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Winter is coming
Zbliżająca się premiera finałowego sezonu serialu „Gra  
o tron” elektryzowała Social Media. Korzystając z ogromnej 
popularności serialu, chcieliśmy znaleźć idealny sposób na 
zaangażowanie użytkowników i zwiększenie popularności 
obsługiwanej przez nas marki LOT Polish Airlines.
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Wzbudzenie pozytywnych reakcji wśród 
użytkowników profilu marki LOT

Dotarcie do osób, które nie były fanami 
marki, ale były fanami serialu GoT

Zwiększenie zasięgu wirusowego profilu 
oraz liczby fanów i followersów 

Wzrost liczby przychylnych publikacji 
na temat marki 

ROZWIĄZANIE
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Walka o RTM
Real-Time Driven Marketing to nic innego jak marketingowy 
refleks. Dzięki niemu marka może w szybkim czasie 
organicznie dotrzeć do odbiorców, którzy wcześniej nie byli 
dla niej osiągalni. Marketing w czasie rzeczywistym wymaga 
szybkiego i kreatywnego działania.
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W walce o socialowy tron
Jak podaje IDG Research, 58% użytkowników uważa,
że najlepsze strony marek to te, które angażują społeczność. 
Jednocześnie 78% użytkowników docenia, gdy content 
zamieszczany przez marki jest prosty i zrozumiały. Aż 39% 
konsumentów w wieku 25–45 lat oczekuje rozrywki i humoru 
ze strony marek w mediach społecznościowych. Wniosek?
To właśnie takie treści zdobywają zdecydowanie więcej 
odbiorców i angażują nowych. Ludzie uwielbiają takie marki!

Wykorzystanie możliwości Real-Time 
Driven Marketingu

Kontekstowe zwrócenie uwagi 
użytkowników na markę LOT

Odpowiedź na trzy potrzeby 
użytkowników: prosty komunikat, 
rozrywkowa treść, angażująca forma, 
która wywoła wiele dyskusji 

Biorąc pod uwagę te dane, stworzyliśmy klucz do viralowej 
treści, która angażuje, bo dotyczy zainteresowań odbiorców. 
Jest jednocześnie jasnym i czytelnym przekazem oraz 
pokazuje dystans marki i rozrywkowe podejście do reklamy.
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Jak zawalczyliśmy
o socialowy tron?
Przygotowaliśmy post z montażem, w którym główną rolę 
zagrał cień – cień smoka z „Gry o tron”.

Stworzyliśmy koncepcję, która w naturalny 
sposób powiązała markę LOT Polish 
Airlines z popularnym w danym czasie 
serialem GoT. 

Zaproponowaliśmy lekką komunikację
i kreatywną kreację w poście na Facebooku 
oraz Instagramie, która kontekstowo 
zwracała uwagę miłośników serialu. 

Posty opublikowaliśmy w czasie największego 
zainteresowania fanów premierą ostatniego 
sezonu GoT.



Każda minuta ma znaczenie, 
czyli kiedy zaatakowaliśmy
Do określenia najlepszej godziny publikacji wykorzystaliśmy 
Google Trends i analizę stałego wzrostu zainteresowania 
nowym sezonem „Gry o tron”. Dodatkowo zweryfikowaliśmy 
aktywność użytkowników na profilu LOT-u za pomocą 
Sotrendera. Dzięki temu opublikowaliśmy materiał 
w momencie, gdy popularność zapytań o serial była już bardzo 
wysoka, a nasi fani obecni i bardzo aktywni w social mediach.
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Ponad 3593 pozytywne wzmianki 
w ciągu 2 dni na temat LOT 
Polish Airlines!

20 000
interakcji łącznie na wszystkich profilach marki

Ponad

765
udostępnień postu

Komentarze pod kreacją i udostępnianie 
postu przez użytkowników na większości 
profili społecznościowych: Instagram, 
Facebook, Twitter, LinkedIn 

Kreacja uwzględniona w dwóch rankingach 
branżowych stworzonych przez Nowy 
Marketing oraz Social Press

Pozytywne wypowiedzi ekspertów 
z branży, udostępnienia postu na profilach 
poświęconych marketingowi



Okiem społeczności

Okiem ekspertów

https://nowymarketing.pl/a/21762,seizethethrone-czyli-jak-marki-reagowaly-na-premiere-osmego-sezonu-gry-o-tron
https://socialpress.pl/2019/04/gra-o-tron-opanowala-social-media-co-przygotowaly-marki-w-polsce
https://nowymarketing.pl/a/21762,seizethethrone-czyli-jak-marki-reagowaly-na-premiere-osmego-sezonu-gry-o-tron
https://socialpress.pl/2019/04/gra-o-tron-opanowala-social-media-co-przygotowaly-marki-w-polsce
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Składniki naszego sukcesu
w walce o tron

Nigdy nie marnujmy okazji!
Real-Time Driven Marketing w połączeniu 
z monitoringiem internetu może mieć 
wiele zastosowań i przynieść świetne 
efekty wizerunkowe.

Warto obserwować aktualne trendy 
i dyskusje użytkowników w mediach 
społecznościowych, a następnie 
wykorzystać odpowiedni moment  
do promocji marki.

Nawet pojedyncza kreacja w social 
mediach może wywołać pozytywny 
odbiór i zbudować duży zasięg 
wirusowy, jeśli zostanie przygotowana
w naturalny dla marki sposób.

I jeszcze jeden ważny wniosek
LOT Polish Airlines jest przykładem tego, że każda marka, 
niezależnie od wielkości czy segmentu, jest w stanie wykorzystać 
potencjał tkwiący w Real-Time Driven Marketingu.



THEY.PL I LOT
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Geneza naszego wspólnego 
zwycięstwa
W Digital Marketing Agency They.pl realizujemy dla LOT 
Polish Airlines działania w mediach społecznościowych oraz 
influencer marketing na rynku globalnym, w tym m.in.  
w Polsce i USA. Do naszych zadań należy również 
komunikacja biznesowa pod kątem employer brandingu. 



Na czym polega kompleksowe 
podejście They.pl do komunikacji 
prowadzonej dla LOT Polish 
Airlines?

Kreacja – tworzenie spójnego layoutu  
dla wszystkich kanałów komunikacyjnych 

Realizacja – ekosystem działań 
uwzględniających grupy docelowe
w poszczególnych kanałach komunikacji

Sprzedaż online – generowana również przy 
pomocy nowych rozwiązań i odpowiedzi na 
bieżące trendy i wydarzenia, zawsze zgodnie
z istotą marki i jej wartościami 





Social media LOT Polish 
Airlines to*:

293 000
fanów na Facebooku

48 800
followersów na Instagramie

21 580
obserwujących na LinkedIn
– jednym z największych w Polsce profili firmowych

6 kanałów
prowadzonych przez agencję They.pl w dwóch językach

* Stan na 10 maja 2019 r. 



They.pl Sp. z o.o.  
+48 22 479 49 30

they@they.pl

www.they.pl

https://www.they.pl/
https://www.they.pl/

	Button 1: 
	Button 2: 


