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ROK 2022 I  KOLEJNE 
BĘDĄ NIEWĄTPLIWIE 
ZWIĄZANE Z DIGITALEM, 
STRATEGIĄ I  
PRACOWNIKAMI. 
Do tych obszarów warto podejść w perspektywie ad 

intra i ad extra. Ad intra oznacza działania wewnątrz 

firm składających się na sektor, ad extra to działania 

firm sektora skierowane na zewnątrz tj. 

podejmowanych na rzecz klientów sektora. 

Zmiana modeli konsumpcyjnych, dynamicznie 

rozwijający się e-commerce oraz rozwiązania 

technologiczne, omnichannel, to świat, z którym mierzy 

się każdy marketer. Wymusza on konieczność 

wdrożenia takich rozwiązań, które pozwolą polskim 

firmom z sektora komunikacji marketingowej na dalsze 

eksplorowanie rynku przy jednoczesnej, efektywnej 

eksploatacji wewnętrznego know-how.



Istnieje przekonanie, że firmy 

do 50 osób nie powinny tracić 

czasu na budowanie strategii, 

gdyż nie pozwala ona na 

elastyczną i szybką reakcję. 

Nic bardziej mylnego. Firmy 

formułujące i realizujące 

strategię w dłuższym 

horyzoncie czasowym radzą 

sobie zdecydowanie lepiej 

i są w stanie skuteczniej 

przygotować się do 

zmieniających się warunków. 
Strategia działań komunikacyjnych naszych 

klientów, ale i własna, nie może skupiać się li 

tylko na black friday czy cyber monday. Realna 

strategia powinna zawierać cele na dany rok, 

bieżący monitoring efektywności działań 

własnych, konkurencji i trendów rynkowych.  

Bez strategii nie jesteśmy w stanie jednocześnie 

korzystać z już wypracowanego kapitału 

przedsiębiorstwa i reagować na rynkowe szanse. 

A to właśnie firmy z sektora komunikacji 

marketingowej muszą być nieustannie 

nastawione na eksplorację rynku przy 

jednoczesnej eksploatacji już wypracowanych 

zasobów.

OD REALIZATORA DO 
MENTORA
Klienci sektora komunikacji marketingowej (SKM) 

tj. firmy z pozostałych branż (szczególnie sektor 

MŚP), potrzebują partnerów nie tylko do 

realizacji działań operacyjnych, czy kampanii. 

Coraz częściej oczekują od agencji SKM wsparcia 

w budowaniu spójnych strategii digitalowych, 

które w perspektywie 1-2 lat staną się podwaliną 

pod wewnętrzny dział digital / e-commerce 

klienta, pozwolą na szybkie wdrożenie procesów 

i zbudowanie zespołu. 

Sektor komunikacji marketingowej z roli 

realizatora staje się biznesowym mentorem dla 

swoich klientów. Dzięki niemu klient podejmuje 

takie działania, które pozwalają na zbudowanie 

spójnej, autentycznej i wiarygodnej perspektywy 

przynoszącej stabilne zyski.

STRATEGICZNY DIGITAL, 
CZYLI DLACZEGO TY I  
TWOI KLIENCI NIE 
ZARABIACIE NA BLACK 
FRIDAY?

Polski SKM w 98% tworzą mikrofirmy 

zatrudniające do 9 osób. Część z nich działa bez 

strategii, ad hoc’owo, reaktywnie. Długofalowe 

planowanie działań pozwala na zbudowanie 

stabilnego modelu biznesowego opartego na min. 

3 kluczowych segmentach klientów, nie 

„przepalania” budżetu, co oznacza optymalizację 

kosztową i, co najważniejsze, pozwala sprawniej 

zarządzać ludźmi. 



Postawę tę rozumiemy najczęściej jako 

gotowość do podejmowania zadań, chęć do 

pracy, widoczną motywację. 

Zaangażowanie, owszem jest pewnym 

zestawem cech, ale z perspektywy 

zatrudnienia związane jest z tzw. 

dopasowaniem do stanowiska. To oznacza, że 

pracodawca musi być świadomy jakimi 

kompetencjami, mocnymi stronami i 

potencjałem dysponuje pracownik, aby móc 

przydzielać mu odpowiednie zadania, tak by 

jednocześnie zostawić przestrzeń na rozwój i  

umożliwić wykorzystanie już posiadanego 

kapitału indywidualnego.

Wdrożenie strategii i procesów, również 

personalnych na poziomie firmy mikro, 

umożliwia wpływ na całą ścieżkę pracownika, 

tj. od momentu rekrutacji, poprzez onboarding, 

rozwój i ustanie pracy. 

Odpowiednio zbudowana strategia personalna 

pozwala na dookreślenie potrzeb związanych z 

zapotrzebowaniem na określone kompetencje 

w firmie. Mając ten obszar dodefiniowany, 

możemy podejmować optymalne decyzje o 

rekrutacji lub rozwoju i zaangażowania już 

zatrudnionego pracownika. 

WYPALENIE,  ROZWÓJ I  
ZAANGAŻOWANIE
Jeśli wiemy co chcemy osiągnąć w 

perspektywie rocznej i trzyletniej, łatwiej jest 

planować zasoby ludzkie, zarządzać nimi, 

budować z roku na rok plany rozwoju. 

W takim ujęciu, sektor może stać się bardziej 

atrakcyjny w oczach kandydatów. 

Aktualne postrzeganie świata reklamy i 

marketingu,  dotyczy możliwości doświadczenia 

szybkiego wypalenia zawodowego, braku życia 

prywatnego, czy poszanowania granic na linii 

praca – życie osobiste, umowy „śmieciowe”, itp. 

Te wartości, szczególnie w ostatnich dwóch 

pandemicznych latach zyskały bardzo mocno 

na znaczeniu. Jeśli nie weźmiemy ich pod 

uwagę w rozwiązaniach strategicznych, istnieje 

ryzyko, że paradoksalnie atrakcyjność branży

zajmującej się budowaniem wizerunku, 

rozumieniem potrzeb odbiorcy – będzie malała.

RYNEK POTRZEBUJE 
DZIŚ PRACOWNIKA 
ZAANGAŻOWANEGO  



audytu kompetencji (sprawdzenie, jakimi 

kompetencjami dysponują poszczególni 

pracownicy, na jakim poziomie te 

umiejętności są rozwinięte),

wdrożenia wartościowania stanowisk w 

formie macierzy kompetencji (dzięki niej 

identyfikujemy luki kompetencyjne w 

przedsiębiorstwie i optymalizujemy 

inwestycje, np. szkoleniowe, rekrutacyjne),

zbudowania tzw. retention plan 

(pozwalającego na zaplanowanie 

ewentualnych przesunięć w zespole, 

zarządzania w sytuacjach braków 

kadrowych). 

rzeczywiste budowanie efektywnych 

zespołów różnorodnych, 

zatrudnianie, np. pracowników dojrzałych 

(wnoszących m.in. mocne myślenie 

krytyczne, umiejętności związane z 

szacowaniem ryzyk, kompetencje 

strategiczne), 

zarządzania kreatywnością pracowników, 

lepsze radzenie sobie ze światem fake 

news’ów.

Efektywną metodą jest przeprowadzenie 

procesu złożonego z: 

Wdrożona strategia zarządzania pozwoli firmom 

na zbudowanie strategii personalnej, która z 

kolei umożliwia: 

Zastosowanie strategicznego zarządzania wpływa na 

optymalizację szeregu procesów, pozwala odzyskać 

czas właścicielom firm i pracownikom, optymalizuje 

koszty, a także umożliwia elastyczne reagowanie na 

trendy. 


