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Wprowadzenie,  
rozpoczęcie wykładu 
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Videos To Make Your Day; 
Personalizacja filmów ; 
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Czy w Polsce coś takiego już było?  
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Musical.ly 

Musical.ly - serwis społecznościowy zarządzany z Szanghaju oraz 

USA. Jego pierwsza wersja pojawiła się w kwietniu 2014 roku. 

Miejsce przeglądania nowych hitów muzycznich, przeglądanie treści 

piosenek, przygotowanie ich własnej interpretacji, udostępnianie 

różnorakich treści do znajomych. 

 

Serwis/Aplikacja rozrosły się do około 100 milionów miesięcznie 

(2018 rok). 

Przedsiębiorstwo ByteDance, właściciel TikToka kupiło Musicaly  

w sierpniu 2018 za 1 mln USD. Na bazie doświadczeń Musical.ly 

stworzyło TikToka i następnie połączyło obie aplikacje. 
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Musical.ly 

Aplikacja pozwalała użytkownikom na synchronizację ruchu warg i 

wirtualne duety z przyjaciółmi przy nakładkach muzycznych. 
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Musical.ly w Polsce 

Kinga Sawczuk z liczbą 3,6 mln fanów jest najpopularniejszą użytkowniczką aplikacji Musical.ly w 

Polsce - wynika z danych agencji influencer marketingu Hash.fm. 
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Musical.ly w Polsce 



9 

Musical.ly w Polsce 
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Vine 

Vine – aplikacja mobilna i serwis społecznościowy, którego 

właścicielem jest Twitter, umożliwiająca publikowanie krótkich 

filmów. Filmy te można było udostępniać na innych portalach, jak 

Twitter czy Facebook. Długość filmu wynosiła maksymalnie 6 

sekund. 

9 kwietnia 2013 Vine stało się najczęściej pobieraną darmową aplikacją w App Store.  

Pod koniec czerwca aplikacja miała 13 milionów użytkowników, a w serwisie pojawiało się 

średnio milion nowych filmów dziennie. Wkrótce Instagram wprowadził opcję nagrywania 

filmów, co spowodowało spadek popularności Vine. 

27 października 2016 twórcy Vine poinformowali, że aplikacja nie będzie już rozwijana i w ciągu 

kilku kolejnych miesięcy zniknie możliwość dodawania nowych materiałów 
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Vine 

Marketerzy: 

Vine to Instagram dla wideo. 
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Vine 
Czerwiec 2013 

„Tylko w ciągu 10 dni od debiutu możliwości dodawania wideo na 

Instagramie, aplikacja Vine stworzona przez Twitter’a praktycznie straciła 

swoją siłę.” 

 

Marketing Land użył narzędzia analitycznego Topsy, aby porównać 

udostępnienia linków na Instagramie i Vine na Twitterze.  

Okazało się, że aktywność użytkowników Vine na Twitterze spadła o prawie 

40 procent między 19 a 20 czerwca - dniem, w którym pojawiło się wideo  

na Instagramie. 
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Vine 
Czerwiec 2013 

W następnym tygodniu dane Topsy pokazują, że akcje Vine na Twitterze 

nadal spadały. Marketing Land podaje, że 26 czerwca na Twitterze 

udostępniono mniej niż 900 000 linków do Vine, w porównaniu z prawie 3 

milionami udostępnionych 15 czerwca. 
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Snapchat 

Snapchat to aplikacja mobilna, uruchomiona w 2011 roku, która  

umożliwia użytkownikom tworzenie opowieści wideo o ich życiu i 

wysyłanie wiadomości wideo lub obrazów do znajomych.  

W przeciwieństwie do większości innych aplikacji zawartość 

Snapchata wygasa natychmiast (można go obejrzeć przez 

maksymalnie 10 sekund) lub po 24 godzinach. Od 2017 roku można 

także zamieszczać zdjęcia bez limitu czasowego. 

Ta platforma prowadzi do tworzenia przez użytkowników treści, które są bardziej swobodne na 

nieocenzurowanych platformach niż na innych, bardziej publicznych platformach. 
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Snapchat 
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Snapchat 
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Snapchat 

Garść statystyk: 

• Każdego dnia użytkownicy wysyłają ponad 3 miliardy „snapów”; 

• Średnio użytkownik spędza 1 godzinę dziennie w aplikacji; 

• Z aplikacji korzystają głównie osoby młode, najczęściej w grupie 

wiekowej 12-24 lata; 

„Snap” można tłumaczyć z potocznego j. angielskiego jako „fotka”. Samo  „snapowanie” to 

wysylanie zdjęcia lub filmu do grupy znajomych.  

Aplikacja powstała w 2011 roku i została stworzona przez dwóch studentów Uniwersytetu 

Stanforda. 

Wśród brytyjskiej i amerykańskiej młodzieży i młodych dorosłych zwalnia przyrost nowych 

użytkowników Facebooka, rośnie za to udział Snapchata i Instagrama. 
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Snapchat 
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Kuaishou 
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TikTok 

TikTok (znany w Chinach jako Douyin) 

Jego główną funkcjonalnością jest publikacja i wysyłanie materiałów wideo o długości od 15 do 60 

sekund. 

Początkowo filmy te miały być podobne do teledysków muzycznych, odniesieniem do działalności 

artystów muzycznych. Od jakiegoś czasu aplikacja ma jednak szereg innych zastosowań. 
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Jak się w tym 
wszystkim nie pogubić? 
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Snapchat/Vine/TikTok 

„Osoby dodające swoje posty w Vine czuły się bardziej niszowe i 

nietradycyjne, pokazywały bowiem, że używają czegoś nad standardową, 

starą aplikacją Facebooka czy Twittera. 

Na początku 2020 roku Snapchat ogłosił, że ma 210 milionów globalnych użytkowników dziennie, 

podczas, gdy TikTok miał wówczas ponad 800 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. 
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Kim są Millenialsi? 
Co to oznacza „pokolenie Z”? 
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Millenialsi (pokolenie Y) 
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Millenialsi (pokolenie Y) 
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Millenialsi (pokolenie Y) 
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Millenialsi (pokolenie Y) 
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Millenialsi (pokolenie Y) 

Najłatwiej wyjaśnić genezę terminu "millenialsi" - pochodzi ono od angielskiego "millennium", czyli 

"tysiąclecie" i, pokrótce, ma określać ludzi urodzonych na przełomie XX i XXI wieku. 

 

W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem pokolenia X, „oswoili” nowinki 

technologiczne i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych, technologii cyfrowych i uznawani są za 

generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania.  

Od niedawna młodzi pracownicy z pokolenia X i Y nazywani są często pokoleniem C - od 

przymiotnika "connected" (ang. połączony), jako osoby stale podpięte do internetu i wykorzystujące 

codziennie media społecznościowe do komunikacji prywatnej i zawodowej 
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Millenialsi (pokolenie Y) 

Cechy charakterystyczne 

• Aktywnie i w każdej dziedzinie życia korzystają z technologii i mediów cyfrowych. 

• Żyją w „globalnej wiosce”, dzięki dostępowi do Internetu mają znajomości na całym świecie. 

• Cechuje ich duża pewność siebie 

• Ważniejsze stają się dla nich jakość życia i doświadczenia życiowe niż posiadanie. 

• Są dobrze wykształceni 

• Nie pamiętają czasów tzw. zimnej wojny pomiędzy USA i ZSRR oraz komunizmu w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej (w Polsce ludzie pokolenia Y nie pamiętają czasów PRL). 

• Wychowali się w realiach wolnego rynku. 
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Millenialsi (pokolenie Y) 

Cechy charakterystyczne 

• Według badań przeprowadzonych w University of New Hampshire cechują ich: wysokie 

mniemanie o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, nadmierne 

oczekiwania oraz silna awersja wobec krytyki. 

Zagrożenia i kontrowersje 

• Technologia, z której tak aktywnie korzystają, pozostawia im mało czasu na myślenie 

autonomiczne i wyrobienie sobie własnych poglądów, jednocześnie zaś umożliwia im 

sprawdzanie wiedzy w różnych źródłach. 

• Nauczeni biegłego posługiwania się klawiaturą, zapominają, jak się pisze ręcznie. 

• Często są zbyt pewni siebie i niecierpliwi, muszą się dopiero uczyć odpowiedzialności za swoje 

czyny. 
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Millenialsi (pokolenie Y) 
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Pokolenie Z 

Nazywane często także „Post-Millenials”, jest to pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 

90. i po roku 2000. 

Bardzo popularne ostatnimi czasy jest określenie „generacja multitaskingu”, ale także „cichym 

pokoleniem”. 

Są to ludzie, dla których technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy. 
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Stereotyp pokolenia Z 

W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem generacji Y, która stopniowo wkraczała 

do cyfrowego świata, dla pokolenia Z cyfrowy świat istnieje od zawsze, to pokolenie dorastające 

już w świecie nowoczesnych technologii. Uznawani są za pokolenie spędzające mało czasu w 

„realnym” świecie. 

Cechy charakterystyczne: 

• Mają wielkie plany na przyszłość, 

• Są przedsiębiorczy, 

• Wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji, 

• Nie znają świata bez technologii, 

• Są chętni do dzielenia się wiedzą w Internecie, 

• Są otwarci i bezpośredni, 
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Stereotyp pokolenia Z 

W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem generacji Y, która stopniowo wkraczała 

do cyfrowego świata, dla pokolenia Z cyfrowy świat istnieje od zawsze, to pokolenie dorastające 

już w świecie nowoczesnych technologii. Uznawani są za pokolenie spędzające mało czasu w 

„realnym” świecie. 

Cechy charakterystyczne: 

• Mają ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami, 

• Dobrze znają zagrożenia czyhające w Internecie, 

• Nie lubią ręcznego pisania, 

• Ważne jest dla nich dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe, 

• Najważniejsze jest dla nich budowanie relacji społecznych. 
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Stereotyp pokolenia Z 

„Jeszcze inaczej prezentują się oczekiwania pokolenia Z wobec pracy.  

 

Wychowani w domach, w których widzieli przykład swoich wiecznie zapracowanych rodziców, 

szukają oni czegoś więcej niż zaspokojenia swoich materialnych potrzeb. Motywuje ich stawianie 

czoła zadaniom, dynamiczne środowisko pracy oraz nowe wyzwania.  

 

Cenią sobie swobodę i możliwości, które niesie ze sobą świat online, więc przewiduje się, że 

większość z nich zatrudniona będzie w formie pracy zdalnej. Dzięki ich globalnemu myśleniu i 

podejściu do świata możliwa będzie praca dla firmy w Polsce, leżąc równocześnie pod palmami na 

Malediwach.” 
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TikTok 
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„Jeżeli uważasz, że aplikacja TikTok 

pojawiła się znikąd, nie mylisz się.” 
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TikTok 

Tik Tok jest bardzo zbliżony do wspomnianego Vine’a, ponieważ umożliwia użytkownikom 

tworzenie zapętlonych filmów od 10 do 60 sekund, które można zobaczyć na ich profilach lub które 

można algorytmicznie umieścić w kanałach użytkowników o podobnych zainteresowaniach lub 

danych demograficznych.  
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TikTok 

„TikTok to aplikacja o szybkim tempie.” 

Gdy się zalogujesz, na górze kanału zobaczysz wideo, które jest algorytmicznie dobrane do Twoich 

zainteresowań. Jeśli podoba Ci się oglądany film, możesz śledzić, komentować i polubić zawartość 

bezpośrednio z postu wideo .  

Początkowo liczba filmów oraz ich specyficzny charakter może nieco przytłoczyć, zasugerować 

całkowity chaos (uporządkowany jedynie tytułami i liczbą interakcji). Strumień filmów nie ma 

żadnego logicznego porządku, jest po prostu pętlą tych użytkowników i trendów, które 

obserwujemy.  

„Jeśli nie podoba ci się to, co widzisz, możesz przesuwać palcem w górę, aby natychmiast zobaczyć 

bardziej dziwne filmy.” 
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TikTok 

„Wysysacz czasu” 

TikTok, dzięki swojej dynamice powoduje, że spędzisz na nim zdecydowanie więcej czasu, niż się 

spodziewałeś.  

Tak działa nasza podzielność uwagi na niekończący się strumień często komediowych filmów.  

 

Ponieważ te filmy trwają zwykle od 15 sekund do jednej minuty, aplikacja jest idealna dla osób, 

które potrzebują szybkiej rozrywki podczas porannych dojazdów do pracy lub gdy nudzą się w 

domu. 

Jednocześnie można wpaść w tzw. „mechanizm pokonywania schodów”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq7CCoCO6j4&feature=emb_title <- Jimmy Kimmel 

https://www.youtube.com/watch?v=6jR1lXZg4Xw&feature=emb_title < kompilacja 
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TikTok 

Ze względu na szybkie tempo i czynnik rozrywkowy TikTok, poniższe statystyki nie są tak 

zaskakujące: 

 

• Przeciętny użytkownik spędza 52 minuty dziennie na TikTok. ( BusinessOfApps ) 

• 90% użytkowników TIkTok odwiedza aplikację częściej niż raz dziennie. ( GlobalWebIndex ) 

• Użytkownicy otwierają aplikację średnio osiem razy dziennie. ( Digiday ) 

• TikTok twierdzi, że średnia sesja to prawie 5 minut, czyli dłużej niż na Snapchacie czy 

Instagramie. ( Digiday ) 

• https://www.youtube.com/watch?v=LxwpKKK3P4s&feature=emb_title 
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TikTok 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• Od samego startu na początku 2018 roku aplikacja TikTok była z powodu swojego 

pochodzenia przedmiotem wielu publikacji medialnych, które znacząco zwiększyły jej 

rozpoznawalność oraz popularność w AppStore i Sklepie Play Google’a. 

• Pomimo dużego, wczesnego sukcesu Tiktoka, aplikacja po dwóch latach wydaje się nieco 

tajemnicza, szczególnie dla marketerów z USA, którzy nie znoszą pustki w świecie social 

mediów. 

• W odróżneniu od amerykańskich spółek giełdowych (Facebook Inc., Twitter Inc. Itp.) firma 

maciezysta TikToka prawie w ogóle nie ujawnia żadnych wskaźników zasięgowych i 

ekonomicznych. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• W ciągu kilku pierwszych miesięcy od startu w 2018 roku TikTok został określony jako 

„dziwaczna aplikacja z Chin”, która ma duży potencjał do wirusowego rozprzestrzeniania się. 

• Aplikacja zajmowała już wówczas czołowe miejsca na globalnych listach sklepów z 

aplikacjami. 

• https://twitter.com/alexdanielsxo/status/1149312579908591616 

• https://www.youtube.com/watch?v=UGHGw-RzG88 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• Zgodnie z ujawnioną prezentacją reklamową z października 2019 r., TikTok donosi, że ma 800 

milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie. 

• Musical.ly, aplikacja do synchronizacji ruchu warg, którą ByteDance kupiła i połączyła z TikTok, 

podobno miała 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, kiedy została zakupiona 

przez TikTok w 2018 roku. 

• Douyin, oryginalna samodzielna aplikacja TikTok w Chinach, miała 300 milionów użytkowników 

w czasie, gdy Musical.ly połączył się z TikTok.  

• Od początku 2019 roku TikTok jest trzecią najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• Do lutego 2019 r.TikTok osiągnął 1 miliard pobrań, pokonując Instagram i Facebook w sklepach 

z aplikacjami. 

• Pod koniec października 2019 r. TikTok był najlepszą bezpłatną aplikacją w sekcji Rozrywka w 

Apple App Store. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• Zgodnie z ujawnioną prezentacją reklamową z października 2019 r., TikTok donosi, że ma 800 

milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie. 

• Musical.ly, aplikacja do synchronizacji ruchu warg, którą ByteDance kupiła i połączyła z TikTok, 

podobno miała 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, kiedy została zakupiona 

przez TikTok w 2018 roku. 

• Douyin, oryginalna samodzielna aplikacja TikTok w Chinach, miała 300 milionów użytkowników 

w czasie, gdy Musical.ly połączył się z TikTok.  

• Od początku 2019 roku TikTok jest trzecią najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

Do lutego 2019 r. TikTok osiągnął 1 miliard pobrań, będąc częściej pobieraną 

aplikacją niż Instagram. 

Liczba ta nie uwzględnia pobrań przez użytkowników z Chin. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 

• Około 50% globalnej publiczności TikTok to osoby poniżej 34 roku życia, a 26% między 18 a 24 

rokiem życia. 

• Nieco ponad jeden na ośmiu dorosłych użytkowników smartfonów dołączył do TikToka. 

• Szacuje się, choć to bardzo niedokładne dane, że ponad 500 milionów aktywnych 

użytkowników TikTok miesięcznie to Chińczycy. 

• Aplikacja ma 26,5 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie w USA. 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 
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Sprawdźmy z czym to się je! 
 

Jak uruchomić TikToka na 
komputerze? 
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Aktywność na TikToku 

Przykłady postów TikTok 

1. Teledyski lub montaże 

Każdego dnia na platformie można zobaczyć wiele muzycznych montaży lub mini teledysków.  

Podczas gdy niektórzy ludzie po prostu synchronizują się z piosenkami, inni mogą stać się bardziej 

kreatywni.  

W tym interesującym przykładzie użytkownik łączy fabułę gry wideo z piosenką, której teksty 

dobrze odnoszą się do tego, co robi główny bohater. 
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Aktywność na TikToku 

Przykłady postów TikTok 

2. Szorty komediowe/Stand-upy 

Większość postów, które zobaczymy na TikTok, ma na celu wywołanie śmiechu.  

Chociaż można zobaczyć krótsze i prostsze śmieszne filmy, zobaczymy także bardziej 

szczegółowe, dobrze zaplanowane posty, które wyglądają jak krótkie narracje.  

Oto świetny przykład wpisu, który opowiada historię kota wyjeżdżającego na wakacje: 

https://www.tiktok.com/@theoreocat/video/6722147614399220997?refer=embed 
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Aktywność na TikToku 

Przykłady postów TikTok 

3. Filmy z efektami specjalnymi 

W tym zabawnym przykładzie użytkownicy korzystają z filtrów twarzy AR firmy TikTok: 

https://www.tiktok.com/@jacibutler/video/6583363536901115142?refer=embed 
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Aktywność na TikToku 

Przykłady postów TikTok 

4. Duety 

Dzięki funkcji Duets możesz odpowiedzieć na wpis z muzyką, nagrywając własne wideo do tej 

samej muzyki. Twój film wideo będzie następnie wyświetlany z powrotem do oryginalnego wpisu. 

Podczas gdy niektórzy ludzie będą używać tej dawnej funkcji Musical.ly do synchronizowania 

ruchu wideo, inni będą bardziej kreatywni, dodając odpowiedź wizualną, taką jak ta:: 

https://www.tiktok.com/@g.westtt/video/6666251092952616198?refer=embed 
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Aktywność na TikToku 

Przykłady postów TikTok 

5. Lip-sync – twórca tańczy i naśladuje oryginalnego wykonawcę utworu, udając, że śpiewa 

(zbliżone do playbacku); 

6. Pokaz – prezentacja jakiejś umiejętności akrobatycznej, tanecznej, sportowej; 

7. Tutorial – poradnik. Szczególnie popularne są te dotyczące makijażu czy domowych trików; 

8. Stream – relacja na żywo. 
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Marki na TikToku 

Chociaż TikTok może wydawać się po prostu centrum dziwnych postów, jego popularność i układ 

skupiony na wideo otwiera marki na wiele unikalnych możliwości marketingowych i świadomości 

marki.  

Dwie inne godne uwagi firmy, które stosują wyjątkowe podejście, to The Washington Post i 

Organizacja Narodów Zjednoczonych . 

https://www.tiktok.com/@washingtonpost/video/6722431725827280133?refer=embed 
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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Statystyki TikToka ,  które warto znać 
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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Biznes na TikToku 

• TikTok oferuje teraz pięć poziomów reklamowych skierowanych do dużych marek. Jeden z 

nich, wyzwanie związane z hashtagiem, podobno kosztuje 150 000 dolarów dziennie. ( Digiday ) 

• Przychody TikTok wzrosły ponad trzykrotnie między 2017 a 2018 rokiem ( Sensor Tower) 

• W 2018 roku TikTok zarobił 3,5 miliona dolarów na zakupach w aplikacji od użytkowników. ( 

Sensor Tower ) 

• TikTok ma 4,5-gwiazdkową ocenę w Apple App Store z ponad 2,1 mln recenzji. ( Apple App 

Store ), co pozycjonuje go w gronie najlepiej ocenianych aplikacji 

• Lasso to konkurencyjna aplikacja uruchomiona przez Facebooka w listopadzie 2018 roku. 

• Bytedance, firma macierzysta TikTok, wyceniana jest na 75 milionów dolarów, co czyni ją 

najcenniejszym startupem na świecie. ( CBInsights ) 

• Kolekcja aplikacji ByteDance, w tym TikTok, ma łącznie 1 miliard aktywnych użytkowników 

miesięcznie. ( CNN ) 
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Biznes na TikToku 

• Byte Dance, firma macierzysta TikTok, wyceniana jest na 75 milionów dolarów, co czyni ją 

najcenniejszym startupem na świecie. ( CBInsights ). 

• Kolekcja aplikacji ByteDance, w tym TikTok, ma łącznie 1 miliard aktywnych użytkowników 

miesięcznie. ( CNN ) 

• Od około roku TikTok jest platformą wykorzystywaną przez globalne marki do tworzenia 

kampanii reklamowych. Ten trend marketingowy był swoistym szokiem dla rynku 

amerykańskiego, który w TikToku widzi duże zagrożenie dla dotychczasowej roli - lidera na 

rynku IT (szczególnie w obrębie Doliny Krzemowej). 
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nich, wyzwanie związane z hashtagiem, podobno kosztuje 150 000 dolarów dziennie. ( Digiday ) 
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• W 2018 roku TikTok zarobił 3,5 miliona dolarów na zakupach w aplikacji od użytkowników. ( 

Sensor Tower ) 

• TikTok ma 4,5-gwiazdkową ocenę w Apple App Store z ponad 2,1 mln recenzji. ( Apple App 

Store ), co pozycjonuje go w gronie najlepiej ocenianych aplikacji 

• Lasso to konkurencyjna aplikacja uruchomiona przez Facebooka w listopadzie 2018 roku. 

• Byte Dance, firma macierzysta TikTok, wyceniana jest na 75 milionów dolarów, co czyni ją 

najcenniejszym startupem na świecie. ( CBInsights ). 
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Szanse i zagrożenia wywołane 
aktywnością TikToka 
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Szanse i zagrożenia  
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Szanse i zagrożenia (artykuł BBC)  

• Prezydent Donald Trump ostrzegł, że zablokuje TikTok, chyba że amerykańska firma kupi jej 

operacje w USA. W jaki sposób aplikacja przyciągnęła miliony użytkowników, ale stała się 

postrzegana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w ciągu zaledwie dwóch lat? 
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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TikTok - o co właściwie chodzi?  

https://www.youtube.com/watch?v=gPGZw8p0O98 
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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TikTok - o co właściwie chodzi?  
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Szanse i zagrożenia (artykuł BBC)  
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TikTok a sport 



89 

TikTok a sport 

Trenuj z Krzychem 

https://www.tiktok.com/@trenujzkrzychem?source=h5_t 

Sportowe kompilacje 

https://www.youtube.com/watch?v=hD8Qwfps9do 

https://www.youtube.com/watch?v=gF4YikvxxYo 

https://www.standard.co.uk/sport/sport-tiktok-challenges-week-football-team-gb-olympics-video-

content-a4418501.html 
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TikTok a sport 

TVP Sport 

https://sport.tvp.pl/tag?tag=tiktok 
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Co dalej z TikTokiem? 
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Co dalej z TikTokiem? 

TikTok w najbliższym czasie nigdzie się nie wybiera. Chociaż firmy takie jak Facebook próbowały 

odtworzyć aplikację , nie odniosły tak dużego sukcesu. 

 

W związku z rozwojem TikTok i brakiem konkurencji zdecydowanie warto trzymać tę  aplikację na 

radarze - nawet jeżeli jeszcze nie mamy pewności, jak będziemy jej używać. 

 

Jeśli uważają Państwo, że TikTok może być świetną strategii reprezentowanego Związku,  

zachęcam do jego pobrania i kilku eksperymentów. 
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Co dalej z TikTokiem? 

Da to przewagę konkurencyjną jaką budują sobie teraz chociażby „nowi influencerzy”. 

Pomoże dowiedzieć się, jakie treści są lub nie są angażujące - jeżeli coś zadziała na TikToku, to z 

pewnością podobny mechanizm zajdzie na Facebooku czy Instagramie (niekoniecznie odwrotnie). 

Aplikacja, jest tak nowa, że nie ma wielu zasad ani norm dotyczących tego, co można, a czego nie 

można publikować (to może być także jej ukrytą funkcjonalnością). 

TikTok nauczył marketerów, że myślenie nieszablonowe może pomóc w zaangażowaniu nowych 

odbiorców i zwiększeniu świadomości marki. 

Nie odnosząc się do wartości treści prezentowanych na TikToku, jest to niezwykle ciekawa i 

przyszłościowa platforma komunikacji. 



www.pentagon-research.com 

Dziękuję Państwu za uwagę. 
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