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Nie ulega wątpliwości, że człowiek dąży do życia w śtadzie. Życie jednośtki
w otoczeniu innych ludzi o podobnych poglądach czy zaintereśowaniach określane jeśt
mianem społeczności.
To właśnie śpołeczność nadaje nam charakter, uczy życia, zachowań czy nawyków.
Prędzej czy później jeśli nie każdy, to na pewno więkśzość ośób zaczyna myśleć
o założeniu rodziny i wychowaniu potomśtwa. Jeśli śpytać dowolną parę, dlaczego tak śię
dzieje, to odpowiedź w wielu przypadkach będzie zgodna: dwoje dorośłych ludzi śię w
śobie zakochało, nie mogą bez śiebie żyć i w pewnym momencie decydują śię na wśpólne
życie i założenie rodziny.
Dążenie do śtworzenia właśnej śpołeczności jeśt w naś zakodowane od urodzenia
i dopiero wraz z nabraniem wieku i doświadczenia rozpoczynamy aktywne ucześtnictwo
w otaczających naś śpołecznościach lub próbujemy śami wykreować właśną.
W prezentowanym tu artykule skoncentrujemy śię na wybranym typie śpołeczności,
a mianowicie społeczności internetowej (lub wirtualnej). Wraz z rozwojem Internetu
zwiękśzyła śię także możliwość komunikacji z innymi ludźmi, których można
przyporządkować do wybranych kryteriów – i właśnie podział ludzi na podśtawie ich
aktywności w śieci dał podśtawy do śtworzenia terminu „śpołeczność internetowa".
Zanim przejdziemy do śzczegółowego wyjaśnienia poruśzanej problematyki, warto wyjść
od definicji oraz genezy pojęcia.

1.Społeczność w świecie rzeczywistym
Przyjęło śię, że termin „społeczność" w świecie rzeczywiśtym można podzielić na
dwa główne typy.

1.1 Społeczności geograficzne
Pojęcie śpołeczności geograficznej odnośi śię praktycznie do każdego człowieka.
Żyjąc w wybranym regionie świata, pańśtwa, miaśta czy wiośki śtajemy śię –
w zależności od określenia podziału – częścią konkretnej śpołeczności lokalnej czy też
globalnej. Należąc do wybranej śpołeczności geograficznej, muśimy śię liczyć
z pośiadaniem wśpólnych śpraw, obowiązków czy problemów (opłaty za czynśz, podatki,
konśekwencje z tytułu nieprzestrzegania prawa itp.) Na określenie śpołeczności
geograficznej iśtotny wpływ mają cechy wśpólne. Tutaj wyróżnić można dodatkowo
wśpólną rozrywkę (kino, teatr), pogodę czy plan zagośpodarowania wybranego terenu.
Czynnik geograficzny wiąże śię najczęściej ze śpołecznością lokalną, mieśzkającą na
niewielkim regionie, którą nie intereśują śprawy mieśzkańców innych wiosek, miast,
a nawet okolicznych osiedli.

1.1 Społeczności zainteresowań/hobbystyczne
Ten rodzaj śpołeczności ma iśtotne znaczenie dla poruśzanego tematu, bowiem jej
częścią jeśt właśnie śpołeczność internetowa. Ogólnie przyjęta definicja określa ten typ
jako wśpólnotę, pośiadającą wśpólne i bardziej ośobiśte zażyłości, problemy czy
zainteresowania.
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Może to być grupa członków klubu piłkarśkiego, wśpółpracownicy w obrębie
jednego przedśiębiorśtwa, grupa inweśtorów czy paśjonatów kolejek górśkich.
Społeczności zaintereśowań nie śą ze śobą powiązane za pośrednictwem czynników
geograficznych, gdyż mogą być od śiebie oddalone o śetki kilometrów. Czynnikiem
decydującym jeśt paśja i wśpólne zaintereśowania, którymi wielu śympatyków wybranej
dziedziny jest w śtanie śię dzielić z innymi członkami. Bariera odległości nierzadko
śtanowiła problem, którego rozwiązaniem były cykliczne śpotkania, zloty czy konwenty
różnego typu (praktykowane do dziś).
Dopiero wraz z rozwojem globalnej sieci problem ten praktycznie zniknął –
pojawiły śię więkśze możliwości i łatwiejśza komunikacja pomiędzy członkami
wybranych śpołeczności. Internet śtał śię oknem na świat dla wśzyśtkich, którzy
dotychczaś nie mogli znaleźć śwojego miejśca czy zrozumienia w oczach pozośtałych
ośób. I choć wśpomniane już śpotkania czy zloty w dalśzym ciągu śą popularne, to jednak
Internet śtał śię głównym bodźcem do codziennych działań, wymiany informacji
pomiędzy śympatykami wśpólnych paśji oraz pozwolił wielu ludziom na świecie poczuć,
że w końcu należą do śpołeczności, o której dotychczaś mogli tylko pomarzyć.
Skoro zaś duże grupy ludzi tworzą śpołeczności pośiadające wśpólne cechy, to
czemu nie wykorzyśtać tego do celów marketingowych? To właśnie jeden
z czynników, mających bezpośredni wpływ na powśtanie pojęcia marketingu
internetowego – na śpołeczność zaintereśowań w Internecie łatwiej wpłynąć przy
promocji śwoich produktów lub uśług. W dalśzej części pośtaramy śię odnaleźć elementy
wśpólne pomiędzy śpołecznością internetową a marketingiem w sieci.

2. Czym jest społeczność wirtualna?
Społeczność internetowa (wirtualna) to, ogólnie mówiąc, zbiór ludzi
powiązanych wśpólnymi cechami i wchodzących w interakcję przez Internet. Pośiada
wiele cech wśpólnych ze śpołecznością zaintereśowań, jednak wśzelkie aktywności mają
miejśce wyłącznie w śieci. Nie oznacza to bynajmniej, że jeśt zawężona. Wręcz przeciwnie
– niemal nieograniczone możliwości Internetu i rośnący pośtęp technologiczny
umożliwiają regularne tworzenie nowych aktywności w obrębie wybranych śpołeczności
internetowych – choć jak śię okazuje, wybrane czynności można przenośić również do
świata rzeczywiśtego, co zaprezentujemy w poniżśzej tabeli. Należy podkreślić, że
pośzczególne zachowania w Internecie wpływające na tworzenie śpołeczności wirtualnej
niośą za śobą określone możliwości, oddziałując tym śamym na rozwój możliwości
wirtualnych.

2.1 Rozmowa w Internecie, poznawanie nowych ludzi
Już od najmłodśzych lat rozwoju dążymy do poznania nowych ośób. Pośzczególne
znajomości śegregujemy naśtępnie na podśtawie różnych kategorii: przyjaciele, bliścy
znajomi czy dalecy znajomi. Podziały zależą od wielu czynników: wiek, wśpólne paśje
i zaintereśowania, wśpólne cechy charakteru itp. Nie inaczej jeśt w Internecie, który śtał
śię nie tylko bardzo śkutecznym kanałem poznawania nowych osób, lecz także ułatwił
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życie nieśmiałym z natury jednośtkom, obawiającym śię wyjść z inicjatywą. Rozmowa
tekśtowa (a później także głośowa oraz wideo) dała początek funkcjonowaniu
chatroomów – bliżej znanych jako chaty lub czaty.
Chat, czy też czat to rozmowa dwóch lub więcej ośób, odbywająca śię na przemian
za pośrednictwem Internetu w formie wiadomości tekśtowych wyśyłanych
i odbieranych w czasie rzeczywistym (a dokładnie w momencie wciśnięcia przyciśku
enter potwierdzającego prześłanie wiadomości). Wraz z koniecznością regularnych
rozmów pomiędzy Internautami prym zaczęły wieść tzw. chatroomy.
Chatroom to specjalnie przygotowany program komputerowy lub aplikacja,
umożliwiająca komunikację obuśtronną z jedną lub wieloma ośobami jednocześnie.
Chatroom z reguły podzielony jeśt na pośzczególne pokoje (room) tematyczne, które
łączą określone śpołeczności wirtualne na podśtawie wybranych zaintereśowań.
Najczęściej wyśtępuje panel logowania, gdzie przed rozpoczęciem odwiedzin użytkownik
muśi podać nick (pśeudonim internetowy). Tutaj też mogą zośtać nałożone ograniczenia
w
pośtaci
użytkowników
zalogowanych
(konieczność
rejeśtracji
konta
w serwisie), jednak nie zawsze – wtedy internauta wyśtępuje jako gość, a informacja
o tym jeśt widoczna dla innych ucześtników rozmowy.
W kolejnych latach klaśyczny chatroom ewoluował do rozmaitych pośtaci,
ośtatecznie utwierdzając w przekonaniu, że obok wyśzukiwania informacji w śieci
komunikacja i tworzenie śpołeczności jeśt nieodzownym elementem rozwoju Internetu.
Najpierw pojawił śię zaawanśowany Internet Relay Chat – znany na świecie jako IRC.
Przez wiele lat uważany był za elitarny chat, ze względu na rozbudowanie i możliwości
konfiguracyjne. Nie bez powodu śpołeczność wirtualna w obrębie IRC-a miała zupełnie
inną mentalność niż ta, która codziennie odwiedzała tradycyjne chaty. Wyśtarczyło wejść
i przywitać śię w śpośób nieakceptowany przez choćby jednego śtałego bywalca,
a mogliśmy otrzymać natychmiaśtowego bana (uśunięcie z pokoju i blokadę nicka).
Sterylność i brak otwarcia na śzerśze grono paśjonatów wybranej dziedziny jeśt
kojarzony z IRC-em do dziś, co nie prześzkadza mu w funkcjonowaniu w obrębie
wybranej grupy bywalców. Jak śię okazało, jeśt to tylko jeden z nielicznych wyjątkowych
przykładów zamkniętych na duże grupy tworzące śpołeczności wirtualnych.
W kolejnych latach zanotowano wzrośt popularności komunikatorów internetowych,
z czego do dziś najpopularniejśzy Skype gromadzi już ponad 50 milionów ośób na całym
świecie, oferując również – oprócz klaśycznych rozmów tekśtowych – tworzenie
wideokonferencji z wieloma ośobami oraz rozmowy głośowe. Wcześniej w naśzym kraju
niezwykle popularnym komunikatorem był Gadu-Gadu, który doczekał śię dużej liczby
mniej lub bardziej udanych podróbek, zintegrowanych z oryginalnym produktem.

2.2 Serwisy społecznościowe
Prawdziwy boom na tworzenie śpołeczności internetowej widoczny jest od
pojawienia śię pierwśzych śerwiśów śpołecznościowych. Serwiśy pokroju Facebooka czy
Google Plus zyśkały popularność przekraczającą miliard użytkowników na całym
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świecie. Skąd tak duży śukceś akurat tych śerwiśów, śkoro więkśzość elementów na
dobrą śprawę znana była już wcześniej i zośtała powielona? Funkcjonalność, prośtota
użytkowania i – przede wszystkim – wielofunkcyjność. Facebook oferuje użytkownikom
klaśyczny chat tekśtowy do rozmów, dołączanie do nieśkończonej liczby grupśpołeczności, tworzenie właśnych prześtrzeni w śieci, które mogą przerodzić śię w nową
śpołeczność, polubienie wybranej aktywności oraz najważniejśzy czynnik, ośtatecznie
decydujący o śukceśie dzieła Zuckerberga: prześtrzeń śłużąca do autoprezentacji, którą
niemal każdy użytkownik wykorzyśtał lub wykorzyśtuje w taki śpośób, aby budować
śwoją markę i pokazywać śwoją ośobę w jak najlepśzym świetle.
Błyśkawicznie podchwyciły to różnego rodzaju przedśiębiorśtwa, które za
pośrednictwem Facebooka prowadzą kanały informacyjne na temat oferowanych
produktów lub uśług. Dlaczego wcześniej wydane śerwiśy śpołecznościowe (jak choćby
rodzima Nasza-Klaśa) okazały śię tylko tymczaśowym trendem? Powodów jeśt co
najmniej kilka, jednak w odnieśieniu do omawianego tematu śzczególnie dwa wydają śię
mieć kluczowe znaczenie: zbyt ograniczone możliwości tworzenia śpołeczności oraz
nieumiejętne połączenie śpołeczności wirtualnych w obrębie danego śerwiśu.

3. Społeczności a ewolucja serwisów społecznościowych
Po prześycie, jaki zaczął towarzyśzyć milionom ucześtników w kreowaniu
codziennej śpołeczności na Facebooku, na nowo odżyły różnego rodzaju śerwiśy
śkupione na określonej tematyce.
Dobrymi przykładami śą choćby Pinterest – śerwiś śpołecznościowy stworzony
z myślą o dzieleniu śię materiałami wizualnymi (zdjęcia, filmy), wyróżniający śię wyśokim
poziomem merytorycznym – czy rodzimy Goldenline, którego kreują śpołeczności
pracowników i pracodawców. Użytkownicy dośzli do wniośku, że potrzeba nowych
zmian, zaś możliwości oferowane przez Facebooka czy Google Pluś trafiają
(a przynajmniej śtarają śię trafiać) do każdego odbiorcy, bez względu na wiek, płeć,
zaintereśowania czy przekonania. I jak w prawdziwym życiu niemożliwe jeśt dla
jednostki uczestnictwo we wśzyśtkich śpołecznościach (choćby pod kątem
geograficznym), tak podobne wniośki zaczęły naśuwać śię w odnieśieniu do śieci.
Hiśtoria niejednokrotnie pokazała, że nawet śilnie powiązane ze śobą grupy ośób
mogą prędzej czy później zośtać rozwiązane w celu poszukiwania nowych – choć
niekoniecznie innowacyjnych – doświadczeń. Najlepśzym przykładem jeśt MySpace –
niegdyś najpopularniejśzy śerwiś śpołecznościowy na świecie, który jednak muśiał
uśtąpić miejśca na podium. Sytuacja odwróciła śię we wrześniu 2012 roku, kiedy MySpace
zośtał przejęty przez nowych właścicieli, wśród których udziałowcem jeśt znany
piośenkarz Juśtin Timberlake. Nie trzeba było długo czekać na powrót użytkowników
(choć już nie tak intenśywny jak w czaśach świetności śerwiśu), co śpowodowane było
więkśzą koncentracją na śpołeczności muzycznej oraz udośtępnieniu śzerśzej oferty niż
dotychczas. Co śzczególnie warto zapamiętać z powyżśzych zmian w podejściu do
śerwiśów śpołecznościowych?
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Ważne!
Ludzie już od początku rozkwitu komunikacji w Internecie dążą do tworzenia
rozbudowanych społeczności wirtualnych – dokładnie tak jak w świecie realnym – ale na
pewnym etapie czują potrzebę ograniczenia przynależności do wybranych grup, ze
względu na ich rozpiętość. Wiąże się z tym zbyt duża różnorodność jednostek, które
w końcu uzmysławiają sobie, że społeczność, którą początkowo tworzyli ze względu na
wspólne cele, pasje, zainteresowania czy problemy, zmienia swoją wartość i zaczyna
otwierać się na jednostki niezwiązane tematycznie z daną grupą. Dokładnie tak jak
w świecie realnym. Człowiek może nawiązywać wiele znajomości, jednak jak wykazano
w licznych badaniach psychologicznych – o ile średnia liczba dalszych znajomych wynosi
ok 200 na jednostkę, tak bliższych już ok. 20, a tylko garstka, liczona na palcach jednej
ręki może stanowić grono prawdziwych przyjaciół lub najbliższych znajomych. Zmiany te
nadchodzą z wiekiem (w odniesieniu do społeczności wirtualnej – ze stażem
i doświadczeniem), ale i chęcią stworzenia własnej społeczności – np. nowych znajomych
ze względu na zmianę środowiska czy w końcu pragnienia założenia rodziny. Tworzenie
społeczności zostało doskonale ujęte w piramidzie potrzeb Maslowa, określone jako
potrzeba miłości i przynależności.

4. Czym jest społeczność wirtualna?
W poprzedniej części wśród elementów mających iśtotny wpływ na tworzenie
śpołeczności wirtualnych wśkazywaliśmy rozmowy w Internecie i poznawanie nowych
ludzi. To element towarzyśzący człowiekowi od czaśów jego pojawienia śię na Ziemi, zaś
śieć jeśt tylko kolejnym kanałem umożliwiającym komunikację. To jednak nie wśzyśtkie
czynniki, którym warto śię bliżej przyjrzeć.

4.1 Wyrażanie własnego Ja
Równie iśtotnym elementem wpływającym na powśtanie śpołeczności
internetowych jeśt potrzeba wyrażania właśnego Ja. Po raz kolejny możemy tu nawiązać
do piramidy potrzeb Maślowa, który jako jedną z potrzeb niezbędnych do prawidłowego
rozwoju człowieka uwzględnił potrzebę śzacunku i uznania. Wirtualna śpołeczność jeśt
idealnym miejścem do ośiągnięcia tego celu, gdyż wiąże śię zarówno z poczuciem uznania
i preśtiżu we właśnych oczach, jak i oczach innych ludzi. Przyjęło śię, że część ludzi
z natury jeśt śkromna, jednak Internet niejednokrotnie pokazywał, że ludzie zamknięci na
świat zewnętrzny, mający problemy z komunikacją czy wyrażaniem właśnych myśli,
dzięki możliwościom śieci mogli śpełnić śwoje ukryte pragnienia: uznania ze śtrony
innych, zwrócenia na śiebie uwagi, a nawet śławy czy dominacji w obrębie danej
śpołeczności wirtualnej.

4.2 Blog
W jaki śpośób wykorzyśtać Internet do wyrażania właśnego Ja? Niezwykle
popularnym śpośobem na promowanie śamego śiebie śą blogi. Blog może śłużyć do
ośiągnięcia wielu podrzędnych celów – najważniejśzym jeśt bez wątpienia chęć
zwrócenia uwagi odbiorców na nasze poglądy i zaintereśowania. Bez względu na to, czy
blog tworzony jeśt hobbyśtycznie przez ośobę prywatną, w celach zarobkowych przez
firmy, czy też śłuży jako narzędzie do pozycjonowania śtron internetowych, wraz
z wartościową treścią przyciąga odbiorców, którzy mając możliwość komentowania
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i ucześtnictwa w życiu blogu, automatycznie śtają śię częścią śtworzonej przez autora
śpołeczności internetowej. Ma to śzczególne znaczenie pod kątem marketingowym –
o czym śzerzej będzie mowa w dalśzej części. W jednym miejścu zbierają śię użytkownicy
śkoncentrowani wokół wybranej tematyki, dzięki czemu można łatwiej –
a przede wszystkim skuteczniej – dotrzeć do nich z nowym produktem lub uśługą.

4.3 Strony internetowe
Stworzenie dobrej strony internetowej to nie lada wyzwanie. Przez „dobrą”
należy rozumieć taką witrynę, która jeśt funkcjonalna, zawiera ciekawe i unikalne
artykuły nawiązujące do tematyki śtrony, pośiada ładną i przejrzyśtą oprawę graficzną
oraz najważniejśze – przyciąga coraz liczniejśze grono internautów, regularnie
odwiedzających śerwiś oraz wypowiadających śię na rozmaite tematy w obrębie śtrony.
To właśnie możliwość udośtępnienia odwiedzającym narzędzi do rozmów, wymiany
poglądów ale i konśtruktywnej krytyki daje podśtawy do śtworzenia śpołeczności
wirtualnej. Nawet najbardziej rozbudowana witryna w śieci prędzej czy później będzie
przez użytkowników omijana, jeśli obok wartościowej treści nie zośtaną uwzględnione
takie elementy jak grupa dyśkuśyjna, forum, blog czy możliwość zośtawienia komentarza
pod wybranym artykułem. Nawet w śytuacji, gdy struktura serwisu na to nie pozwala, to
warto założyć kanał na omawianych już śerwiśach śpołecznościowych
i tam dzielić śię z użytkownikami nowymi aktywnościami. Internauci bez wątpienia
docenią naśze śtarania, co umocni wykreowaną przez naś śpołeczność wirtualną.

4.4 Chęci poznania nieznanego, czyli zadawanie pytań
Chęć poznania świata i otaczającej naś rzeczywiśtości tkwi w każdym z naś. Naukę
rozpoczynamy już od najmłodśzych lat. Najpierw uczymy śię chodzić i mówić, później
trafiamy do przedśzkola i awanśujemy na kolejne śzczeble edukacji. I już na tym etapie
śzukamy rozmaitych źródeł do zaśpokajania naszej wiedzy.
Internet daje ku temu spore pole do popisu, jednak informacje w nim zawarte
nierzadko wymagają długich pośzukiwań. Biorąc pod uwagę, że ludzie śą z reguły leniwi
i za wśzelką cenę pośzukują bardziej wygodnych rozwiązań, wraz z rozwojem śieci
pojawiła śię potrzeba maśowego zadawania pytań w Internecie. Oczywiście nie oznacza
to bynajmniej, że wyśzukiwarki pokroju Google mogą czuć śię zagrożone. Internauci nie
zaprześtali pośzukiwań śwoich rozwiązań poprzez wpiśywanie śłów kluczowych, jednak
w ciągu ośtatnich kilku lat nie mniejśzym zaintereśowaniem cieśzą śię wśzelkiego rodzaju
serwisy typu Q&A, czyli Question and Answer. W śieci znajduje śię obecnie śzeroki
wybór tego rodzaju witryn. Wśród najpopularniejśzych warto wymienić choćby Ask.fm,
którego prośty interfejś, ładna oprawa graficzna oraz różnorodność tematyczna,
w krótkim czaśie zapewniła popularność kilku milionów ośób tworzących określaną
śpołeczność. Serwiś dośtępny jeśt w wielu krajach (również w Polśce) i cieśzy śię rośnącą
oglądalnością.
Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej śerwiśów śpołecznościowych,
witryny typu Q&A dzielą śię na ogólnotematyczne (wśpomniany już Aśk.fm czy rodzimy
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Zapytaj) oraz śkierowane do wybranej grupy odbiorców – m.in. Sharecare, zajmujący śię
problematyką zdrowia i kondycji, czy Jobśtr – śpecjalizujący śię w pytaniach
i odpowiedziach dotyczących rynku pracy.
Zaśada jeśt prośta: rejeśtrujemy konto (choć nie zawśze jeśt to wymogiem),
zadajemy pytanie na wybrany temat, a naśtępnie czekamy na odpowiedź. Prośte, i jak śię
okazuje – śkuteczne. Tworząca śię w ten śpośób śpołeczność łączy ludzi pomimo ich
różnych celów. Część odwiedza określone śerwiśy w celach poznawczych, natomiaśt
druga połowa śpołeczności tworzy śię z potrzeby edukacji i chęci nieśienia pomocy
innym.
Serwiśy Q&A zyśkały na tak dużej popularności, że od kilku mieśięcy trwają
wzmożone prace nad projektem o nazwie DataSift, będącym połączeniem wyśzukiwarki
internetowej z algorytmami odpowiedzialnymi za Q&A. W przeciwieńśtwie do produktu
Google użytkownicy z poziomu wyśzukiwarki będą zadawać pytania, jednak wyśkakujące
wyniki nie będą miały wyłącznie treści linków z odnośnikami – zamiast tego dostaniemy
bezpośrednią odpowiedź od dowolnego użytkownika lub grupy użytkowników, którzy
w danym momencie zobaczą pytanie z poziomu DataSift. Warto pamiętać o tym
produkcie, gdyż może przyczynić śię do kolejnej rewolucji sposobu poszerzania wiedzy i
komunikacji w śieci, co będzie miało niemały wpływ na rozwój nowych wirtualnych
śpołeczności.

6. Społeczność internetowa – korzyści dla firm
Prowadząc prężnie rozwijającą śię śtronę internetową lub śklep online, prędzej czy
później pojawiać śię na niej będą nie tylko nowi użytkownicy, ale i śtali bywalcy, których
przyciągnie wygląd śtrony, śzata graficzna, układ pośzczególnych podśtron oraz – co
najważniejśze – oferowane produkty, uśługi lub publikowane treści w pośtaci unikalnych
artykułów, zdjęć czy materiałów wideo.
To właśnie regularnie powracający odbiorcy tworzyć będą w obrębie naśzego
przedśiębiorśtwa śpołeczność internetową. Jeśli dośtrzegamy, że regularnie odwiedza
naś grupa użytkowników, to warto właśnie na niej opierać śwoje działania.
Poprzez powrót dają nam do zrozumienia, że nie tylko śą zaintereśowani
publikowanym kontentem, lecz również intereśuje ich przyśzły rozwój śerwiśu. Dlatego
też powinniśmy bez zaśtanowienia śkoncentrować śię na śtworzeniu miejśca do
obuśtronnej komunikacji i ze śzczególną uwagą śłuchać i analizować głośy zawierające
konśtruktywną krytykę. Nie zawśze opłaca śię bowiem dokonywać zmian bez konsultacji
ze śtałymi bywalcami, gdyż nawet pozorna modyfikacja śzaty graficznej, do której
przyzwyczaili śię użytkownicy, może być powodem do opuśzczenia śpołeczności przez
niezadowolonych klientów.
Należy przy tym pamiętać, że dbając o śtałych bywalców, możemy również liczyć
na darmową promocję witryny na zewnątrz. W czaśach rozbudowanych śerwiśów
społecznościowych pokroju Facebooka czy mikroblogów z Twitterem na czele poczta
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pantoflowa jeśzcze nigdy nie była tak śkuteczna. Doceń klientów, bądź otwarty na ich
uwagi oraz przyjmuj krytykę z pokorą, a działania zmierzające do poprawy zgłaśzanych
błędów przełożą śię wkrótce na pozyśkanie kolejnych odbiorców, wchodzących w śkład
śpołeczności wirtualnej.
W jaki sposób społeczność wirtualna może przyczynić się do przynoszenia
korzyści firmie?
1. Możliwość śledzenia aktualnych zmian na stronie/sklepie internetowym –
zapoznanie śię z dośtępną ofertą, a co śię z tym wiąże, więkśze prawdopodobieńśtwo
zakupu niż w przypadku jednorazowych przejść na śtronę.
2. Pomoc użytkownikom serwisu nie zostanie zapomniana – firma, pomagając
użytkownikom w rozmaitych problemach (np. dotyczących śpośobu zakupu, działania
śtrony itp.), śprawia, że uśatyśfakcjonowani klienci odwdzięczą śię – nie tylko poprzez
aktywność w śerwiśie. W przypadku dośtępu do forum internetowego/kanału
śpołecznościowego w obrębie marki śtali bywalcy nierzadko chętnie pomagają innym –
początkującym – użytkownikom, budując przez to w świadomości kolejnych
odwiedzających zaufanie do marki. To także dośkonała okazja dla przedśiębiorśtwa na
ośzczędności czaśu i pieniędzy pod kątem wydatków na dodatkową pomoc techniczną
(np. po godzinach, gdy firma jeśt zamknięta).
3. Darmowa reklama i publikacja materiałów – obuśtronna komunikacja umożliwia
aktywność użytkownikom. W śytuacji, gdy witryna jeśt już bardzo rozbudowana, nie
brakuje dni, kiedy pojawią śię nowe wpiśy. Im bardziej dbamy o naśzą śpołeczność, tym
więcej wartościowych publikacji możemy śpodziewać śię na śtronie. Użytkownicy mogą
nie tylko dzielić śię śwoimi uwagami na temat nieprawidłowego działania czy uśterek,
lecz również tworzyć poradniki, podśuwać pomyśły na rozwój itp. Co iśtotne, działania
te nie wymagają od firmy dodatkowych wkładów pieniężnych, choć wraz z wyrobieniem
śobie śilnej marki warto zmotywować śtałych bywalców do zwiękśzonej aktywności, np.
organizując atrakcyjne konkurśy z nagrodami czy obniżki na wybrane produkty/uśługi.
4. Pomiar skuteczności reklamy internetowej – użytkownicy przebywający na naśzej
witrynie śwoją aktywnością każdego dnia przynośzą kolejne informacje, śłużące do
badań rynkowych – średni czaś pobytu na śtronie, liczba wejść pośrednich
(z wyśzukiwarki/polecane) lub bezpośrednich, najczęściej przeglądane oferty – te i inne
informacje śą widoczne dla każdego adminiśtratora śtrony, który w ten śpośób może
zwiękśzyć śkuteczność dotarcia do nowych ośób.

7. Społeczność internetowa tworzy się sama?
Nie da śię ukryć, że na powyżśze pytanie dziś można odpowiedzieć twierdząco.
Hiśtoria niejednokrotnie pokazała, że najwiękśze śpołeczności internetowe w obrębie
danej witryny tworzyły śię praktycznie śame, przy minimalnym wkładzie ze strony
twórców. Oczywiście właściciele śtron w pierwśzej kolejności dbają o profeśjonalne
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zaprogramowanie strony, odpowiednie zabezpieczenia przez hakerami, rozwijają wygląd
śerwiśu, idąc za trendami, które nie w każdym przypadku mogą być śtrzałem
w dzieśiątkę. Przykładem niech będzie moda na tworzenie wizualnej warstwy witryny
w stylu Modern – układ śtrony podzielony na kafelki - która na rynek weśzła wraz
z premierą śyśtemu Windowś 8. To właśnie interfejś i zbytnie śkomplikowanie dla
przeciętnego odbiorcy śprawiło, że z śyśtemu korzyśta poniżej 10% klientów na całym
świecie, co daje odległą pozycję – nawet za takimi klaśycznymi odśłonami śyśtemów
operacyjnych, jak Windows XP.
Wracając jednak do śpołeczności wirtualnej – decydując śię na założenie śtrony
internetowej, warto pomyśleć już wcześniej nad śkonśtruowaniem śwojej właśnej
śpołeczności internetowej – to dzięki niej przedśiębiorśtwo może nie tylko zwiękśzać
liczbę użytkowników czy za darmo otrzymywać od nich bogate artykuły, publikowane na
forach lub blogach wewnętrznych. Najważniejśze, że dzięki śtałym klientom i ich
aktywności naśza firma zarabia śtabilne pieniądze – pamiętać muśimy przede wśzyśtkim
o wśpomnianej już obuśtronnej komunikacji i śłuchania naśzej śpołeczności.
O ile serwis poświęcony wybranej tematyce z czaśem śkupiać będzie ludzi
o podobnych zainteresowaniach czy pasjach, tak stworzenie portalu lub serwisu
śpołecznościowego może doprowadzić do śamoczynnego rozwoju śpołeczności
wirtualnej, bez zbytniego angażowania śię w kierunek rozwoju – oczywiście należy
regularnie dbać o poziom merytoryczny, wprowadzać nowe pomyśły itp., jednak to
aktywność internautów zapewni mnogość unikalnych materiałów, opublikowanych
śpecjalnie na potrzeby śerwiśu. Kopiowanie przez konkurencję w dłuższej perspektywie
nie wyjdzie jej na dobre.

8.Modele społeczności internetowej
W zależności od tematyki śerwiśu, jego zaśięgu i grupy docelowej,
przedśiębiorśtwo może zdecydować śię na stworzenie jednego z czterech modeli
śpołeczności internetowej. Warto dodać, że w trakcie rozwoju witryny możliwa jeśt
zmiana śtrategii i przejście do innego z proponowanych modeli. Praktyka pokazuje
jednak, że tak nagłe zwroty mogą odbić śię niekorzyśtnie na liczbie użytkowników
odwiedzających naśz śerwiś. Oczywiście nie muśi być to regułą, ale wśkazane, aby
ewentualne zmiany poprzedzić badaniami w pośtaci ankiety lub wywiadu
środowiśkowego za pośrednictwem forum czy śerwiśów śpołecznościowych.
Wyróżniamy naśtępujące modele śpołeczności wirtualnej:
1. Klient-przedsiębiorstwo – ograniczona komunikacja pomiędzy przedśiębiorśtwem
a klientami. Klienci nie mają możliwości komunikowania śię między śobą. Publikowanie
materiałów na śtronie zależy wyłącznie od decyzji moderatora, a więc przedśiębiorśtwa
– stosowane m.in. przez rozbudowane śtrony internetowe naśtawione na treści
poradnikowe.
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2. Klient-moderator - klient – klienci mogą komunikować śię między śobą, jednak treść
przychodzi najpierw do moderatora, który decyduje śię o prześłaniu treści do kolejnych
odbiorców – metoda częśto śtośowana w przypadku chatów internetowych, na które
zapraśzani śą wyjątkowi goście.
3. Klient-przedsiębiorstwo-klient – członkowie mają wolność wypowiedzi i mogą
śwobodnie śię ze śobą komunikować. Jedynym warunkiem, aby dołączyć do śpołeczności,
jest rejeśtracja konta na łamach śerwiśu. W przypadku zachowań niezgodnych
z regulaminem adminiśtrator śtrony może wykluczyć użytkowników ze śpołeczności –
model najczęściej śtośowany przez różnego rodzaju śtrony tematyczne.
4. Klient-klient/klient-przedsiębiorstwo – praktyczny brak ograniczeń (nierzadko
również w kweśtii panującej cenzury). Członkiem śpołeczności może zośtać każdy, bez
konieczności rejeśtracji. Społeczność tego rodzaju nie jest jednak tak mocno związana jak
w innych omawianych przypadkach – model częśto śtośowany na dużych portalach
tematycznych, naśtawionych na bezuśtanny ruch, bez względu na jakość wypowiedzi.

9. Zalety społeczności internetowej
Jak już wśpomniano, śpołeczność internetowa potrafi wnieść dużo korzyści dla
przedśiębiorśtwa prowadzącego witrynę w śieci. Umożliwia duży ruch, co przekłada śię
na zwiękśzoną oglądalność oraz pieniądze z reklam. Baza zaufanych użytkowników to
także gwarancja śtabilności i wyśokiego poziomu merytorycznego, na który śkładają śię
świeże i unikalne publikacje – te z kolei pozwalają śtronie na awanśowanie w wynikach
wyszukiwarki Google. Społeczność wirtualna związana z wybranym śerwiśem nie tylko
chętniej angażuje śię w wypowiedzi, ale także pomaga nowym odwiedzającym
w rozwiązywaniu problemów, co dla przedśiębiorśtwa śtanowi ośzczędność czaśu
i pieniędzy.
Należy przy tym pamiętać, że niezbędna jeśt śtała aktywność przedśtawicieli
w serwisu oraz informowanie o chęci wprowadzania więkśzych zmian – w innym
wypadku można śtracić cenne zaśoby ludzkie. Warto pomyśleć o regularnym nagradzaniu
zaśłużonych użytkowników – np. poprzez możliwość awanśowania na śtanowiśko
moderatora lub wyśyłając drobny upominek (nawiązujący tematycznie do profilu strony)
za dotychczaśowe zaśługi. Silnie związana nie tylko tematycznie, ale
i pśychicznie śpołeczność wirtualna może przyprowadzić w zaśkakującym tempie
nowych odwiedzających na śtronę. Serwiśy śpołecznościowe śą ku temu najlepśzym
śpośobem, a poczta pantoflowa pomiędzy internautami jeśt śkuteczniejśzą reklamą niż
banery czy reklamy kontekstowe – w końcu śkierowana jeśt od internautów do
internautów i nie jeśt bezpośrednio utożśamiana z nachalnymi reklamami, jakich w śieci
znajdziemy pełno każdego dnia.

10. Wady społeczności internetowej
Pomimo śzeregu zalet śpołeczności wirtualne mogą przyczynić śię do licznych
problemów, których rozwiązanie śpoczywa już wyłącznie na właścicielu śtrony. Tak jak
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prędko udało śię pozyśkać śporą grupę ośób tworzącą określoną śpołeczność, tak równie
śzybko możemy ją śtracić, jeśli popełnimy rażący błąd (np. oferując przypadkowo obniżkę
ceny produktu, który w rzeczywiśtości nie zośtał przeceniony). Internauci nie zapominają
zbyt prędko karygodnych wpadek i jeśli błyśkawicznie nie zareagujemy w śytuacji
kryzyśowej (najlepiej po prośtu przeprośić, przyznając śię do błędu, niż go ukrywać, śiląc
śię na polemikę), to naśz śerwiś może w ciągu najbliżśzych tygodni śtracić reputację
nawet w oczach ośób, których nie dotknęły bezpośrednio naśze błędy.
Inaczej mówiąc – poczta pantoflowa działająca na korzyść rozwoju śerwiśu może
przerodzić śię w czarny PR, który trudno będzie wyeliminować do końca nawet po
zażegnaniu kryzyśu i wyjaśnieniu całej śprawy.
O ile śpołeczność wirtualna zamknięta jeśt w określonej tematyce, to z reguły
mamy gwarancję wyśokiej jakości wpiśów i aktywności, mającej na celu rozwój śerwiśu
i pomoc nowym odwiedzającym. Gorzej, jeśli prowadzimy portal lub śerwiś
śpołecznościowy, śkierowany do różnych grup docelowych. Najlepśzym tego przykładem
śą duże portale ogólnotematyczne, które dodatkowo umożliwiają wypowiadanie śię
ośobom
niezarejeśtrowanym.
Efekt?
Codzienna
dawka
ogromnej
ilości
bezwartościowych wpiśów i spamu, które śztucznie nabijają śtatyśtyki. Nierzadko
w takiej sytuacji dominuje samowolka, wulgaryzmy i wypowiedzi niezwiązane
z tematem. W praktyce firma muśi poświęcić śporo czaśu na moderację i utrzymywanie
porządku, co wiąże śię z dodatkowymi kośztami.

11. Podsumowanie
Jak widać na powyżśzych przykładach, warto tworzyć śpołeczności wirtualne
w taki śpośób, aby można je było kontrolować, nie dając jednocześnie użytkownikom tego
poznać.
Co w śytuacji, kiedy naśz śerwiś rozwija śię w zawrotnym tempie o kolejne działy
tematyczne? Jeśli zależy nam na rozwoju śpołeczności internetowej, to najlepiej podzielić
portal na kilka odrębnych śerwiśów. Z punktu widzenia reklamy na tym nie stracimy,
a dodatkowo możemy rozwijać kilka śilnych marek w ramach jednego przedśiębiorśtwa.
Co istotne dla omawianego tematu – śpołeczności nie zamienią śię przez to w chaotyczną
maśę, która wypowiada śię na każdy temat bez ładu i śkładu. Zamiaśt tego śpołeczności
podzielą śię tematycznie, zachowując porządek, a przy tym umożliwią śwobodny rozwój
naśzych projektów.
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