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Jak marki tworzyły, i POWINNY tworzyć historie w 2021



Gdzie jest dziś 
storytelling

Wraz z rozwojem cywilizacji potrzeba budowania historii stała się 

normą, bez której trudno zbudować relacje z marką. Sama atrakcyjna 

cena może prowadzić do zakupu, ale do relacji czy lojalności już nie do 

końca.

Storytelling, czyli opowiadanie historii, funkcjonuje tak długo, jak istnieje 

człowiek. Opowiadanie historii, zwłaszcza prawdziwych, to bardzo dobra 

technika na budowanie więzi. Marki skutecznie zaadoptowały ją do swojego 

świata już od pierwszych tworzonych reklam. Bo przecież pierwsze plakaty 

reklamujące pastę do zębów czy mydło pokazywały świat po użyciu danej 

pasty, mydła i jeszcze innego środka pierwszej potrzeby, nawet jeśli był to 

oślepiający błysk na zębach gospodyni domowej. Od tych historii zaczął się 

świat reklamy.
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„Opowieści pozwalają o 22 razy łatwiej 
zapamiętać przekazywaną treść niż 

suche fakty” 

– Uniwersytet Standfora
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W świecie, w którym wszystkie marki walczą 

ze sobą  w niezliczonej liczbie kanałów wy-

grywają Ci, którzy się wyróżniają i wciągają w 

swój świat. Storytelling potrafi wyróżnić 
markę i zbudować zaangażowanie. Uniwer-

sytet w Stanfordzie wykazał, że opowieści po-

zawalają o 22 razy łatwiej zapamiętać przezy-

waną treść niż suche fakty.

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby 

marek na rynku i kanałów, w których mogą 

się komunikować z odbiorcami, postrzegana 

jakość marek, lojalność wobec nich i zaufanie 

do nich systematycznie spada. Co więcej, 

według Harvard Business Review, aż 80 pro-

cent CEO uważa, że ich produkty się różnią 

od innych produktów tego typu. Tymczasem 

tylko 10% konsumentów zauważa tę różnicę.
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Jak ułożyć historię, 
aby angażowała bardziej?
Istnieje kilka sprawdzonych składników, których warto użyć:

  1.     Ważne są emocje, takie jak ciekawość, zaskoczenie, humor. 

  2.     Przekazywana treść powinna być ważna dla marki, jej klienta lub świata, 

na który marka wpływa. 

  3.     Przy tworzeniu historii ważna jest autentyczność. Znaleziona historia 

z życia marki zrobi dużo więcej dobrego niż wymyślona nowa opowieść. 

To dlatego, że nasza „odporność” jako konsumentów na reklamowe historie 

wzrosła wraz ze wzrostem liczby komunikatów, kanałów, z których wyskakują 

komunikaty, co spowodowało, że bierzemy poprawkę na to, co widzimy. 

Ale kiedy historia - jest prawdziwa i dotyka serca - nasze odrzucenie już nie 

jest takie proste.
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Czy dziś storytelling 
wystarcza? 

Storytelling zrobił niesamowitą karierą, ale jednak to wciąż opowiadanie, czyli 

występowanie z pozycji „słuchajcie, co mam do powiedzenia”. 

Rosnąca nieufność wobec przekazów reklamowych i ich wielość, a co za tym 

idzie, nagminne blokowanie reklam (zwłaszcza przez Polaków) oraz łatwość 

z jaką konsumenci przeskakują z marki na markę, spowodowały, że marki 

zrozumiały, iż należy skupić się na wszystkich punktach styku z marką, 

całościowym doświadczeniu konsumenta z ich produktem, marką, usługą, 

a nie tylko na mówieniu jacy jesteśmy wspaniali.
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Nie mów, że coś zrobisz, 
tylko zrób to
Z markami jest jak z ludźmi. Jedni coś mówią, przechwalają się, obiecują. A inni po prostu to robią. 

Naturalnie szanujemy bardziej tych drugich, którzy krok po kroku konsekwentnie robią to, co 

mówią, robią to, w co wierzą, co jest zgodne z ich wartościami i przekonaniami.

To właśnie różni storytelling od storydoing. Storytelling mówi, storydoing tworzy sytuacje, 
działania marki dające doświadczenie konsumentowi z marką (customer experience), 

odpowiadające deklaracjom, angażujące w tą markę, doświadczenia – idealnie - oparte na sensie 

istnienia marki (brand purpose).

Coraz więcej marek buduje swój biznes, a nie tylko komunikację, właśnie na historii. W świecie, 

w którym władza przesunęła się z globalnych korporacji do wpływowego uczestnika mediów 

społecznościowych, historia, którą doświadczamy, obcując z marką, jest dużo ważniejsza. 90% 

z nas ufa rekomendacji znajomego, a tylko połowa ufa reklamie. Jak zatem „robić” historię?
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Storydoing 
kluczem 
do serca 
w 2021 

Świat marek zna wiele przykładów „robienia” historii.

Jednym z ważniejszych, który przychodzi na myśl jest 

Redbull. Wszyscy znają hasło RedBulla „Doda Ci skrzydeł” 

i charakterystyczne rysunkowe telewizyjne spoty

reklamowe. Jednak RedBull, sprzedający puszki z napojem 

energetycznym, chciał dać ludziom poczuć coś więcej, 

zaangażować bardziej i mocniej pokazać czym jest marka. 

I tak już w latach 90. stworzył Flugtag, czyli konkurs latania 

na wszystkim. Do dziś konkurs odbył się już w prawie 40 

krajach i zaangażował miliony klientów i obserwatorów. 

Polska edycja, która nazywa się „Konkursem Lotów” działa 

z powodzeniem lat. Ostatnia krótka relacja z „Konkursu 

Lotów” w Gdyni daje odczuć emocje i zaangażowanie, 

które miały miejsce na wydarzeniu. Na podium 

zwycięzców znalazły się drużyny o barwnych nazwach: 

Smog Wawelski, Chłopaki z Wisły i Byki z Politechniki. 

„Poziom był niesamowity" – komentuje Adam Małysz, 

jeden z ambasadorów RedBulla.
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Ale storydoing to nie tylko eventy. 

Marki samochodowe od dawna starają się 

angażować klienta wszystkimi zmysłami. 
Począwszy od dbania o zapach w nowym 

samochodzie, który dobrze nam się kojarzy 

(który, co ciekawe musi być zneutralizowany na 

rynek japoński), po specjalne pokoje odbioru 

samochodu przy salonach samochodowych, gdzie 

doświadczamy tej wspaniałej chwili, jaką jest 

odbiór nowego samochodu. 

Niektóre marki motoryzacyjne idą dalej. Wciągają 

swoich klientów we własny świat głębiej. Porsche, 

na przykład, umożliwia swoim klientom odbiór 

nowego Porsche z fabryki w Niemczech. Podczas 

odbioru auta klienci zwiedzają fabrykę i odbywają 

jazdę po torze testowym. W internecie łatwo 

natrafić na wypowiedzi zakochanych klientów, 

którzy odbierali auto z fabryki:

„…cała fabryka na początku sprawiała na mnie wrażenie, że 

to jest jakaś inscenizacja na potrzeby zwiedzania. Ale nic z 

tych rzeczy. To prawdziwa linia produkcyjna. Powoli poru-

szający się bez pośpiechu pracownicy, w jasnych czystych 

strojach, w skupieniu robią swoją robotę produkując dzien-

nie ok. 500 Panamer i Cayenne'ów. Ten montaż odbywa się 

w taki sposób, że małe kilkuosobowe grupy pracują na 

jednym stanowisku godzinę po czym zmieniają je aby nie 

popaść w znużenie. Znając się na całym cyklu montażo-

wym pracownicy wykonujący dany fragment montażu przy 

okazji sprawdzają robotę swoich poprzedników i jeśli trzeba 

natychmiast wychwytują ew. usterki. Ten system oparty na 

pracy zespołowej, rywalizacji w systemie punktowym i osta-

tecznie premii wypłacanej za zdobyte punkty przekłada się 

na legendarną jakość samochodów Porsche. „
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Takie emocje mogą pozostać w głowie 

na zawsze. A zwłaszcza po zakupie 

samochodu, przy którym wyborem zazwyczaj 

rządzą emocje. Po takim doświadczeniu 

w fabryce zapewne będziemy dbać, by 

powtórzyć tą niezwykłą chwilę. A nasze serce już 

na zawsze będziezarezerwowane, 

przynajmniej gdzieś w części, dla Porsche.



3 złote 
zasady 
storydoingu 
w 2021

Jak „robić” historie w szczególnym 2021? Sprawdzą się 
dotychczasowe metody oraz… sięgnięcie głębiej.

By pozostać na rynku i się rozwijać należy tworzyć swoją 

historię. Pamiętaj, by historii używać także do wymyślania 

i wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. 

Gdy klienci czują sens istnienia marki, kupując produkty 

kupują wizję świata – wizję założycieli, marki, całego 

przedsiębiorstwa. W 2021 skup się na misji, wartościach, 
odwadze.
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Misja

Tworzenie przedsiębiorstwa tylko dla zysku to zły pomysł. Dlatego mądre 

firmy szybko konstruują swoje wartości, misję i wizję. Dziś zrozumienie 

swojego „dlaczego” i zarażenie nim całej organizacji jest kluczem do dobrych 

doświadczeń konsumentów z naszą marką. Konsumenci chcą znać powód 
istnienia marki, którą mają wybrać. I nie kupują danego komputera czy 

samochodu, ale powody, dla których te produkty powstają. Nie ma dziś 

marek dla każdego, więc warto wiedzieć kim się jest, po co się działa 

i być prawdziwym.

Dla firmy Zapos.com, sklepu online handlującego ubraniami, brand purpose 

jest prosty i jasno powiedziany na stronie: żyć i dostarczać WOW. 

Całodobowa infolinia to ich standard, którego mogą im pozazdrościć 

największe firmy w Polsce. Ale odprawa finansowa dla każdego pracownika, 

który stwierdzi, że jednak nie kocha tej pracy, niezależnie od stażu w firmie, 

na pewno jest czymś WOW.

11



12

Wartości
W co wierzysz jako marka? Co jest najważniejsze dla Twojego zespołu? Work-life 

ballance czy perfekcjonizm? Najniższe ceny czy zrównoważony rozwój? Cokolwiek jest 

dla Was ważne, pokazujcie to na każdym kroku.  W dobie dostępu do każdej informacji 

klienci dekodują wartości, którymi kieruje się firma i szybko sprawdzają czy są one 

kompatybilne z ich wartościami.

Apple, którego produkty nie zawsze są najlepsze, urosły w oczach wielu do rangi 

kultowych. Historia Apple bowiem to z jednej strony historia założycieli, z drugiej 

obietnica marki „Think different”, którą czuć do dziś. Eksponowanie wartości nie kończy 

się na tym co widać. W przypadku Apple równie dobrych wrażeń estetycznych, co 

wyjątkowo zaprojektowane urządzenia, dostarcza ich wnętrze. Wiedzą o tym Ci, którzy 

postanowili jakimś sposobem otworzyć np. iPhona. I tak się tworzy najlepsza historia. 

Bo przekazywana nie przez markę, a przez tych, co sami niespotykaną rzecz odkryli 

i wiadomość podali dalej. Marka jedynie im tą historię umożliwiła. Działajmy według 
głoszonych wartości. Konsumenci to sprawdzają. A efekt tego badania bardzo szybko 

przekazują dalej. W tej materii nie może być niespójności.



Odwaga

Marki powinny robić rzeczy, które są istotne dla 

swojej grupy docelowej. Bo żyjemy w czasach 

„legislative brands”. Konsumenci zaczęli żądać 
od marek, w które wierzą, by zajęły 
jednoznaczne stanowisko w ważnej dla nich 
sprawie. Jako marka, zastanów się, o co walczysz. 

Okop się po ważnej stronie, ważnej sprawie dla 

świata i działaj dla niej. Przeciwko czemu jesteś? 

Złej obsłudze klienta? Milczącej infolinii? 

Degradacji środowiska? Powiedz o tym i rób to.
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Przykładem jest Patagonia, producent odzieży, który 

aktywnie angażuje się w ochronę przyrody, wywierając 

skuteczny wpływ na polityków. Patagonia od zawsze

 walczyła o minimalizację negatywnego wpływu 

gospodarki na środowisko, czego przykładem było 

pozwanie Donalda Trumpa za wycinkę części parku Bears 

Ears National Monument w Utah. W 2020 roku marka 

zabrała głos w sprawie amerykańskich wyborów. Na metce 

jednej z ostatnich linii damskich i męskich szortów 

napisała „Vote the assholes out”, co było bezpośrednim 

zawołaniem do fanów marki w kontekście zbliżających się 

wyborów w USA. Media społecznościowe zareagowały 

entuzjastycznie… tworząc kolejnych fanów marki. 

Opowiadanie się po stronie wyraźnych przeciwników 

wycinki lasów wydaje się być naturalnym ruchem dla 

marki i aktywnym „robieniem historii”, do której Patagonia 

czuje się zobowiązana i którą to historię kolejny raz, 

konsekwentnie kontynuuje.



Bądźmy mądrą marką. Jeśli coś robisz, rób to 
autentycznie, mów w ciekawy sposób i staraj się 
planować swoje działania jak dobry człowiek, tak, 

by świat zostawić po sobie lepszym, niż ten, 
który istniał przed nami. 

To będzie dobre story.
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