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Uczestniczysz w wydarzeniu, gdzie różni 
mówcy wygłaszają prezentacje. Chcesz 
informować na bieżąco swoich 
zwolenników o tym, co się dzieje na 
konferencji, przytaczając najważniejsze 
komentarze mówców. 

Twitter 
Twitter pozwala na publikowanie krótkich, 
szybkich komentarzy w czasie 
teraźniejszym. 
Możesz tweetować @ mówców. Możesz 
użyć # z nazwą wydarzenia. 

Twoja grupa prowadzi udane stoisko Fair 
trade w centrum miasta.  
Chcesz podzielić się zdjęciami, świętując to 
wydarzenie ze swoją grupą oraz swoimi 
zwolennikami. 

Facebook 
Facebook pozwala Ci na dzielenie się  
z innymi albumem ze zdjęciami. Twitter  
i większość blogów pozwala jedynie na 
publikowanie jednego zdjęcia na raz.  

Przeczytałeś artykuł w gazecie o Celach 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Przeprowadziłeś własne badania i nie 
zgadzasz się z tym, co napisał autor 
artykułu.  

Chcesz podzielić się swoją opinią z innymi. 

Blog 
Blog pozwala Ci na umieszczanie dłuższych 
wpisów i rozwijanie swoich myśli. Jednak 
staraj się zachować styl rozmowy i nie 
rozpisuj się za bardzo. 500 słów to 
optymalna długość. Odpowiadaj również w 
miejscu na komentarze, które często 
pojawia się na końcu artykułów w 
internetowych wersjach gazet.  

Planujesz działanie i chciałbyś stworzyć 
grupę, w której członkowie mogą 
komunikować się ze sobą i wysyłać sobie 
wiadomości oraz dokumenty. 

Whatsapp 
Whatsapp pozwala użytkownikom na 
tworzenie grupy i dzielenie się 
wiadomościami, dokumentami, zdjęciami 
oraz nagraniami wideo. Facebook również 
pozwala użytkownikom komunikować się 
wewnątrz utworzonej grupy. 

Planujesz ekscytującą inicjatywę i chciałbyś, 
a by informacja o niej trafiła do młodych 
zwolenników. 

Snapchat 
W 2016 roku Snapchat miał około 100 
milionów użytkowników dziennie, co 
sprawiło, że stał się niesamowicie 
popularnym komunikatorem dla młodych 
ludzi. „Snapy” są wizualne i pozwalają 
użytkownikom na angażowanie swoich 
odbiorców. 
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Planujesz kampanię i stworzyłeś jej 
wizualną kreację. Chciałbyś, aby stała się 
ona rozpoznawalną marką Twojej kampanii. 
Chciałbyś, aby Twój przekaz był kreatywny, 
łatwo rozpoznawalny i wizualnie spójny. 

Instagram 
Instagram pozwala użytkownikom na 
kreatywne edytowanie i nakładanie filtrów 
na zdjęcia oraz nagrania wideo, które 
następnie mogą być publikowane na 
Instagramie lub w innych mediach 
społecznościowych jak Facebook. To 
sprawia, że Instagram ma elastyczną 
użyteczność. 

 


