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 Oddajemy do Państwa rąk ebook inaugurujący cykl wydawniczy marki 

LangLion. „Jak skutecznie prowadzić marketing internetowy w szkole 

językowej?” to pierwsza z serii internetowych publikacji, które od teraz będziemy 

dla Państwa regularnie tworzyć.  

 Skąd pomysł? To wynik inspirujących rozmów z naszymi klientami, 

czytelnikami bloga, partnerami biznesowymi i merytorycznymi. Widzimy,  

że rynek edukacji językowej rozwija się niezwykle dynamicznie, sięga po coraz 

nowsze i bardziej innowacyjne rozwiązania, a wśród jego przedstawicieli istnieje 

duża potrzeba rozwijania wiedzy i umiejętności. W publikacjach będziemy sięgać 

do tematów poświęconych zarządzaniu szkołą językową, do zagadnień promocji 

i marketingu (zwłaszcza internetowego), aż po coachingowe elementy  

wspomagające rozwój tzw. umiejętności miękkich, czyli kreatywności, 

motywacji, inteligencji emocjonalnej,  komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

asertywności, empatii, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, czy 

autoprezentacji.  

 Cykl ebooków LangLion otwieramy tematyką marketingu internetowego. 

Dlaczego taki wybór? Został podyktowany Państwa sugestiami. Coraz częściej 

spotykamy się z informacją o przenoszeniu budżetów promocyjnych właśnie  

do kanału online – obecnie jednego z najszybciej rozwijających się segmentów 

reklamy. To naturalna tendencja, którą można zaobserwować globalnie wśród 

przedstawicieli wielu branż, w tym także edukacyjnej.  

Wstęp 
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 Umiejętnie prowadzony marketing internetowy pozwala osiągnąć 

spektakularne efekty przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. 

Jednak droga do perfekcji  bywa długa i nie zawsze usłana różami, dlatego warto 

rozpocząć ją od podstaw. Zapraszamy do lektury na temat pierwszych kroków w 

kierunku skutecznego marketingu internetowego w szkołach językowych.  
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 Przełom starego i nowego roku to dobry czas na podsumowania, analizy  

i wdrożenia. Jest już po najgorętszym okresie w szkole językowej, a jednocześnie 

tuż przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Z pewnością masz sporo własnych 

wniosków po wrześniowo-październikowej harówce. Myśląc o tym, co należy 

poprawić, aby zwiększać liczbę kursantów i dochody pamiętaj, że za chwilę nowi 

kursanci zaczną porównywać oferty szkół językowych. Sprawdź co decyduje  

o wyborze szkoły językowej i wykorzystaj najbliższe tygodnie, jako czas na 

poprawienie tych elementów, które zwiększą konkurencyjność Twojej szkoły.  

 

1.   Strona www 
•  to ona najczęściej zapewnia pierwszy „kontakt” 

 potencjalnych kursantów z Twoją szkołą 

•   powinna być dobrze wypromowana, aby dało się 

 ją łatwo odnaleźć w przeglądarce internetowej 

•   pamiętaj o przyciągającej uwagę grafice, najlepiej  

spójnej z wizerunkiem Twojej szkoły 

•  zadbaj o przyjazny i przejrzysty układ treści – w ten sposób ułatwisz 

kursantom dotarcie do poszukiwanych informacji  

•   używaj języka korzyści, dzięki niemu Twoi klienci mogą się przekonać, jak 

wiele zyskają kiedy wybiorą właśnie Twoją szkołę 

 

6 czynników decydujących o 
wyborze szkoły językowej  
 

Rozdział 1 
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2. Opinie o szkole 
•  polecenie od znajomego to najbardziej skuteczna  

i wiarygodna reklama dla szkoły 

•  badania pokazują, że jeden zadowolony klient poleca 

daną usługę 5 osobom, a jeden rozczarowany przekazuje  

swoją negatywną opinię aż 9 osobom 

•  PAMIĘTAJ na pierwszym miejscu stawiaj zadowolenie kursantów, nawet 

jeżeli czasem będzie to oznaczało więcej pracy lub trochę mniejsze zyski! 

 

3. Cena 

•  koszt kursu to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę  

w wyborze szkoły  

•  nie popadnij w przesadę – konkurowanie wyłącznie ceną to droga donikąd 

•  jeśli Twoje kursy są drogie – wyjaśnij dlaczego (wysoka jakość, certyfikaty, 

wykwalifikowana kadra, itp.) 

•  dumpingowanie cen jest złym rozwiązaniem (skazujesz siebie na brak 

rentowności, psujesz rynek, zaniżasz jakość nauczania) 

 

4. Lokalizacja 

•  najczęściej kursy odbywają się tuż po godzinach pracy i po zajęciach  

w szkole 

•  każdy chce uniknąć marnowania cennego czasu w korkach 

•  szybki dojazd na kurs językowy jest warunkiem koniecznym dla 

potencjalnego klienta 
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•  PAMIĘTAJ nie tylko centrum jest dobrym rozwiązaniem 

•  w dużych miastach, mieszkańcy jednej czy dwóch obrzeżnych dzielnic 

mogą stanowić wystarczająco dużą grupę dla działania szkoły 

•  poza centrum Twoja szkoła będzie miała mniejszą konkurencję 

 

5. Metoda nauczania 
•  PAMIĘTAJ sformułuj informację o metodzie nauczania 

•  jej brak oznacza, że szkoła nie ma na siebie innego pomysłu, niż tradycyjne 

i dość nudne przerabianie podręcznika 

•  w dobie ostrej konkurencji i powszechnego dostępu do wiedzy takie 

standardowe minimum to za mało 

•  dobrze dobrana i ciekawie opisana metoda nauczania pozwoli zdobyć Ci 

przewagę konkurencyjną nad innymi szkołami 

6. Certyfikaty jakości 
•  certyfikaty jakości mają znaczenie zwłaszcza, jeżeli konkurencyjna szkoła 

nie może się nimi pochwalić 

•  może warto aplikować o Certyfikat Zarządzania 

Jakością ISO albo akredytację Kuratorium Oświaty 

•  sprawdź czy opłaca Ci się zdobyć certyfikat wydawcy 

podręczników, z którym współpracujesz lub zgłosić 

się o licencję na nauczanie języka określoną metodą 

•  weź pod uwagę zrzeszenie się w rodzimych, 

prężnie działających stowarzyszeniach jak np. PASE.  
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Niektórzy boją się zmian: nie chcą korzystać z nowych technologii czy to  

w nauczaniu języków, czy w prowadzeniu biura. Dlaczego tak się dzieje?  

W jaki sposób strach przed tym, co nowe ogranicza rozwój zawodowy?  

Co w ten sposób tracisz?  

Na pewno spotkałeś osobę, która ma na swoim komputerze zainstalowany 15 

lat temu system operacyjny Windows 98 i pakiet biurowy Office 2003 (dla 

przypomnienia: ten z asystentem w postaci uśmiechniętego spinacza). Albo 

podczas spotkania słyszysz legendarny dzwonek Nokia Tune i z kieszeni osoby 

obok wyjmowana jest Nokia 3210 (uwaga, kto pamięta rok debiutu tego 

telefonu? Odpowiadamy: 1999 rok! 15 lat temu!). I po zadaniu 

sakramentalnego pytania: „A dlaczego nie wymienisz tego na coś 

nowszego?” pada odpowiedź „Eee, działa, to po co zmieniać”. 

Jeżeli ludzkość nie poszukiwałaby nowości, to zamiast samochodami nadal 

jeździlibyśmy wozami drabiniastymi ;). Henry Ford twierdził, że gdyby zapytał 

ludzi czego chcą, powiedzieliby, że szybszych powozów, dlatego sam z siebie od 

razu zaoferował im samochody. Skąd w naszym życiu taka niechęć do 

zmian? Dlaczego tkwimy w starych schematach, zamiast spróbować 

nowoczesnych narzędzi? 

Okazuje się, że to nie do końca nasza wina. Winny jest tzw. mózg 

emocjonalny, czyli obszar w naszym mózgu, który stara się uchronić nas przed 

niebezpieczeństwem. Setki tysięcy lat temu niebezpieczeństwem był np. wybór 

Nie obawiaj się tego co nowe 
– technologia w służbie biznesu  
 

Rozdział 2 
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innej niż zwykle uczęszczanej ścieżki przez 

 las – nie wiadomo czy nie czaił się na niej  

drapieżca. Dlatego mózg emocjonalny  

przy jakiejkolwiek decyzji podpowiada:  

„zostań w jaskini i nie wychodź, a jeżeli 

 już idziesz, idź znaną ścieżką”. A w dzisiejszej wersji brzmi to raczej: „daj 

spokój, nowy komputer może się zawiesić, a oprogramowanie jest na pewno 

skomplikowane, lepiej układaj plan zajęć na kartce papieru”. Oczywiście na 

szczęście ludzkość nie zawsze słucha tych podszeptów, dzięki czemu odkrywa 

nowe wynalazki i lata w kosmos. 

Prawda jest taka, że większość naszych lęków, również związanych  

z wykorzystaniem nowych technologii wiąże się z negatywną projekcją. Nie 

wiemy czy coś jest dobre czy złe, czy poradzimy sobie, czy nie, ale już 

wyobrażamy sobie klęskę i kłopoty. „Ten program na pewno jest bardziej 

skomplikowany w obsłudze, lepiej zostać przy starym”. 

Co więc tracimy nie korzystając z nowych technologii? Przede wszystkim 

czas. Wyobrażasz sobie dzisiaj prowadzenie biznesu bez telefonu 

komórkowego? Czy pamiętasz jeszcze czasy, kiedy zadzwonić można było tylko 

z biura albo z domu? Pamiętasz, że jeszcze kilkanaście lat temu dokumenty 

pisało się na maszynie, a jedna pomyłka powodowała, że trzeba było pisać je 

od nowa? Czy to kojarzy Ci się to z godzinami zmarnowanego czasu? 

Oczywiście, że tak. 

Ale nawet jeżeli masz telefon komórkowy i komputer, to świat poszedł 

do przodu. Pierwszy z brzegu przykład: korzystasz z korespondencji seryjnej, 

żeby szybko przygotować dużą ilość dokumentów czy szykujesz 100 

dokumentów do wysyłki po jednym egzemplarzu? Przeglądanie e-maili tylko 
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z biura? A dlaczego nie wymienisz Nokii 3210 na smartfona i nie będziesz 

sprawdzał poczty elektronicznej na bieżąco, żeby nie tracić czasu? Przecież to 

jest teraz naprawdę tanie i mocno dynamizuje biznes. 

Po drugie przez unikanie nowych technologii możesz tracić potencjalnych 

klientów. Szkoła językowa, która nie ma estetycznej strony www może być po 

prostu uznana za niewiarygodną w oczach osób sprawdzających oferty. Brak 

adresu e-mail? Znowu punkt ujemny – może potencjalny uczeń woli wysłać 

 e-mail z zapytaniem niż dzwonić? Jeżeli uczeń będzie miał do wyboru szkołę,  

o której może tylko dowiedzieć się z pogniecionej ulotki albo szkołę, która ma 

czytelną stronę internetową z informacjami i dodatkowo udostępnia narzędzia 

online do nauki, to którą według Ciebie wybierze? 

Po trzecie: frustrujesz się. Marnujesz czas na robienie rzeczy, które mogłaby 

za ciebie zrobić aplikacja. Denerwujesz się, czekając aż stara atramentowa 

drukarka wydrukuje materiały na zajęcia. Złościsz się, bo przygotowanie 

raportu w arkuszu kalkulacyjnym trwa niemiłosiernie długo. Nie marnuj swojej 

energii. Zamiast złościć się, sięgnij po narzędzia, które pomogą Tobie i Twoim 

pracownikom w pracy. Z zaoszczędzonym czasem zrobisz co chcesz. 

A więc odwagi: technologia może być Twoim sprzymierzeńcem  

w prowadzeniu nowoczesnej szkoły językowej.  

 



11	  

Właściciele i pracownicy szkół językowych mają świadomość, że w obecnych 

czasach strona internetowa jest źródłem pierwszego kontaktu kursanta  

z organizacją. Dzieje się tak nawet w przypadku poczty pantoflowej, ponieważ 

student i tak zweryfikuje zasłyszane opinie w Internecie. Niestety pomimo tej 

świadomości, wiele osób zupełnie ignoruje ją w momencie tworzenia własnej 

strony www.  Istnieje duża liczba stron, które nie powinny zostać opublikowane. 

Liczna jest również grupa takich witryn, które nie spełniają średnich wymogów. 

Na pierwszy rzut oka widać, że albo zostały one zrobione w pośpiechu, albo 

przez niekompetentną osobę. Często wystarczy niewielka ilość pracy lub 

pieniędzy, żeby strona uzyskała profesjonalny kształt, interesujące treści oraz 

stała się swoistą wizytówką i chlubą szkoły. Biorąc pod uwagę obecny stan 

rzeczy optymalizacja strony www będzie dla wielu szkół językowych idealnym 

sposobem na wyróżnienie się i przyciągnięcie nowych słuchaczy.   

 

10 głównych zasad tworzenia 
dobrej strony internetowej  
 

Rozdział 3 
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O czym musisz wiedzieć? 

1.   Domena 

•  ma być jak najkrótsza 

•  za wszelką cenę walcz o domenę .pl  

•  w przypadku szkół możemy sobie ewentualnie pozwolić na nazwę  

w domenie edu.pl 

•  nie decyduj się na domeny com.pl, net.pl, org.pl – będziesz musiał wtedy 

konkurować z silniejszą domeną .pl  

•  darmowe domeny typu prv.pl też nie wchodzą grę 

•  zapomnijmy również o .com, .net, .org – jest to nieprofesjonalne  

w przypadku, gdy prowadzimy działalność tylko w Polsce 

2. Logo i layout 
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•  nie szukaj tu oszczędności 

•  stworzenie dobrego logotypu i layoutu wymaga doświadczenia - nie rób 

tego samodzielnie ani nie zlecaj usługi po znajomości – napisz brief  

z wymaganiami i wyślij do kilku agencji – zobaczysz kto przygotuje 

najciekawszą ofertę 

•  identyfikacja wizualna to element, który ma przyciągać klientów 

•  identyfikacja powinna być spójna, konsekwentna i nie ulegać zmianie co 

kilka miesięcy 

•  wyrazisty logotyp = wyrazista strona internetowa  

•  sprawdź trendy layoutów stron www na świecie wg. Magazynu 

Time: http://time.com/3054279/50-best-websites-2014/  

•  PAMIĘTAJ dbaj o oryginalną treść, ale jeśli chcesz przyciągnąć wielu 

klientów nie szalej zbytnio z formą 

3. Zgodność ze standardami 
•  sprawdź czy strona spełnia standardy  

powszechnie przyjęte w internecie 

•  testy zgodności zwiększą  

prawdopodobieństwo poprawnego  

wyświetlenia strony w różnych  

przeglądarkach  

•  test wykonasz na http://validator.w3.org/  

Wejdź i wpisz adres swojej strony. 

Wyświetlone błędy i ostrzeżenia przekaż 

webmasterowi. 
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4. Struktura strony 
•  Twoja strona powinna mieć odpowiednią strukturę wspomagającą 

wyszukiwanie w przeglądarkach  

•  zapewni ona wyższe miejsce w wynikach wyszukiwania 

•  osiągniesz to stosunkowo łatwo korzystając z popularnych systemów do 

zarządzania treścią (CMS), tj. WordPress czy Drupal 

•  systemy te stworzą domyślnie linki przyjazne dla wyszukiwarek 

•  najważniejsze pozycje „O nas”, „Oferta”, „Cennik”, „Kontakt” powinny być 

dostępne z poziomu strony głównej 

•  nie szalej z kolejnością zakładek – najnowszej promocji nie umieszczaj, jako 

ostatniej, a kontaktu nie podawaj jako pierwszego newsa na stronie 

•  unikaj rozwijanych menu – potrafią zachowywać się nieprzewidywalnie  

w różnych przeglądarkach 

•  PAMIĘTAJ im prościej,  tym skuteczniej 

5. Oferta z cennikiem 

•  klient trafia na stronę firmy ponieważ chce uzyskać informacje np. poznać 

ofertę i cennik 

•  ułatw dostęp do najważniejszych informacji inaczej zniechęcisz 

potencjalnych kursantów 

•  nie rezygnuj z umieszczania cennika z obawy przed konkurencją 

•  skupiaj się na własnym rozwoju – prezentuj swoje przewagi bez 

najmniejszego wahania!  
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6. Formularz zapisu 
•  nie zapominaj, że strona www poza funkcjami informacyjnymi  

i wizerunkowymi powinna pełnić ważną rolę wsparcia sprzedażowego 

•  umieść na niej formularz umożliwiający zapisy na zajęcia 

•  formularz powinien być jak najprostszy, wystarczy imię i nazwisko, telefon, 

mail i wybór kursów 

•  najlepsze efekty zapewni formularz, który pozwoli potencjalnemu 

kursantowi przeprowadzić od razu test kwalifikujący 

•  bezpłatny test poziomujący, który z dużą dokładnością zweryfikuje 

znajomość języka Twojego klienta, o wiele mocniej zachęci go do 

uzupełnienia danych osobowych niż zwykła informacja  

7. Kontakt oraz mapa dojazdu 

•  zakładkę „Kontakt” umieść w widocznym miejscu 

•  uwzględnij w niej wszystkie informacje teleadresowe: nazwa szkoły, ulica, 

kod pocztowy, miasto, telefony, adresy mailowe  

•  adres mailowy powinien być zawsze w domenie naszej szkoły, czyli np. 

biuro@mojaszkola.pl 

•  rezygnuj raz na zawsze z darmowych adresów mailowe np. wp.pl, 

gmail.com czy poczta.onet.pl (z własnego doświadczenia - ekstremum - 

adres e-mail w domenie buziaczek.pl!) 

•  umieść na stronie mapę – skorzystaj z łatwego w użyciu skryptu Google 

Maps 

•  dzięki mapce potencjalny kursant od razu wyznaczy trasę dojazdu do 

szkoły lub zobaczy budynek i okolicę dzięki funkcji Google Street View 
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8. Responsive Web Design 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  w obliczu rozwoju technologii Twoja strona powinna być dostępna również 

na urządzaniach mobilnych tj. smartfonach, tabletach, netbookach 

•  zrezygnuj z budowy osobnej strony www na komputer i mobilnej na 

telefon komórkowy (stosunkowo drogie rozwiązanie, które wymaga dużych 

nakładów dodatkowej pracy w zarządzaniu treściami) 

•  strona mobilna nie obsłuży całej gamy różnorodnych urządzeń, które 

pojawiają się niczym grzyby po deszczu (różne wielkości ekranu, różne 

rozdzielczości) 

•  w/w problemy rozwiąże tzw. RWD czyli Responsive Web Design 

•  strona zaprojektowana w RWD dostosuje się do każdego urządzenia 

mobilnego poczynając od niskobudżetowych smartfonów poprzez tablety, 

netbooki, a kończąc na bardzo dużych monitorach 

•  UDOGODNIENIE Responsive Web Design to gwarancja posiadania jednej 

wersji strony z tą samą treścią dla wszystkich możliwych urządzeń! 

 

 

44% Polaków posiada smartfony.  
Na początku roku 2015 osiągniemy poziom 60%.  
W 2013 roku 46 proc. posiadaczy smartfonów  
korzystało z aplikacji mobilnych. To o 31 proc.  
więcej niż w roku poprzednim. Z przeglądarek 
internetowych w smartfonach korzysta obecnie 
 64 proc. Polaków – to aż o 23 punkty 
procentowe więcej niż przed rokiem 
 
źródło: Marketing mobilny w Polsce 2013/2014, 
jestem.mobi/Monika Mikowska 
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•  nie przejmuj się niuansami technicznymi - wymagaj od webmastera 

projektu strony zrealizowanego przy wykorzystaniu Responsive Design 

•  PAMIĘTAJ jeśli chcesz stronę responsywną powiedz o tym od razu, aby nie 

okazało się, że przebudowa już niemal zaprojektowanej strony pod RWD 

będzie Cię kosztowała majątek! 

 

9. Social Media 

•  na stronie zamieszczaj merytoryczne treści 

•  pokazuj, że szkoła ma się dobrze, rozwija się, a jej program obfituje w dużo 

ciekawych wydarzeń  

•  PAMIĘTAJ do wymiany bardziej nieformalnych treści przeznacz raczej 

profile na portalach społecznościowych np. na Facebooku (luźna 

konwencja da Ci więcej swobody) 

•  nie zapomnij umieścić w widocznym miejscu na stronie ramki lub 

odnośnika do swoich profili w kanałach Social Media 

•  dzięki zaakcentowaniu posiadanych profili klienci nie pominą 

alternatywnych dróg komunikacji ze szkołą 

10. Automatyczna muzyka oraz technologia flash 
•  automatycznie włączająca się muzyka na stronach internetowych  

to koszmar dla ich użytkowników 

•  najgorzej kiedy strona nie uwzględnia wyłączenia muzyki 

•  unikaj tego za wszelką ceną (przypomnij sobie jak się złościsz, gdy 

niespodziewanie wyświetla Ci się reklama z muzyką)  
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•  dźwięki na stronie osadzane są często przy pomocy technologii Flash - 

unikaj jej jak ognia! 

•  strona we Flashu pozornie sprawia wrażenie bardziej interaktywnej, ale de 

facto słabo się pozycjonuje w wyszukiwarkach internetowych 

•  PAMIĘTAJ większość urządzeń mobilnych będzie miała problem  

z wyświetleniem strony zbudowanej we Flashu – zrezygnuj z tej technologii 

żeby nie ograniczać swojej grupy docelowej  

•  obecnie technologia Flash jest porzucana na rzecz HTML5 (m.in. korzysta  

z niej serwis YouTube) 
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Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram  

– to obecnie najmodniejsze miejsca w internecie. Tutaj promują się 

przedstawiciele niemal wszystkich branż. Zarówno Ci najwięksi, jak i Ci 

najmniejsi. Czy wiesz dlaczego Social Media cieszą się taką popularnością? Czy 

znasz te portale? Czy masz pomysł na obecność swojej szkoły w mediach 

społecznościowych? Sprawdź jakie są powody, dla których powinieneś zacząć 

promować szkołę językową w mediach społecznościowych.  

Dlaczego warto inwestować w 
komunikację w Social Media?  
 

Rozdział 4 
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Niska bariera wejścia – mitem jest oczywiście stwierdzenie, że media 

społecznościowe to darmowa reklama. Nie jest darmowa, bo na budowę 

obecności w Social Media trzeba poświęcić przede wszystkim czas, a ten też 

jest cenny. Ale faktem jest, że podstawowy profil na Facebooku albo na 

Twitterze można zacząć rozwijać bez dodatkowych nakładów na reklamę, 

inwestując jedynie swój czas. Na początek – to wystarczy   

 

 

 

 

Media społecznościowe są skalowalne – działania w Social Media można 

rozpocząć niemal za darmo, a niewielką i skuteczną kampanię na Facebooku 

można przeprowadzić już za kilkaset złotych miesięcznie. Owszem, największe 

marki budują rozbudowane aplikacje, organizują konkursy z nagrodami, 

przygotowują animacje, a ich budżety są liczone w setkach tysięcy złotych 

miesięcznie. Jednak pamiętaj, że każdy użytkownik mediów społecznościowych 

bez problemu znajdzie dla siebie działania na odpowiednią skalę. 

 

Social Media łatwo rozprzestrzeniają informacje – wykupując reklamę  

w tradycyjnych mediach, np. gazecie lub radio, ciężko jest uzyskać efekt 

marketingu szeptanego. Odbiorcy reklamy rzadko o niej dyskutują lub 

polecają ją innym. W Social Media poinformowanie znajomych, że coś się lubi 

jest bardzo łatwe – wystarczy kliknąć „like”, żeby inni się o tym dowiedzieli, 

albo napisać komentarz. Najlepsze posty są udostępniane lub retweetowane 

tysiące razy. 
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Komunikacja ma indywidualny charakter – to nie jest tworzona  

i reżyserowana tygodniami reklama, ale codzienne pisanie wpisów, postów czy 

tweetów. Jeżeli ktoś lubi żartować – będzie częściej publikował dowcipy. Jeżeli 

często podróżujesz do kraju, którego język jest nauczany w Twojej szkole – 

możesz publikować zdjęcia i krótkie wspomnienia z podróży. W komunikacji 

tego rodzaju można sporo powiedzieć o sobie, własnej działalności i dobrze 

oddać wyjątkową atmosferę szkoły. Nie obawiaj się początków. Pamiętaj, że 

internauci są w stanie wybaczyć sporo błędów, niedociągnięć czy potknięć, 

jeżeli Twoja komunikacja jest spójna i szczera. 

 

Łatwo dostępne informacje zwrotne – w tradycyjnych mediach emituje się 

reklamy, a następnie za pomocą kosztownych badań (co najmniej kilkanaście 

tysięcy złotych) bada się, co na ich temat sądzą odbiorcy. W mediach 

społecznościowych klienci od razu napiszą pod Twoim postem co im się 

podoba, a co nie do końca. Nie musisz więc prowadzić drogich badań – 

odpowiedzi na pytania czy Twoje promocje podobają się Twoim klientom 

dostaniesz szybko i za darmo. 

 

Dodatkowy kanał obsługi klienta – Social Media możesz również 

wykorzystać jako tablicę ogłoszeniową. Na przykład poinformujesz, że za 

tydzień zajęcia zostaną odwołane, albo obsłużysz reklamację. To jakim 

kanałem komunikacji się posługujesz jest kwestią wtórną – telefon, e-mail czy 

Social Media. Najważniejszy jest efekt: obsługa klienta i rozwiązanie jego 

problemów. 
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Social Media mają wpływ na pozycjonowanie strony – jeżeli poszczególne 

podstrony twojej witryny lub bloga firmowego są lajkowane na Facebooku, 

udostępniane na LinkedIn czy na Wykopie, to Google zdecydowanie chętniej  

wyświetla taką stronę w wynikach wyszukiwania. Specjaliści od SEO twierdzą, 

że rola Social Mediów w pozycjonowaniu stron jest coraz większa. 

 

W mediach społecznościowych jest duże audytorium – liczby są 

imponujące: we wrześniu 2014 roku w Polsce z Facebooka korzystało 17 mln 

internautów, z nk.pl (dawniej nasza-klasa) ponad 5 mln, a z Twittera, który 

uchodzi za niszowy serwis – 3 mln internautów. To naprawdę spore audytoria, 

które spędzają na portalach społecznościowych dużo czasu. Pamiętaj, że 

wśród nich są także Twoi potencjalni klienci. Warto się tam pokazać. 

 

Media społecznościowe są bardzo szybkie – tradycyjne kampanie 

reklamowe przygotowuje się długo: kampanię trzeba dokładnie 

zaplanować, należy wykupić czas antenowy lub powierzchnię reklamową, 

następnie nakręcić lub nagrać spot – to zajmuje czas. Napisanie posta w Social 

Media trwa kilka minut. Możesz w ten sposób reagować błyskawicznie na 

zmieniającą się sytuację. Brytyjczyk Lewis Hamilton został mistrzem świata 

Formuły 1? Już w pięć minut po zakończeniu wyścigu możesz zaoferować 

promocję dla najszybszych – trzy pierwsze osoby, które zapiszą się na kurs 

angielskiego dostaną rabat. Prawda, że proste? 

 

Media społecznościowe pozwalają na bardzo precyzyjne dotarcie do 

grupy docelowej – chcesz stworzyć na Facebooku kampanię promującą 

ofertę języka francuskiego? Możesz wyświetlić reklamy osobom, które polubiły 
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profile np. ambasady francuskiej, artystów z tego kraju czy filmów. Albo 

konkurencyjnych szkół językowych z taką ofertą. Media społecznościowe 

pozwalają na niebywałą precyzję w targetowaniu reklam. Sprawdź sam! 
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Content marketing to strategia polegająca na tworzeniu i publikowaniu 

wartościowych treści, by zainteresować, przyciągnąć i zaangażować dokładnie 

określoną grupę odbiorców, którzy w ten sposób staną się naszymi klientami. 

 

Na czym polega wartość content marketingu? 
Po pierwsze, dzięki niemu wyróżnimy się na tle konkurencji i zbudujemy swój 

wizerunek jako ekspertów.  Będziemy więc oddziaływać bezpośrednio na 

naszych potencjalnych klientów, tworząc z nimi trwałą relację. To ważne  

w czasach, kiedy ludzie wiedzą jak blokować maile reklamowe, banery czy pop-

upy, przez co tradycyjne formy reklamy w sieci stają się coraz mniej skuteczne. 

Po drugie, zwiększymy swoje szanse na wysoką pozycję w wynikach 

wyszukiwania. Algorytmy Google’a (Panda, Pingwin i Koliber) mogą stać się 

naszymi sojusznikami, o ile dostaną to, co lubią, czyli właśnie wartościowy  

i oryginalny content… Google wprowadził je po to, żeby ograniczyć możliwość 

„sztucznego” podnoszenia pozycji stron i premiować przydatne dla 

użytkowników strony. 

 

Strategia content marketingowa 
dla szkoły językowej 
 

Rozdział 5 
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Im więcej dasz, tym więcej dostaniesz 
Contentem, czyli treścią udostępnianą w ramach content marketingu mogą 

być artykuły, materiały video, podcasty, posty, ebooki, infografiki, listy FAQ lub 

zdjęcia. Najczęściej szkoły językowe decydują się na: 

 

Blog – można w nim zamieszczać porady językowe i informacje na temat stylu 

życia, kultury i pracy w kraju, w którym używa się danego języka. 

 

Newsletter – dzięki niemu można regularnie informować subskrybentów  

o tym, co dzieje się w szkole oraz promować kursy i wpisy na naszym blogu, 

 

Fanpage – przede wszystkim na Facebooku i Google+, który jest ważny 

dlatego, że Google premiuje strony powiązane z jego własnym medium 

społecznościowym, 

 

Ebooki – można w tej formie publikować rozmówki, ćwiczenia czy praktyczne 

porady. Warto zadbać o ciekawą szatę graficzną ebooka i prosić tych, którzy go 

pobierają, żeby w zamian zostawiali nam swój adres e-mail i zgodę na 

wysyłanie newslettera. 

 

Tworząc nasze treści starajmy się, żeby edukowały one odbiorców i 

rozwiązywały ich problemy albo dostarczały im rozrywki. Użytkownicy docenią 

taki content i będą go chętnie udostępniać w mediach społecznościowych. 
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7 kroków do własnej strategii content marketingowej 
Na rynku działa wiele firm specjalizujących się w content marketingu, ale 

korzystanie z ich usług wiąże się najczęściej ze sporymi wydatkami. 

 Na początek dobre efekty może również przynieść prowadzenie takich działań 

samemu. W końcu osoby nauczające języków obcych są specjalistami w swojej 

dziedzinie i dysponują wartościową wiedzą, którą mogą dzielić się ze swoimi 

klientami. Tego atutu nie będzie miał żaden copywriter z wynajętej agencji. 

 

Żeby wypracować własną strategię: 

1.  Zbierz jak najwięcej informacji o swoich potencjalnych klientach: dowiedz 

się kim są, czym się kierują i jakie są ich potrzeby. 

2.  Stwórz persony. Wymyśl trzy do pięciu fikcyjnych osób i nadaj im cechy 

swoich klientów. Każdy element swoich treści twórz z myślą o co najmniej 

jednej personie. 

3.  Dbaj o spójność przekazu. Zastanów się, kim jesteś, co chcesz dawać 

ludziom i jak chcesz być postrzegany? 

4.  Zdefiniuj cele swoich działań content marketingowych. Pamiętaj, by były 

one jak najbardziej konkretne i mierzalne. 

5.  Zbierz wszystko, co kiedykolwiek napisałeś czy stworzyłeś i sprawdź,  

co możesz wykorzystać w swoich działaniach marketingowych. 

6.  Stwórz plan wydawniczy. Zdecyduj, co chcesz publikować i jak często 

jesteś w stanie to robić. 

7.  Publikuj i analizuj. Dzięki darmowym narzędziom, takim jak Google 

Analytics, możesz sprawdzić, które z twoich działań przynoszą najlepsze 

efekty. Wyciągaj wnioski i staraj się ciągle coś poprawiać. 
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Promowanie się samemu poprzez działania content marketingowe ma jedną 

poważną wadę – jest dość pracochłonne. Warto jednak spróbować znaleźć na 

nie czas, bo może to przynieść znakomite efekty. 

 

Dziękujemy za lekturę.  
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www.langlion.com 

linkedin.com/company/langlion-platform 

facebook.com/langlion 

blog.langlion.pl 

blog.langlion.com 


