
Jak sprofilować 
komunikację o ofercie  
księgarni  na social
mediach? 
#dobre praktyki 
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Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School

prowadził badania w latach 2005-2018 niezależnych 

księgarń w USA.

Wyniki badań zamieścił  w publikacji:

„Rewolucja w handlu detalicznym:

Nowela o odrodzeniu  niezależnych księgarń”

„Niezależne księgarnie

stanowią opowieść o nadziei dla firm 

kierowanych  przez społeczność”



!

„W erze cyfrowej podstawą jest budowanie społeczności. 

Niezależne księgarnie, które chcą odnieść sukces, muszą 

zaistnieć w sposób naturalny. 

Pokazać swoją autentyczność, poczucie przynależności 

do lokalnej społeczności.

Miejsca gdzie przychodzą ludzie i mogą rozmawiać o 

wspólnej pasji i zainteresowaniach.

Księgarze mają społeczność analogową i mogą mieć 

cyfrową.

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School
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Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School

Kluczowe trendy,  które wspierają niezależne księgarnie 

1. Niezależne księgarnie odzyskały klientów Amazona i innych dużych graczy, 

podkreślając silny związek z wartościami społeczności lokalnej #kupuj lokalnie 

i społecznie odpowiedzialnie. 

2.  Zamiast  polecać  tylko bestsellery, nawiązuj  osobiste relacje z klientami

pomagając im odkryć wschodzących autorów i nieoczekiwane tytuły, klasyki, back list

Czytelnik nie żyje tylko nowościami. Szuka dobrej książki.  

„
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„

Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie jesteśmy w tej samej branży, co

Amazon. 

Książkę możesz kupić wszędzie, ale nie możesz kupić społeczności i wartości ."

-Księgarz

„Zasadniczo zajęliśmy się naszym stosunkiem do społeczności i

na nowo zdefiniowaniem czym jest księgarnia. Chodzi o społeczność

która otacza księgarnię i te interakcje

między autorem a czytelnikiem oraz czytelnikami a księgarzami,

i czytelnikami ze sobą.”

-Księgarz
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Tradycyjny kanał i social media małżeństwo doskonałe 

#moc hashtagów

• Odnoszący sukcesy księgarze niezależni maj obie społeczności 

bezpośrednią i social media. 

• Hashtag #bookstagram był wykorzystany w ponad 35 milionach 

zdjęć w serwisie  IG od 2010 r.

• Inne #hahstagi IG 

• Bookstagrampl , #czytambolubię #książkazamiasttorebki

#wybierzksięgarnie #bookstagramer #ksiegarnia #książkimojeżycie

• Można zamieszczać do 30 hahastagów

• Trzeba je zmieniać w zależności od książki i grupy 

• Wybierać hahstagi o średniej popularności

• Zaznaczać miejsce (gdzie was znaleźć) 

„



DOBRE PRAKTYKI 
w komunikacji 
przykłady



Dlaczego warto kupować książki w  księgarni?                
Autorzy książek mówią o tym na filamch

Bloomsbury akcja YT, IG #ChooseBookshops

„Tam spotykasz  ludzi a nie algorytmy „     „Możesz dotknąć książki, poczuć jej 

zapach „

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts

„Tam czekają na Ciebie książki, 

które mogą zmienić Twoje życie 

Księgarnie  są centrum i sercem Twojej dzielnicy    

Za każdym razem gdy wchodzę 

do księgarni wychodzę z nową inspiracją 

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts


Niech czytelnicy i odwiedzający ksiegarnie będą influencerami

Aby tak było coś musi być impulsem- tu ciekawe torby i akcja 

„Oznacz nas na swoim FB i IG  - podaj hasło i nazwę księgarni „.



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach 
Naszym celem jest dostarczenie Ci wartościowej książki, którą pokochasz bo wiemy co lubisz . 

Wyszukamy ją dla Ciebie. Dla nas książka  to nie  asortyment  tylko przedmiot z duszą i to nie tylko bestsellery. 

Oferujemy Ci  możliwości odkrycia czegoś nowego i ekscytującego, co trudno Ci będzie odkryć 

podczas wyszukiwania w księgarniach internetowych.

Organizujemy również wiele wydarzeń związanych z książkami, odczytów i klubów książek.

, Więc wpadnij i przywitaj się, jeśli jesteś blisko jednej z naszych uroczych księgarni!



Podziękuj, bądź wdzięczny wyrażaj to osobiście , personalnie …

Wdzięczność ma twarz Twoją i Twoich księgarzy lub księgarek 

Poczucie humoru pozwala pokazać Inteligencję ..



DOBRE PRAKTYKI 

w komunikacji 

Przykłady Proś o oznaczanie Cię w postach ( @ plus Twoja nazwa), 

przypominaj o wartościach zakupów w księgarniach niezależnych  



DOBRE PRAKTYKI 

Książki i ciekawe gadżety - sprzedawane w zaprzyjaźnionej kawiarni  

niedaleko księgarni przykład współpracy w dzielnicy ….w IRLANDII 



Największy błąd

Ukrywanie ludzi za 

NAZWĄ KSIĘGARNI, 

FIRMY 

Największym błędem, jaki 

popełniają marki, jest 

ukrywanie ludzi za swoją 

marką. Konsumenci i firmy 

coraz bardziej cenią 

wiadomości, z którymi łączą 

się emocjonalnie. Media 

społecznościowe, które 

działają dobrze, to media 

społecznościowe. 

Opowiedz o tym, co dzieje 

się za kulisami, i pokaż, jak 

pracownicy i liderzy dzielą 

się swoimi historiami w 

autentyczny sposób



Osobiste rekomendacje co czytać – księgarz a  nie 

algorytm! Tu księgarz z LIGHTHOUSE…KONIECZNIE PODAJ 

IMIĘ …

Opowiada o jego książkach, które poleca

#Meet the Booksellers YT, FB, case niszowej księgarni 

LIGHTHOUSE



Osobiste rekomendacje prawdziwych miłośników

książek nie algorytmu! #Meet the Booksellers YT , FB, 



Prawdziwi ludzie nie algorytmy!  
Budowanie pozycji KSIĘGAREK eksperta w social mediach i wzmacnianie relacji. 

# Book Oracle! 
1.Dostęp do prawdziwych wskazówek dotyczących książek od prawdziwych ludzi –

bez konieczności odwiedzania sklepu! 

2. Daj nam znać, co lubisz, a nasz niesamowity personel poinformuje Cię, co dalej 

czytać. 

Żadnego algorytmu !

Pasjonaci książek i eksperci dadzą Ci najlepsze wskazówki!

„



SOCIAL  MEDIA TO EMOCJE –

Co WYDARZA SIĘ W KSIĘGARNI  UPPSALA 

PUBLIKUJ HISTORIE ZE ŚWIATA PODOBNE WYDARZĄ SIĘ I U CIEBIE ….



ŚCIANA WDZIĘCZNOŚCI – CZYTELNICY ZOSTAWIAJĄ 

KARTKI Z ŻYCZENIAMI, pokazuj je na social mediach ...



Nostalgy Auction – # zaangażowanie   

16 książek,  które wędrowały z księgarnią od jej początku.  

Licytowano sprzedaż tajnych  niespodzianek wspierając w ten 

sposób księgarnię

Składasz ofertę na książkę,

a na koniec powiadomimy 16 najlepszych oferentów,

że wygrali (która wygrana książka będzie niespodzianką!). 

Książki – dodatkowo podpiszemy je dla Was specjalnymi podziękowaniami!

Wasze wsparcie podczas trwającego kryzysu oznacza dla nas cały świat 

i nie możemy przecenić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za wszystko, 

co dla nas robicie. 

Dobrze wiedzieć, że nie tylko my kochamy to miejsce! Dzięki – a teraz licytuj!

Aukcja była otwarta globalnie – można było  licytować z dowolnego miejsca.Aukcja

zakończyła się dużym sukcesem



Efektywna promocja polskiej 

książki on-line… 
Praktyczny przewodnik dla księgarni



Nagrodzone kampanie książek, które 
mogą nas zainspirować…



Jeśli
oglądałeś
-
nasza
książka
jest tym
co
kochasz







Pomysł został opracowany dla brazylijskiej 

sieci księgarni Livraria Cultura, która 

wykorzystuje wspólne narzędzie rekomendacji 

używane przez serwisy streamingowe.

Tym razem jednak „Jeśli obejrzałeś” poleca nie 

filmy czy programy telewizyjne, ale książki także 

historyczne 







Dlaczego kampania dla 

księgarni Mint Vinetu stała 
się niezwykle popularna w 

mediach 

społecznościowych? 

Ponieważ twórczo opisuje 

jedną z najbardziej 

pożądanych zalet książek: 

mogą uczynić czytelnika 

kimś innym. 
Wybierz swojego bohatera 

w Mint Vinetu… lub w 

dowolnej innej księgarni na 

całym świecie.







Fantastyczna kampania reklamowa 

opracowana dla Zarządu Edukacji 

miasta Yokohama. Kampania miała 

na celu rekrutację księgarzy i 

promocję czytania.

Układy przedstawiają rzeźby dzieci 

wykonane w całości z książek. 

Wizuacjom towarzyszą nagłówki, takie 

jak „Czytaj książkę. Spójrz na świat 

inaczej” lub „Książki to więcej niż 

wiedza”, „ Jesteś swoimi książkami z 

dzieciństwa”.



Książka zawsze dotrzyma Ci 

towarzystwa







Pomysł, aby dosłownie 

zwizualizować myśl 

„właściwa książka zawsze 

dotrzyma Ci 
towarzystwa”, sprawia, 
że ta kampania jest 

zabawna i 

niezapomniana. 

Stworzone dla Steimatzky

Books, sprawdza i działa 

w każdym łóżku i dla 

każdego gatunku książki.



Książki pozwalają żyć podwójnym życiem

Seria pomysłowych reklam 

prasowych dla Stories! Księgarnia 

pokazuje, że jeśli czytasz książki, 

żyjesz jednocześnie dwoma 

życiami – i że dzieje się to 

natychmiast.





Jesteś tym co czytasz



Jesteś tym co czytasz. 

Ludzie, którzy czytają więcej, 

są ciekawsi. 

Jeśli chcesz być ciekawszy, 

niech Pulp Books

poleci Ci coś do czytania.



Jesteś tym co czytasz. 

Ludzie, którzy czytają więcej, 

są ciekawsi. 

Jeśli chcesz być ciekawszy, 

niech Pulp Books

poleci Ci coś do czytania.



Jesteś tym co czytasz.

Stajesz się 

wyjątkowy

dzięki książkom










