tomasz: Oczywiście, ale zawsze te parę dni przynajmniej. 7 dni to jest jakiś tam minimalny 
termin na umowie na płatność. A może być tak, że w umowie jest wpisanych 30 dni 
w płatności agencji dla blogera, to już jest kwestia wyjaśniania sobie. Natomiast umówmy się, 
negocjacji finansowych na poziomie bloger-korporacja o skrócenie czasu płatności… no, 
można próbować, natomiast ja uważam, że szanse są mikroskopijne. 
 
Także i dlatego, że to nie jest przypadek, że jest 90 dni, korporacja ma swoją politykę 
finansową. I to, co powiedzieliśmy wcześniej – jeśli ta jedna kropla w oceanie zacznie się 
szamotać, może się poszamotać, ale mówię szczerze, bardzo rzadko się zdarza, żeby była 
jakaś możliwość zmiany w tym temacie. 
 
Michał: Niewiele dobrego z tego wyniknie. Czyli w ogóle nie ma takiego scenariusza, 
w którym macie jakieś przedpłaty czy po prostu agencja może wziąć od czasu do czasu na 
siebie coś takiego, jeśli jest otwarta. Jak to w praktyce wygląda? 
 
Tomasz: Może być i tak, i tak. To drugie jest oczywiście zawsze łatwiejsze, a to jest kwestia 
też agencji. 
 
Michał: Uzgodnień tak naprawdę. I kosztów… 
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Tomasz: … I możliwości po prostu, agencja musi założyć po prostu pewne pieniądze. Jeśli 
chodzi o przedpłaty robione przez nas, po prostu bezpośrednio przez firmę, to się zdarza. 
Bardzo rzadko i w bardzo wyjątkowych sytuacjach, wymaga dużo uzasadnień i przekonywania 
controlingu, że to ma sens. 
 
Korporacje z zasady nie lubią płacić przed. Wolą płacić po, jak już mają odebrane wszystko, 
wiadomo, że wszystko się wydarzyło itd. Korporacje trochę się tego boją, bo trzeba patrzeć na 
to w ten sposób: niejedna osoba próbowała wyprowadzać pieniądze z niejednej firmy w ten 
sposób. Robiła przedpłatę, a potem zapominała zrealizować usługę, a pieniądze już poszły. 
Więc tam jest sporo zabezpieczeń. 
 
Bardzo rzadko się da, ale raczej odradzałbym chodzenie tą drogą. Jeżeli już, to być może przez 
agencję, ale tak jak już powiedziałeś – to jest kwestia uzgodnień pomiędzy klientem 
a agencją, na ile... 
 
Michał: ... agencja jest elastyczna... 
 
Tomasz: ... te obroty są na tyle duże, że są w stanie to pokryć i na ile agencja swoje z kolei 
obroty ma takie, że może wygospodarować jakiś tam fragment budżetu, żeby go zapłacić 
w przód. To się zdarza, takie rzeczy się zdarzają. 
 
My akurat kilka razy tak robiliśmy, ale ja osobiście wolę jednak uczciwie sobie powiedzieć: 
„OK, płacimy po, dokładnie w takich terminach”. Tak jest najprościej. To daje pewność, że to 
zadziała. Wszystkie odstępstwa od tego są już narażone na jakieś błędy. A to z kolei może 
rodzić nieporozumienia. 
 
Michał: Dokładnie. Tak a propos tych nieporozumień znowu płynnie przechodzimy do 
następnego tematu. Powiem Ci tak – jakkolwiek dobrze byśmy nie mówili o tej współpracy 
w tym trójkącie, czyli klient, agencja, bloger, to tarcia się zdarzają i czasami blogerzy – to 
słyszę też od kolegów moich – mają takie wrażenie „głuchego telefonu”. Komunikacyjnie 
gdzieś to szwankuje, właśnie przez to, że pojawia się dodatkowe ogniwo po drodze. Nigdy nie 
wiadomo, czy gdzieś tam zawiniła agencja, zawinił klient, pewnie gdzieś czasami zawinił 
bloger. 
 
Pytanie jest takie: w takich sytuacjach, które są konfliktowe potencjalnie i gdzie sytuacja się 
zaogniła, jakie formy ewentualnie nacisku czy wywierania presji... skupmy się na blogerze – 
co on może zrobić w takich sytuacjach? Żeby skutecznie przekonać do swoich racji z jednej 
strony, a z drugiej strony nie doprowadzić do jakiejś nadmiernej eskalacji tej sytuacji. 
 
Tomasz: Po pierwsze zawsze moim zdaniem powinno się wymagać jednak tej pracy 
w trójkącie. Tak jak powiedzieliśmy, agencje są często wprowadzane w ten temat dlatego,  
że tak jest prościej i szybciej, także merytorycznie lepiej. 
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Natomiast to nie jest tak, że usługę zamawia agencja. Ponieważ tutaj ta usługa jest z reguły, 
a ta reguła to jest jakieś 90% przypadków, niestandardowa. Bo to nie jest standardowy wykup 
banerów w tych samych miejscach, co zawsze, prawda? 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: Tylko za każdym razem tam jest jakaś kreatywna myśl wprowadzana. Ja naprawdę 
jestem zwolennikiem pracy w takim trójkącie, w takim zespole, bo to też pozwala unikać 
przedłużeń. Zdarzają się różne agencje. To nie jest tak, że wszystkie agencje są świetne, nie 
wszyscy klienci są świetni i też nie wszyscy blogerzy – powiedzmy sobie szczerze. 
 
Michał: Dokładnie, dokładnie. Wszyscy jesteśmy ludźmi. 
 
Tomasz: Ale może się zdarzyć tak, że klient ma przekonanie głębokie, że wszystko idzie 
świetnie, a tymczasem agencja zawala. Może być też tak z kolei, że bloger oskarża agencję, 
agencja nie ma ruchu, bo nie ma akceptacji od klienta. I też tak się zdarza. Może być też tak, 
że klient ma przekonanie, że wszystko jest dobrze, bloger coś zawala, a agencja chroni 
blogera. Tak też się zdarzało w historii tego świata. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: Możliwości tutaj jest wystarczająco sporo, żeby sobie powiedzieć: „OK, jest wartością 
praca przy wspólnym stole”. 
 
Michał: W tym trójkącie. 
 
Tomasz: Tak, bo wtedy widzimy po prostu i wszyscy mają poczucie, że są uczciwie traktowani. 
Nikt nie jest oszukiwany, to raz. Dwa... 
 
Michał: ... czyli wymagać. Przede wszystkim wymagać, żeby ta współpraca rzeczywiście była 
trójstronna, a nie tylko na linii agencja-bloger. 
 
Tomasz: Nie wymagać wyłącznie bezpośredniego kontaktu, ale także bezpośredniego 
kontaktu. Po drugie, wymagać profesjonalizmu. To nie jest tak, że... chociaż trochę przeczę 
samemu sobie. Wcześniej mówiłem, że dużemu wolno więcej. Jest tak, że dużemu wolno 
więcej, ale też nie jest tak, że dużemu wolno wszystko. Jeżeli firma przychodzi do influencera, 
to przychodzi jednak do niego, nie chcę powiedzieć „po prośbie”, bo to jest złe słowo... 
 
Michał: ... ale chce współpracować z konkretną osobą. 
 
Tomasz: Tak, i to jest oferta. I teraz w oparciu o tę ofertę należy budować relację. Mówię to 
zupełnie otwarcie, bo ja jestem po prostu zwolennikiem uczciwego traktowania tych spraw. 
Natomiast to nam jako marce zależy. Oczywiście, nam zazwyczaj nie zależy za wszelką cenę. 
 
Michał: Nie zależy Wam na tym, żeby spełnić każdą zachciankę. 
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Tomasz: Tak, bo my nie jesteśmy od obsługi blogerów, prawda? 
 
Michał: Dokładnie. 
 
Tomasz: Tutaj trzeba mieć świadomość drugiej strony, nie jest też tak, że my z zupełnie 
twardą głową podchodzimy do sprawy i powiemy, że na tych zasadach albo wcale. Są pewnie 
tacy, ale jeżeli tacy są, to ja bym radził raczej nie współpracować po prostu, bo trzeba 
wychowywać rynek, mówiąc krótko. 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: Trzeba też uczyć, że ten status celebrycki mimo wszystko do pewnego stopnia 
obowiązuje. Celebryta, taki duży celebryta... tak się mówi, prawda? Duży celebryta z telewizji, 
nie wiem – znany aktor − postawi swoje warunki i firma albo te warunki przyjmie, albo ich 
nie przyjmie. 
 
Michał: W pewnych obszarach pozwoli je negocjować, ale w innych powie: „Wara! To są moje 
warunki i koniec”. 
 
Tomasz: Ale właśnie kwestia jest taka, że on je postawi. Ja wolę pracować z partnerami, 
którzy są w stanie postawić swoje warunki, bo to też mi pozwala się do tych warunków 
odnieść. 
 
Michał: Grasz we widne, po prostu. 
 
Tomasz: Jeżeli ktoś w trakcie współpracy zaczyna działać inaczej, niż się umawialiśmy, to taką 
współpracę można zerwać. Oczywiście trzeba zrobić krok wstecz i zwracać na to uwagę przy 
podpisywaniu umowy, żeby sobie zapewnić możliwość rozwiązania tej umowy bez obciążeń. 
 
Michał: Z jednej strony bez obciążeń, a z drugiej strony w konkretny sposób też. Czyli 
przewidzieć te najgorsze scenariusze: worst case. 
 
Tomasz: Znowu, na różne strony to może być. Może być tak, że się umówiliśmy na jakieś 
działania blogera i bloger ich nie wykonuje. Co ja mogę zrobić jako firma w takiej sytuacji?  
Ja muszę rozwiązać umowę, bo jeżeli ja nie dowiozę tego, na co się umówiliśmy, to przecież 
ja defrauduję pieniądze w tym momencie. 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: Ja ze zwykłej ludzkiej uczciwości, to raz, a dwa − z uczciwości korporacyjnej muszę 
taką umowę rozwiązać. Nie zdarzyło mi się do tej pory, co dobrze świadczy o wszystkich 
ludziach, z którymi współpracowałem, ale taka opcja istnieje zawsze. Ona zawsze jest 
wpisana w umowie i każda duża firma wpisze sobie w umowę taką opcję. To jest obvious. 
Jeżeli tego nie wpisze, to znaczy, że powinna zwolnić prawników. 
 
Michał: Po polsku: to jest oczywiste. 
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Tomasz: Tak, przepraszam. To jest oczywiste. Trzeba się czyścić z tych naleciałości 
językowych niestety. No ale właśnie, kary umowne, dokładne daty rozwiązań, wszystkie 
klauzule związane z poufnością. To działa na dwie strony. 
 
Michał: No ale musi działać na dwie strony, to też jest istotne. Bo często to, co widzę, wiesz, 
w umowach, to tam się pojawia taka jednostronność. Z jednej strony pojawia się bardzo dużo 
wymogów i bardzo dużo gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do ABCDEF, a zleceniodawca 
tak naprawdę te obowiązki, zwłaszcza jeżeli jest dosyć dużym podmiotem, potrafi sobie 
skutecznie limitować i ograniczać. 
 
Tomasz: No ale to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej. To jest naturalne, każdy z nas 
chciałby tak działać. Mieć zapewnione dużo, a samemu nie musieć robić. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Tomasz: To jest naturalne. Każda duża firma będzie dążyła do tego, żeby takie rzeczy wpisać, 
bo tak jest bezpieczniej. Jeżeli chociaż jedna jota się zmieni, wtedy 10 000 kary – bach! Niech 
wie, że pracuje z dużą firmą i nie pozwolimy sobie. Ale jeżeli my wydłużymy termin płatności, 
np. znienacka o 30 dni, no to sobie wydłużymy. A co nam zrobi? To tak działa. Ja namawiam 
do tego, żeby się temu nie poddawać w sposób automatyczny. 
 
Michał: Właśnie to chciałem, Tomek, od Ciebie usłyszeć, dziękuję Ci ślicznie. 
 
Tomasz: No bo wiecie − pamiętajcie, że nawet osoba, z którą Wy pracujecie w korporacji, 
bardzo często nie ma wpływu na procesy w korporacji. To nie jest zła wola nasza. My sami 
podlegamy różnym obciążeniom. Różnym siłom, które wewnątrz firmy działają. Być może nam 
się nie uda. Być może się okaże, że nie da się pewnych rzeczy zrobić. 
 
Michał: Ale musicie mieć pretekst do tego, żeby działać. Jeżeli jest taki wymóg, to macie 
przynajmniej jakiś pretekst. 
 
Tomasz: No i też miejmy świadomość. Powalczyliśmy razem, nie udało się – no OK. W takim 
razie albo w ogóle nie robimy takiej akcji, albo zmieniamy nastawienie. 
 
Michał: To jeszcze raz zapytam Cię o higienę pracy na styku z blogerem. Załóżmy, że już ten 
projekt realizujemy, załóżmy, że do tego już doszło. Bloger, vloger. Na czym Wam, szczególnie 
jako marce, zależy podczas takiej współpracy. 
 
Tomasz: Bardzo dużo oczywiście zależy od konkretnej akcji, nie? 
 
Michał: Oczywiście, ale takie generalne wytyczne. 
 
Tomasz: To, na co marka, podejrzewam, nie zgodzi się nigdy, to jest rezygnacja z brandingu. 
To, w jaki sposób ten branding ma być realizowany, to już jest kwestia do dyskusji, bo może 
być bardzo różnie. Natomiast nawet, tak jak powiedziałem wcześniej, w tych współpracach 
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sponsorskich, branding jest istotny, bo marka musi wiedzieć, że coś z tego współdziałania dla 
marki jest. Z drugiej strony zdarzają się czasem sytuacje, w których marki namawiają do tego, 
żeby nie informować... 
 
Michał: ... nie oznaczać produktu. 
 
Tomasz: Tego nie róbcie. To jest nieuczciwe po prostu i nie wypada. Lepiej jest mówić o tym 
wprost. To nie jest nic wstydliwego. To nie jest nic złego. Nie musi to być wielkimi literami, 
na dzień dobry wywalone, ale warto, żeby było gdzieś, no bo ja np. nie robiłem i nie będę 
robił akcji, które nie zawierają lokowania. Informacji o lokowaniu. Jeżeli to lokowanie się tam 
pojawia w sposób nieoznaczony. A w ogóle to lubię oznaczać po prostu, wolę robić akcje 
w stylu Polimatów dla Orange. Gdzie to jest jasno napisane, to są Polimaty dla Orange. 
 
Michał: Wszystko jest jasne, klarowne, jednoznaczne. 
 
Tomasz: Umówiliśmy się na współpracę, ta współpraca miała taki charakter. Jej szczegóły są 
naszą tajemnicą, natomiast nie robimy z tego jakiegoś udawania, że tego nie było. I myślę,  
że z tego marka nie zrezygnuje nigdy żadna – żeby pokazać tam siebie. 
 
Natomiast potem już kwestie tego, w jaki sposób działania mają być robione, to trochę już 
zależy od ludzi. Ja bardzo lubię słuchać blogerów czy youtuberów, co oni sądzą na dany 
temat. Aczkolwiek zdarzało mi się również przy różnego typu współpracach wiedzieć lepiej. 
W tym sensie, że uprzeć się, że chcę jakoś lepiej to zrobić. 
 
Michał: Zrobić po swojemu. 
 
Tomasz: Tak. I cóż, w większości przypadków, powiem nieskromnie, miałem rację. W kilku 
bardzo mocno nie miałem. 
 
Michał: Tomek, Tomek, ale Ty masz gigantyczne doświadczenie już w tej chwili. Więc 
wiadomo, że masz wyczucie już. 
 
Tomasz: Może tak, ale mówię – w kilku momentach przestrzeliłem z kolei ja. Wydawało mi 
się, że coś fajnie zagra, okazywało się, że rację miała ta osoba, która mówiła: „Nie, to nie 
zagra”. No właśnie, na tej zasadzie też się doświadczenie zbiera. 
 
Michał: Od razu spytam, wspomniałeś o youtuberach, tak mi się przypomniało − czy to 
prawda, że pieniądze płyną teraz szerokim strumieniem do youtuberów, a dla blogerów ten 
strumień wysycha? 
 
Tomasz: Tak, gruby hajs, pieniądze, pieniądze. [śmiech] 
 
Michał: Pięknie, pięknie. [śmiech] 
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Tomasz: Nie, to nie jest prawda. Być może to będzie prawda za chwilę, dlatego że YouTube 
jest narzędziem atrakcyjnym pod kilkoma względami. Zasięgi youtube’owe są po prostu duże, 
dużo większe niż zasięgi blogerów na blogach. 
 
Michał: Co najmniej jedno zero więcej. 
 
Tomasz: Tak, bo po prostu też jest inne narzędzie. Po prostu każdy bloger buduje sobie swoje 
własne medium, a youtuber korzysta z gotowego narzędzia, jakim jest YouTube. 
 
Michał: Duży blog to jest kilkadziesiąt tysięcy, prawdopodobnie, unikalnych użytkowników 
miesięcznie. 
 
Tomasz: Największe to Kwestia Smaku ma chyba w tej chwili, tak? To jest 300 000, tak? 
 
Michał: Tak? 
 
Tomasz: Tak mi się wydaje. 
 
Michał: To ja mam 210 już. 
 
Tomasz: No to gonisz. 
 
Michał: Niesamowite! 
 
Tomasz: Może się mylę, wiesz? Może czegoś nie wiem. 
 
Michał: Może większe. 
 
Tomasz: Anyway... przepraszam – tak czy owak. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: To wiesz, 300 000 obejrzeń na YouTubie takiego wielkiego wrażenia jeszcze nie robi. 
Nawet subskrybenci nie robią już w tej chwili takiego wrażenia, po tym, jak część kanałów 
przeskoczyła milion. Na poziomie zasięgu to jest rzeczywiście medium dużo bardziej 
efektywne. Po drugie niesie też pewną możliwość korzystania z doświadczeń telewizyjnych. 
To jest ważne. 
 
Michał: To jest istotne. 
 
Tomasz: Dlatego, że firmy działają czasami kalkami, znaczy jeżeli coś umiemy, to to zróbmy. 
To, że zrobimy to w innym miejscu, to pół biedy. I właśnie stąd te kwestie lokowania. No bo 
to się bardzo łatwo przekłada. Doświadczenie z lokowania w serialu na lokowanie w jakimś 
tam kanale youtube’owym. 
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I to na pewno są zalety. Natomiast czy to oznacza, że pieniądze będą tylko dla YouTube’a, 
a nie będzie współpracy z blogerami? Można popatrzeć na to, co my zrobiliśmy w ostatnim 
roku. I owszem. U nas ewidentnie widać, że w torcie zwiększył się udział YouTube’a 
i współprac związanych z youtuberami. Ale to nie jest tak, że my nie współpracowaliśmy 
z blogerami w tym roku. Ba! My nawet połączyliśmy to częściowo, bo Dwunastu 
Konwergentnych to była przecież akcja, w której wzięli udział blogerzy, ale z tego 
nakręciliśmy filmy, które poszły na YouTube’a. I to też jest jakiś sposób wyjścia z sytuacji. 
 
Natomiast w moim głębokim przekonaniu będzie tak, że YouTube ma olbrzymie zasięgi, ale 
ma te zasięgi tak naprawdę najczęściej na kanałach takich LOL-contentowych. 
 
Michał: Czyli śmieszne filmiki. 
 
Tomasz: Śmieszne filmiki, zabawne jakieś sytuacje, jakieś gadanie itd. 
 
Michał: Wygłupy, ogólnie. 
 
Tomasz: To daje dużą perspektywę, jeśli ktoś to mądrze robi, do placementów. Natomiast już 
niespecjalnie do jakiejś merytorycznej rozmowy. Da się oczywiście, też udowadnialiśmy to na 
kilku przykładach, ale tu wcale YouTube nie jest bardziej wdzięczny niż współpraca 
z blogerami. Więc myślę, że przewagą blogerów jest to, że blogerzy z reguły są od razu 
bardziej merytorycznie sprofilowani. Dlatego, że bloga, który jest o niczym – nikt nie będzie 
czytał. 
 
Michał: Tak, on nie istnieje. 
 
Tomasz: Filmiki o niczym – można oglądać. Bo to się siada i się sobie ogląda. 
 
Michał: Jest inny sposób konsumowania tych treści. 
 
Tomasz: Tak, dlatego tak jak mamy w tej chwili, to są takie wieszczenia, że telewizja zabije 
radio. A radio zabije prasę, a internet w ogóle zabije wszystko razem. No i rzeczywistość 
pokazała, że nic tu niczego nie zabija, tylko co najwyżej się przekładają wielkości. 
 
Michał: Modyfikują się trochę proporcje, ale generalnie wszystkie media istnieją, 
współistnieją. 
 
Tomasz: No i wiadomo. Na prasę się teraz wydaje mniej niż się wydawało 20 lat temu, bo się 
wydaje na internet. Ale to wcale nie znaczy, że się w ogóle nie wydaje na prasę. 
 
I myślę, że tutaj też będzie podobnie, że w miksie marketingowym pomieszczą się blogerzy 
i youtuberzy, a wszystko będzie zależało od konkretnej akcji i od konkretnego briefu do 
wypełnienia i tego, jak duże po prostu będą budżety marketingowe. 
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Bo też jest kwestia tego typu. Że w sytuacji kryzysu, kiedy firma ścina marketing jako taki, to 
ścina na różnych poziomach. Ale znowu – być może firmy będą dochodziły do wniosku, że 
trzeba obciąć radio, a przenieść więcej na influencerów. 
 
Michał: Tu jest też jeszcze pewnie kwestia skuteczności. Czyli znowu – zasięg jedno, ale 
przełożenie tego na rzeczywisty efekt. Jeżeli firmy nauczą się mierzyć to, ja mam głęboką 
wiarę, że prędzej czy później się nauczą mierzyć, to może się okazać, że... nie wiadomo, jak 
będzie, ale może się okazać, że pomimo wielkiego zasięgu na YouTubie, ta konwersja – 
nazwijmy to – nie jest tak skuteczna jak na blogach. Przy pewnych rodzajach działań. 
 
I tutaj znowu – wracamy do tego, co mówiłeś. Czyli dobieranie odpowiednich działań do 
odpowiednich osób też, odpowiednich influencerów do konkretnych celów, które macie 
gdzieś tam w briefach sformułowane. 
 
Tomasz: Wiesz, ja jestem z wykształcenia historykiem, no więc ja patrzę na rzeczywistość 
w takiej perspektywie długiego trwania. I to jest chyba dobra perspektywa też, w tym sensie, 
że my przez cały czas w ogóle w tych mediach społecznościowych, jakkolwiek je sobie 
definiować, my przez cały czas mamy otwarte serce i na nim operujemy. Tu nie ma żadnych 
prawd na razie. Po prostu to trwa zbyt krótko. Telewizja ma już lat kilkadziesiąt i możemy się 
mądrzyć, internet ma kilkadziesiąt powiedzmy, tak? 
 
Michał: No, ale taki komercyjny, nazwijmy to... 20 lat? 
 
Tomasz: Komercyjny to jest kilka lat ostatnich. Facebook w Polsce ile ma – 7 czy 8 lat w tej 
chwili, tak? 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: I to jest jeszcze rzeczywistość, której my się cały czas uczymy, są już pewne prawdy 
i da się już wyciągnąć pewne wnioski. W kwestiach relacji... tak naprawdę wiesz, bardziej 
konkretne współpracy ruszyły – my zaczęliśmy w 2011 roku. Kiedy to było? 3 lata temu. To 
jakie my wnioski możemy wyciągać po 3 latach? Tu się za bardzo nawet roku do roku nie da 
odnieść. 
 
Michał: Dwa lata się uczyliście, a teraz zastanawiacie się, jak te dane skorelować pewnie. 
 
Tomasz: Mamy tę świadomość, my naprawdę jesteśmy szpicą na rynku w tym momencie. To 
jest miło, ale to też z kolei jest trudne. Ale nie bardzo masz nawet... 
 
Michał: ... od kogo się uczyć. 
 
Tomasz: Jest kilka firm. Rzeczywiście siedziało kilka osób bardzo fajnych przecież, mądrych 
i znanych, razem ze mną w tym panelu na Blog Forum… 
 
Michał: Pionierzy, no nie oszukujmy się, jesteście pionierami. 
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Tomasz: To ile nas jest, takich osób, na całą Polskę? To jest kilka, kilkanaście osób, które są 
w stanie porozmawiać merytorycznie, wymienić się doświadczeniami. I fajnie, nie? Ale firm 
w całej Polsce są dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy, takich, które będą chciały współpracować 
z influencerami niech będą tysiące. 
 
No, nadal jest to skala niewielka. Dla porównania. Więc spokojnie, spokojnie, nie wybiegajmy 
za bardzo do przodu. Procesy zajmują czas. To nie da się tak, że wczoraj wstaliśmy z łóżka, 
jako nowo narodzone dzieci, a jutro już będziemy świetnymi... 
 
Michał: ... sportowcami. 
 
Tomasz: Tak, i w ogóle będziemy osiągać rekordy świata. 
 
Michał: Super wyniki, nie? 
 
Tomasz: Biznesu też się trzeba uczyć, tego, w jaki sposób współpracować, też się trzeba 
uczyć. Spokojnie. 
 
Michał: OK, Tomek, powiem Ci tak – mówimy o tych influencerach cały czas, dostałem tutaj 
dane, bardzo fajne, z Hash.fm, którymi się chętnie z Tobą podzielę, bo to są dane z raportu, 
który się wkrótce ukaże. Raport będzie się nazywał „Kreatywność i partnerstwo – współpraca 
z markami oczami influencerów”. Hash.fm przeprowadził w listopadzie takie badanie na 
blogerach, ankietowe. Z tego, co wiem, ponad 500 odpowiedzi się tam pojawiło na jedno 
z otwartych pytań, dotyczących tego, co najbardziej doskwiera blogerom we współpracy 
z agencjami i z markami. I powiem tak, kilka takich sformułowań przeczytam, bo one są dosyć 
charakterystyczne według Hasha − to są takie sformułowania, które najczęściej się tam 
powtarzały. I po każdym Cię poproszę bardzo o takie jednozdaniowe podsumowanie 
i komentarz. Na część z nich odpowiedziałeś, ale myślę, że to może być wartościowe. 
 
Tak, raportu jeszcze nie ma, więc dane są w zasadzie premierowe, raport będzie wkrótce.  
 
I pierwsze sformułowanie, które tu mam na liście, to jest zalecenie dla agencji i dla marek: 
Nie traktuj blogera jak naiwnego człowieka, którego można zadowolić kremikiem i który nie wie, 
co robi w internecie. 
 
Tomasz: Nie traktuj. Traktuj jak partnera, który dobrze wie, co robi i którego know-how i praca 
też jest czymś, co ma swoją wartość. Chyba że masz blogera, który da know-how i pracę za 
kremik, to wtedy tak. 
 
Michał: [śmiech] Tacy również się zdarzają. Kolejne: influencer najlepiej zna preferencje swojej 
publiczności, dlatego to do niego powinno należeć stworzenie treści reklamowej. Nie musi to 
kolidować z filozofią marki. 
 
Tomasz: Nie, tzn. treści reklamowe marki są często rzeczywistością bardzo złożoną. 
I influencer jest z reguły tym, który odbiera już komunikaty. Więc odbiera je już w pewien 
sposób przeselekcjonowane i dostosowane. 
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Michał: Otrzymuje syntezę. 
 
Tomasz: Tak, bardzo często się ludzie dziwią w rozmowach, jak sobie mówimy, że coś np. nie 
jest orange’owe. Nie da się komuś wytłumaczyć, że to nie jest orange’owe, jeśli ten ktoś nie 
jest zanurzony w świecie marki. No bo to trzeba czuć po prostu. A czuje się to dlatego, że się 
tam pracuje. 
 
To raz, a dwa, już to powiedziałem wcześniej w trakcie rozmowy, zdarza się po prostu, że 
z naszych doświadczeń czy z naszej intuicji wychodzi, że coś będzie lepiej. To też nie jest tak, 
że bloger czy influencer wie najlepiej. Lepiej usiąść i pogadać, znaleźć jakieś wspólne 
rozwiązanie po prostu. Ufać intuicji, znajomości środowiska, do którego ten człowiek mówi, 
bo to on ma rację, z nimi. Ale z drugiej strony taka pokora, myślę, samego influencera, że nie 
jest alfą i omegą. To też musi być. 
 
Michał: Otwartość. 
 
Tomasz: Traktujemy się jako zespół projektowy, który się zawiązuje do zrealizowania 
wspólnej akcji i już. Nie dyskutujemy. 
 
Michał: Koresponduje z kolejnym stwierdzeniem: szanujmy swój czas i pracę, praca blogera to 
nie tylko efekt końcowy. 
 
Tomasz: No tak. To trochę tak jak z nauczycielami w szkole, nie? Mówi się, że nauczyciel tylko 
przychodzi, te 20 godzin zrobi i tyle. A nauczyciele mówią: „No, nie, bo my się jeszcze musimy 
przygotować”. Nie wchodzę w ocenę teraz kwestii nauczycielskich. 
 
Michał: Tak, ale jest to suma wiedzy, doświadczeń. 
 
Tomasz: Tak. Jest ten dowcip, jak jechał sobie człowiek samochodem i zepsuł mu się 
samochód, wezwał mechanika, który przyszedł, stuknął młotkiem i powiedział, że należy się 
10 dolarów. A tamten się zdziwił, że 10 za jedno stuknięcie. Tamten odpowiedział: „Dolar za 
jedno stuknięcie, a dziewięć za to, że wiedziałem gdzie”. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: No i czasami tak to jest po prostu. 
 
Michał: Dokładnie. Kolejny punkt: lepiej przeprowadzać akcję na kilku blogach, o teoretycznie 
mniejszym zasięgu niż na jednym dużym, który jest kojarzony jako blog, na którym są same 
współprace. 
 
Tomasz: Nie ma takiej zasady. Lepiej jest robić tak, żeby było dobrze. Tutaj nie ma żadnego 
złotego środka, tak jak nie ma wcale powiedzianego, że lepiej jest robić w telewizji niż 
w radiu. Albo lepiej w gazecie niż na blogu. Nie ma. Wszystko zależy od briefu i od konkretnej 
osoby, konkretnej potrzeby. 
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Czasem jest lepiej przeprowadzić na blogu, który jest świetnie kojarzony jako taki, który ma 
dużo współprac, a jednocześnie bardzo duży poziom zaufania. 
 
Michał: Od razu rozwinę, jak byś skomentował ten zarzut, który się pojawia: „ciągle te same 
gęby”? 
 
Tomasz: Naturalność, naturalność. Oglądam tylko te filmy, które lubię. A przepraszam, 
w reklamach to co? Występują nieustannie te same gwiazdy? Już nie będę tutaj szydził 
z naszej konkurencji i przechodzenia gwiazd pomiędzy operatorami. 
 
Michał: Tak. 
 
Tomasz: Po prostu, z jednej strony marketerzy znają wąską grupę i dopiero muszą się nauczyć 
szerszej grupy i dobrze, że istnieją takie narzędzia jak Hash czy jakieś inne, które pozwolą 
poszerzać tę wiedzę. Z drugiej strony, to też trzeba brać pod uwagę – ludzie znają bazy 
konkretne. Jeżeli moim celem jest dotarcie do jakiejś grupy i budowanie od razu swojej 
komunikacji na kimś, kto jest rozpoznawalny. 
 
Michał: Już sprawdziłeś wcześniej, że to jest skuteczne w kontekście tej osoby. 
 
Tomasz: Tak, być może lepszym rozwiązaniem dla mnie będzie wziąć kogoś, kto owszem, ma 
tych współprac dużo, ale to nie przeszkadza mi akurat w tym konkretnym projekcie. To jest 
medium. Jeżeli traktujemy współpracę z influencerami jako medium, to są normalne medialne 
problemy. Mówiliśmy o tym wcześniej, w kwestii tego, gdzie umieszczać reklamy. Nie ma 
zasad. 
 
Michał: Kolejne zalecenie to jest, a w zasadzie dwa zalecenia: więcej współpracy długofalowej. 
I inwestujcie w YouTube. 
 
Tomasz: Co do współpracy długofalowej, to jest kwestia tego, co chce się osiągnąć. Czasem 
jest lepiej, do czego by to porównać… jest lepiej walnąć jednym dużym fajerwerkiem po 
prostu niż kapiszonami co 15 minut. A czasem z kolei lepiej jest komunikat rozciągnąć na 
długi czas niż powiedzieć to raz i zniknie. 
 
Michał: Zależy, jaki efekt chce się osiągnąć. 
 
Tomasz: Dokładnie, znowu – nie ma złotej zasady. Tylko trzeba po prostu podchodzić do 
sprawy racjonalnie i w zależności od tego, jaki ma się cel. 
 
Michał: No to ostatnie pytanie, Tomek, już tak na podsumowanie. 
 
Tomasz: Szkoda. 
 
Michał: Czego Ty byś sobie życzył po najbliższych współpracach? Jak blogerzy mogą Ci 
pomóc? 
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Tomasz: O, dobre pytanie! Zupełnie się nie zastanowiłem nad tym. Wiesz co – jest dobrze tak 
jak jest. Jest dobrze. Myślę, że fajnie się współpracuje. Jedyne co, to właśnie chciałbym przez 
cały czas utrzymać taki poziom otwartości na to, że my jako marka mamy pewne rzeczy do 
zakomunikowania i mi nikt nie płaci w firmie za to, żebym ja robił miłe projekty z blogerami 
i żeby blogerom czy influencerom było miło. 
 
Z rzadka mi się zdarza, nawet chyba nie z osobami, z którymi pracowałem do tej pory, ale 
zdarzało mi się właśnie. „Nam się należy od marki”. No nie. Pracownikom się od marki należy 
wynagrodzenie, a moje wynagrodzenie jest określone w umowie. I na tej podstawie ja 
pracuję. Natomiast cała reszta – musimy się dogadać po prostu. 
 
Będę zawsze dążył do tego, żeby marka była obecna. Z drugiej strony będę dążył do tego, 
żeby marka nie była kimś, kto przytłacza, dominuje i „przegrzewa”. Właśnie, znowu kamieniem 
młyńskim wracamy – trójkąt, przy którym wymieniamy się informacjami i tym, na czym nam 
zależy. 
 
Michał: I zdrowy rozsądek. 
 
Tomasz: Tak, i rozmowa. 
 
Michał: Skłamałem, wiesz, to nie było ostatnie pytanie. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. 
 
Tomasz: Typowy bloger. 
 
Michał: [śmiech] Ale ważne. Wiele osób pyta mnie, w jaki sposób docierać do osób takich jak 
Ty w firmach. Wiesz, jak wyłuskać. Mam marzenie, żeby zawspółpracować sobie z Orange’em, 
czy z Toyotą. Z kimś tam jeszcze. Jak docierać do takich firm? Może nie do firm, bo to 
wiadomo, ale do konkretnych osób, decyzyjnych. Żeby nie stracić czasu, gdzieś tam na 
próbach kontaktu. 
 
Tomasz: To pewnie nie jest łatwe, tak sobie myślę. Tak samo jak problemem jest, jak docierać 
do osób odpowiedzialnych za sponsoring. Jednak korporacje ciągle jeszcze w swojej masie są 
taflami szkła na wieżowcu. I tak człowiek idzie i się odbija. 
 
Michał: Widzi własne odbicie. 
 
Tomasz: Tak, ale coraz więcej firm, to jest kwestia zmiany czasów, sam fakt tego, że 
korporacje rozmawiają przez media społecznościowe, to już jest jakieś otwarcie. Można po 
prostu napisać na Fejsie, do bezpośredniej firmy z prośbą o przekierowanie. Tam niewiele 
i tak kontaktów trafia, tak że to nie jest tak, że mój mail krąży po świecie. 
 
Raczej ludzie przychodzą właśnie w ten sposób, że zostali albo wewnętrznie przez 
konsultantów przekierowani, albo napisali na chybił trafił. To też jest zalecenie dla korporacji, 
żeby taka osoba w firmie była osobą znaną, bo w dużych korporacjach jest dużo ludzi. Czasem 
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się dzieje na takiej zasadzie, że nie wiem, do kogo ten mail jest, to wyrzucam do śmieci – 
najkrótsza droga. 
 
To raz, a dwa... zresztą dlaczego ja mam odpowiadać? To jest trochę kwestia takiej 
pomysłowości ze strony blogera, tak? Jak dotrzeć. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: Nie no, wiecie. Można po prostu zapytać innych blogerów, na jakiejś grupie czy 
gdzieś. Myślę, że wiele osób w firmach, już sobie powiedzmy: Ikea, Intel, PZU, kto tam 
jeszcze... 
 
Michał: Somersby. 
 
Tomasz: Somersby, no właśnie. Czyli te firmy, które uznają za istotne w swojej działalności 
marketingowej działania z influencerami, to tam jest akurat bardzo łatwo trafić. Wystarczy 
napisać do kogokolwiek, my nie jesteśmy osobami tajnymi. My jesteśmy na Fejsie i pewnie 
nawet maila można bezpośrednio skądś wyciągnąć. Można próbować też przez agencję. 
 
Michał: Można. Potwierdzam, że Facebook jest bardzo dobrym sposobem komunikacji. Skraca 
dystans często. 
 
Tomasz: Tak. Trzeba pytać ludzi, często. To tak jak, kurczę, w obcym mieście jesteś i nie 
wiesz, gdzie zjeść coś dobrego − albo pytasz na Fejsie innych ludzi po prostu, albo chodzisz 
po mieście i ich pytasz. Szczerze mówiąc, to pierwsze jest chyba efektywniejsze dzisiaj. 
 
Michał: [śmiech] Na pewno łatwiej na Fejsie buzię otworzyć niż w rzeczywistości. 
 
Tomasz: Na pewno, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak wstyd w takiej sytuacji. Bo jeżeli ktoś 
czuje taki wstyd, jeśli ktoś czuje, że on nie umie czy coś... kurczę, no nikt mi się tu nie 
oświadcza. Zresztą jeśli nawet by chciał, to już mam Żonę i dzieci i już jest za późno, my 
mówimy o biznesie... 
 
Michał: [śmiech] 
 
Tomasz: I tu nie ma głupich zachowań. 
 
Michał: To jest biznes, dokładnie tak. I kto pyta, nie błądzi po prostu. 
 
Tomasz: Ja dostaję, owszem, czasem, powiedzmy sobie szczerze ciągle jeszcze maile w stylu: 
„Mam bloga i chciałabym z Wami popracować. Może prześlecie mi jakieś „promki”?”. Tak? Ja mogę 
się uśmiechnąć w duchu, ale odpowiem komuś takiemu profesjonalnie, bo to jest osoba, która 
do mnie napisała. Prawdopodobnie dorosła, a może nie, ale jeśli nie, to tym bardziej trzeba jej 
odpisać jak dorosłej. 
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A dostaję też bardzo wiele maili o współpracę i zawsze staram się odpisać w miarę sprawnie, 
chociaż nie zawsze mi się udaje, ale dość konkretnie. Jeżeli jest gdzieś pole do współpracy, to 
nawet jeśli nie w tym momencie, to kontakt zostaje. Nawet jeżeli nie ma tego pola, to zawsze 
zostaje jakaś wiedza. I możliwość dotarcia. Tak że tu się nie ma czego bać i nie ma czegoś 
takiego jak głupie maile. 
 
Michał: Zdecydowanie. Czyli polecamy wchodzenie blogerów na radar, np. w taki sposób,  
że uczestniczą w grupach facebookowych, które są przeznaczone dla blogerów. Znajdą się 
w takim LinkedIn-ie dla blogerów, jak Hash.fm. To są serwisy, które Wy monitorujecie, wiecie, 
patrzycie na to, co się tam dzieje. 
 
Wierzyć również w to, że Wy jako osoby odpowiedzialne, które są blisko marek, sami z siebie 
również tę sieć przeczesujecie pod kątem nowych influencerów, którzy się pojawiają. No 
i współpracować w tym takim trójkącie, zawsze starając się, żeby ta współpraca była 
równomiernie rozłożona. Czytaj: współpracuje bloger z agencją, ale mając kontakt z klientem. 
Bezpośredni, tak że jak najmniej ściemniania i jak najwięcej konkretu i będzie dobrze. 
 
Tomasz: No, ale to podsumowałeś ładnie. 
 
Michał: Wiesz co, no tak, starałem się troszeczkę to sparafrazować [śmiech]. 
 
Tomasz: Tyle gadaliśmy, a można było powiedzieć jedno zdanie. 
 
Michał: Można było, nie? I tak będą mówić, że strasznie długo gadaliśmy. Wiesz o tym? 
 
Tomasz: Długo. Dobrze, że to nie YouTube, bo musielibyśmy się zmieścić w 2 minuty, a tak to 
mogliśmy pogadać trochę. 
 
Michał: Ale powiem Ci, że wypuszczę rekordowo długi odcinek i zobaczymy, jak Słuchacze 
zareagują. 
 
Tomasz: Dobra. 
 
Michał: Pozdrawiamy wszystkich Słuchaczy! Dziękujemy, że byliście z nami przez ten długi 
czas. Ja dziękuję Ci, Tomek, że wpadłeś i pół dnia spędziliśmy przy mikrofonach! 
 
Tomasz: Bardzo miło, mam nadzieję, że ktoś to przesłucha do końca. Może zadajmy jakąś 
zagadkę na koniec, tak żeby sprawdzić. 
 
Michał: A masz jakiś pomysł? A dobra. To zróbmy, Tomek, tak, że osoby, które przesłuchają do 
końca ten podcast, to jest prośba do Was, żebyście wrzucili komentarz na bloga z hashtagiem 
i słowem „nerka”. #nerka. Tak jakbyśmy nerkę chcieli oddać komuś. 
 
Tomasz: Możesz na Fejsie napisać, w statusie. Potem będzie taka głupia akcja, nagle się zaroi 
na Fejsie. O co chodzi? 
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Michał: Potraficie to zmonitorować Tomek? 
 
Tomasz: Tak. 
 
Michał: Piszecie na Facebooku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek komentarzu, może być nie na 
temat nawet. Ale dajecie #nerka. 
 
Tomasz: A my potem zmonitorujemy i będziemy mieli nową bazę do współpracy. 
 
Michał: O, no właśnie. Z blogerami. [śmiech] Dobra, dzięki wielkie, Tomku, dzięki Wam 
wszystkim i do usłyszenia, do zobaczenia! 
 
Tomasz: Dzięki wielkie! 
 
O rany! Myślę, że ta rozmowa rozsadziła Wam głowę. Mi rozsadziła [śmiech]. Dzięki wielkie 
Tomkowi jeszcze raz za to, że aż tyle czasu mi poświęcił. Myślę, że to będzie dla Was 
wszystkich bardzo, bardzo wartościowe. Nawet się nad tym nie zastanawiam, po prostu sądzę, 
że tak będzie. To jest po prostu świetny materiał. 
 
I on doskonale uzupełnia wszystkie dotychczasowe materiały dotyczące zarabiania na blogu, 
które ja już publikowałem na moim blogu. To były zarówno podcasty, przypominam, że 
piętnasty i szesnasty odcinek podcastu były poświęcone właśnie tematowi zarabiania na 
blogu i współpracy partnerskich, ale stworzyłem także po konferencji Blog Forum Gdańsk 
specjalny miniprzewodnik, który znajdziecie pod adresem 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/BFG2014, tak jak Blog Forum Gdańsk. 
 
W tym miniporadniku przedstawiam wszystkie swoje dotychczasowe przemyślenia dotyczące 
współpracy blogera, mnie jako blogera, z firmami – także w tej relacji z agencjami 
interaktywnymi. 
 
Tam są również wzory umów, wszystko, co może być dla Was przydatne, wzory cenników. Taki 
zestaw informacji. Niezbędnik blogera. Link do tego poradnika, jak również do wszystkich 
innych materiałów znajdziecie oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu pod 
adresem http://jakoszczedzacpieniadze.pl/039, tak jak trzydziesty dziewiąty odcinek podcastu. 
 
A za dwa tygodnie ukaże się już ostatni odcinek podcastu w tym roku. Wystąpi w nim 
ponownie Ronald Szczepankiewicz. Mój znajomy, który jest jednocześnie doradcą 
kredytowym, który już raz gościł u mnie w podcaście. Wszystkie jego wskazówki dotyczące 
zaciągania kredytów hipotecznych mogliście usłyszeć w dziewiątym odcinku podcastu. 
 
I w zasadzie mamy bardzo dobry pretekst do kolejnej rozmowy z Ronaldem, bo od nowego 
roku podwyższany jest minimalny wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu 
hipotecznego. W tym roku wynosi on jeszcze 5% wartości nieruchomości. Ale w przyszłym 
roku już będzie wynosił 10%. I tak naprawdę ten odsetek ma wzrastać przez dwa kolejne lata, 
aż do poziomu minimalnie 20%. Czyli 20% minimalnie nabywanej nieruchomości będziecie 
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musieli w 2017 roku wyłożyć już z własnej kieszeni, a bank będzie mógł Wam sfinansować 
tylko i aż 80% wartości nieruchomości. 
 
Porozmawiamy sobie o tym, porozmawiamy o innych aspektach związanych z kredytowaniem, 
np. tych dotyczących programu Mieszkanie Dla Młodych. Jeżeli więc macie jakieś konkretne 
pytanie dotyczące tego tematu, to po prostu napiszcie mi je w mailu, ja postaram się je zadać 
Ronaldowi podczas naszej rozmowy. 
 
Minęło ponad półtorej godziny. Jest to niewątpliwie najdłuższy odcinek podcastu, jaki 
dotychczas nagrywałem i udostępniałem, tak że myślę, że pora już kończyć. 
 
Dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia! 
 


