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Wstęp
Co stało się w roku 2020, wiemy wszyscy. Pandemia zmusiła biznesy do przy-

spieszonej transformacji cyfrowej, a jednym z formatów świętujących triumfy 

stały się webinary.

Co więcej, webinary nie były jedynie wyborem – stały się koniecznością dla orga-

nizacji, które musiały dostosować się do nowego formatu spotkań, konferencji 

i wydarzeń. W dobie pracy zdalnej i obostrzeń, wszystkie aktywności musiały być 

przeniesione online, a wideokonferencje szybko okazały się nowym, efektywnym 

filarem komunikacji firm na całym świecie.

2021 był przedłużeniem sytuacji na świecie – a co za tym idzie, i wykorzystania 

webinarów. Chociaż ich wprowadzenie nie było już dla nikogo szokujące lub przy-

spieszone, firmy nadal ceniły sobie ten sposób komunikacji. Nawet w momencie 

znoszenia części restrykcji i powrotu do wydarzeń hybrydowych lub offline, firmy 

nie rezygnowały z przeprowadzania webinarów. Ponadto, zauważyły one, że we-

binary nie są tylko zamiennikiem i szansą na przetrwanie biznesu w trudnych 

czasach, ale i doskonałym narzędziem promocji.

W LiveWebinar nie rozwijamy tylko narzędzia – platformy do efektywnych spotkań 

online. Zdecydowaliśmy się pójść 

o krok dalej i dowiedzieć się, jak 

naprawdę wygląda używanie 

webinarów w biznesie.
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Zorganizowaliśmy badanie wśród naszych Klientów, entuzjastów webinarów, 

właścicieli firm i marketerów, którzy mieli styczność z tego typu komunikacją 

zarówno w charakterze organizatorów, jak i uczestników. Zapytaliśmy ich o to, 

w jaki sposób wykorzystują webinary, co uważają za ich najatrakcyjniejszą część 

i co zrobić, by webinary były nie tylko efektowne, ale i efektywne.

W badaniu uzyskaliśmy ponad 300 odpowiedzi, które usystematyzowaliśmy 

i opracowaliśmy w formie raportu, z dodatkowymi komentarzami ekspertów 

i praktyków w branży. Wierzymy, że raport może stać się swoistym drogowska-

zem dla osób zarówno rozpoczynających swoje działania z webinarami, jak i tych 

szukających inspiracji i pomysłów na optymalizację w tym zakresie.

Dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony nam czas.

Zespół LiveWebinar

I WSTĘP
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Na jakie pytania odpo-
wiadamy w raporcie?  

Udało nam się zebrać wiele wartościowych wniosków do odpowiedzi udzielonych

na dwanaście pytań w naszym badaniu, przeprowadzonym w styczniu 2022.

Z PERSPEKTYWY ORGANIZATORÓW WEBINARÓW:

1. Czy organizowałeś/aś webinar i/lub wydarzenie online w 2021 roku?

2. Jak często organizowałeś/aś webinary w 2021 roku?

3. Jaki był cel organizowanych przez Ciebie wydarzeń?

4. Czy organizowane webinary przyniosły założony skutek?

5. Jakie formy zaangażowania podczas webinaru wykorzystałeś/aś?

6. Czy stosowałeś/aś webinary automatyczne?

7. Jaki przychód roczny wygenerowała Twoja sprzedaż za pośrednictwem

webinarów?

Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKÓW:

8. Czy uczestniczyłes/aś w jakimkolwiek webinarze?

9. Jak często brałeś/aś udział w webinarach?

10. Czy kiedykolwiek podjąłeś/podjęłaś akcję konsumencką pod wpływem

webinaru?

11. Czy planujesz uczestniczyć w webinarze?

#1
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PYTANIE BONUSOWE:

12. Co zrobić, aby webinar był i efektowny, i efektywny?

Każdy punkt zawiera nie tylko wyniki i odpowiedzi na konkretne pytanie, ale i naszą 

analizę, przewidywania, czy komentarz ekspercki.

Serdecznie zachęcamy do lektury.

I #1 NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADAMY W RAPORCIE?
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Dane o ankietowanych 

Link do badania przesyłaliśmy w wiadomościach e-mail, w komunikacji poprzez 

social media, i poprzez użycie prywatnych kanałów społecznościowych. Udało 

nam się uzyskać 305 wartościowych wypełnień ankiety.

STANOWISKA ANKIETOWANYCH

Jaki jest status Twojego zatrudnienia?

Prowadzę własną firmę

Pracuję w małej firmie (11-50 osób)

Pracuję w mikro przedsiębiorstwie (2-10 osób)

Jestem freelancerem

Pracuję w średniej firmie (51-250 osób)

Pracuję w dużej firmie (251+ osób)

#2

33.1%

17.7%

16.1%

14.1%

11.1%

7.9%



Już nasze pierwsze pytanie pokazuje nie tylko popularność samych webinarów 

(stąd też taki odzew na wypełnienie ankiet), ale i zróżnicowanie grup, które  

wykorzystują lub oglądają webinary. Większość (33%) naszych respondentów 

prowadzi własne firmy, z kolei ponad 37% pracuje w firmach powyżej 11 osób. 

To oznacza, że webinary są z powodzeniem wykorzystywane w różnych rodza-

jach organizacji, i na różnych jej szczeblach.

Rozwój technologii i intuicyjnych narzędzi do tworzenia webinarów sprawił, 

że ten format komunikacji staje się coraz popularniejszy i łatwiejszy do adaptacji 

w strategiach marketingowych.

BRANŻA ANKIETOWANYCH

W jakiej branży pracujesz?

obsługa biznesu

edukacja

inna

banki, ubezpieczenia

usługi personalne

handel

I #2 DANE O ANKIETOWANYCH

28.9%

23%

18.7%

6.9%

6.9%

5.6%
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Zróżnicowanie widać także w branżach, które wzięły udział w naszym badaniu. 

Na prowadzenie wysunęły się usługi i obsługa biznesu, a na podium znalazły się 

także inne działalności i branża edukacji. 7% ankietowanych pracuje w branży 

finansowej, również 7% za core swojej działalności obrało usługi personalne. 

To kolejny dowód na to, że webinary doskonale znajdują swoje miejsce w różne-

go rodzaju sektorach jako uniwersalna i skuteczna forma komunikacji.

Webinary mogą przyjmować różne formaty w zależności od branży. W edukacji, 

webinary najczęściej przybierają formy lekcji lub wykładów. W usługach perso-

nalnych mogą być stosowane jako kanał konsultacji, podczas, gdy w finansach 

lub handlu często pełnią rolę narzędzia sprzedaży. Do tej kwestii wrócimy jesz-

cze nieco później w naszym raporcie.

I #2 DANE O ANKIETOWANYCH
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#3Organizatorzy 
webinarów 

Ogromny boom popularności webinarów w roku 2020 nie był jednorazowy i krót-

kotrwały – wręcz przeciwnie. W 2021, organizatorzy webinarów byli uzbrojeni 

w więcej wiedzy na temat przeprowadzania efektywnych spotkań online, promo-

cji takich inicjatyw i technicznych aspektów webinarów – dlatego wielu z nich 

jeszcze chętniej prowadziło webinary.

Dowodzą temu również liczby. Tylko w 2021, na platformie LiveWebinar założo-

nych zostało blisko 380 tysięcy unikalnych pokoi webinarowych. To oznacza, 

że mniej więcej co półtorej minuty rozpoczynany był kolejny webinar!

Jak często przeprowadzane były webinary, jaki był ich cel, i w jaki sposób organi-

zatorzy zadbali o odpowiednie zaangażowanie w czasie webinarów? Odpowiedzi 

na te – i wiele innych pytań - znajdziesz na kolejnych slajdach.
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Organizacja 
webinarów

Czy organizowałeś/aś webinar i/lub wydarzenie online w 2021 roku?

2021 był kolejnym rokiem, który podkreślił rolę webinarów w działaniach marke-
tingowych, project managemencie czy prowadzeniu biznesów. Webinary stały 
się także skutecznym kanałem dotarcia do grupy docelowej w zdalny, bezpiecz-
ny, ale nadal efektywny sposób.

Nie dziwi zatem fakt, że aż 64% naszych respondentów zorganizowało wydarze-
nie online w roku 2021.

O opinię poprosiliśmy Jana Jankowskiego, Marketing Managera w Linkhouse – 
w ubiegłym roku Linkhouse zorganizował kilka bardzo efektywnych webinarów.

#4

 TAK 63.6%

 36.4% NIE
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Kiedyś żartowaliśmy, że są takie spotkania zespołów, które mogłyby

być mailem. Dziś mówimy zupełnie poważnie, że są spotkania każdego 

rodzaju, które lepiej, żeby były spotkaniem online.

Osobiście doświadczenia z webinarami mam głównie szkoleniowe, największe 

prowadząc zamknięte warsztaty dla ponad 500 rzeczników prasowych i pracow-

ników Lasów Państwowych ze wszystkich regionów. Przeprowadzone online 

z powodów pandemii i problemów z logistyką wydarzenia na taką skalę offline. 

Jak również w Linkhouse podchodzimy do tematu zupełnie poważnie oszczę-

dzając czas na dojazdy i spotykając się wewnętrznie, oczywiście, wirtualnie, 

więc zdecydowanie należymy do tych 64%.

Ale dalej webinary to przede wszystkim forma content marketingu, inbound 

marketingu, dotarcia do klientów w przyjaznej i łatwo przyswajalnej formie. 

Tak jak sięgamy po influencer marketing, kiedy trzeba nieco dłużej rozpakować 

produkt, ideę niż na banerze reklamowym czy w poście w social media, tak po 

webinary sięgamy kiedy chcemy danemu zagadnieniu poświęcić więcej czasu, 

podać więcej treści, a może i wejść w interakcję z naszymi słuchaczami, przykła-

dowo w sekcji Q&A/AMA.

Skoro już wiemy i sprawdziliśmy, że spotkania online mogą dotyczyć połączeń 

1 na 1, grupowych czy też otwartych do szerokiego audytorium w formacie jed-

nego prezentera, wywiadu czy moderowanej dyskusji kilku panelistów,  

o przejdźmy do tego co najważniejsze: narzędziai promocja.

Narzędzia - system, z jakiego korzystamy przy narzędziach jest najważniejszym 

sercem operacji, na jego funkcjach opieramy reżyserię wydarzenia. Czy można 

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

”
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wyświetlić komentarz użytkownika, czy można pokazać jakiś produkt na ekranie, 

wkleić link itp? Dalej, jak przełączać kamery między sobą, w jakiej jakości nagry-

wany jest obraz, jak wygląda możliwość generowania odpowiednich linków do 

udostępniania i oczywiście zbierania komentarzy i użytkowników na tym samym 

liczniku, pomimo dystrybucji w różnych platformach.

Promocja – to drugi, ważny aspekt. Wybór dobrego narzędzia potrafi ułatwić 

zaplanowanie transmisji i wysłanie linku wcześniej użytkownikom, wysłać wia-

domość push lub mailową z przypomnieniem o rozpoczętej transmisji. Daje 

czasem gotowe landingpage do zapisów.

Jednak nie zwalnia nas to z obowiązku standardowych działań promocyjnych 

tak, by tych widzów na żywo było jak najwięcej.

Takim naszym przykładem są webinary w 2021 roku – w których na wizji było 

600, a nawet 900 osób jednocześnie słuchających o SEO i link buildingu.

JAN JANKOWSKI
Marketing Manager w Linkhouse

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW
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I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA WEBINARÓW 
W ROKU 2021

Jak często organizowałeś/aś webinary w 2021?

 

 36.6% PRZYNAJMNIEJ RAZ NA KWARTAŁ

 34% PRZYNAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC

 15,5% NIE CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ W ROKU

 13,9% PRZYNAJMNIEJ RAZ NA TYDZIEŃ

Regularność organizowanych webinarów zależy od wielu czynników.

Ważnym aspektem jest branża, w której przeprowadzamy spotkania online – 

biznesowe i marketingowe webinary, ze względu na szerokość tematów, mogą 

być przeprowadzane bardzo często, podczas, gdy wywiady czy webinary 

w niszowych sektorach (np. medycyna) mogą być organizowane rzadziej, 

ale nadal efektywnie. 
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na częstotliwość webinarów jest dojrzałość 

organizacji i jej zasoby. Jeżeli firma fizycznie nie posiada osób, które mogłyby 

zorganizować webinar, lub pomimo umiejętności w tym zakresie nie ma na webi-

nary czasu i pomysłów w strategii, to dodanie tego formatu do działań może być 

problematyczne. 

Istotna jest także obecna saturacja webinarami w danym sektorze. Duża liczba 

webinarów w danej niszy może z jednej strony zachęcić do tworzenia kolejnych 

spotkań online, z drugiej strony – działać demotywująco. 

Jak to wygląda w przypadku odpowiedzi w naszym badaniu?

Aż 14% naszych respondentów organizowało webinar przynajmniej raz w tygo-

dniu, podczas, gdy comiesięczne webinary wybrało 34%. Niecałe 37% postawiło 

na webinary w wymiarze kwartalnym. Zdecydowanie cieszy fakt, że webinary stają 

się ważną częścią regularnej strategii i ten 

format jest coraz częściej wybierany.

Thulium w 2021 zorganizowało 

ponad 25 spotkań online – każde 

z nich zgromadziło około setki 

osób. Lukasz Hardek z zespołu 

Thulium odpowiada za prowadze-

nie webinarów w firmie i podzielił 

się z nami kilkoma radami w zakre-

sie organizacji efektywnych 

spotkań online.  

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW



W czasach pandemii webinary stały nieodzownym elementem

strategii content marketingowej wielu firm. Nie inaczej podchodźmy 

do tego w Thulium. 

Komunikację webinarową prowadzimy dwutorowo. z jednej strony jest to cykl 

spotkań z ekspertami z szeroko pojętej branży online podczas których nasi 

widzowie dowiadują się jak łatwiej prowadzić biznes w sieci, i druga seria skiero-

wana do zamkniętej grupy naszych klientów, podczas której skupiamy się 

na edukacji z zakresu obsługi klienta i korzystania z systemu Thulium. Do tego 

dodatkowe webinary na temat nowości w naszym systemie, równiez dostępne 

tylko dla naszych klientów. 

Efekt? 

Zwiększenie rozpoznawalności marki Thulium, wzrost zadowolenia klientów 

z korzystania z naszego systemu, wzrost bazy newsletterowej, a przede wszyst-

kim możliwość bezpiecznego obcowania z obecnymi i potencjalnymi klientami 

z zachowaniem dystansu społecznego, co doskonale wpływa na poprawienie 

relacji firma - klient.

ŁUKASZ HARDEK
Thulium 

”
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CEL ORGANIZOWANYCH WEBINARÓW

Jaki był cel organizowanych wydarzeń?

Edukacja klientów

Budowa społeczności

Generowanie leadów

Budowa świadomości marki

Sprzedaż bezpośrednia

Działania content marketingowe

Działania PR/MR

Lead nurturing

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

53.6%

37.6%

33.5%

32.5%

24.7%

23.2%

14.9%

14.9%
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Organizacja webinarów to nie lada wyzwanie, a jednym z pierwszych jego skład-

ników jest odpowiednie określenie celu takiego webinaru. 

Czy webinar ma spełniać funkcje edukacyjne, skracać ścieżki klienta i wpływać 

na decyzje zakupowe, czy stoi za nim czysty PR? 

Zapytaliśmy o to naszych ankietowanych: ponad połowa (niecałe 54%) wyko-

rzystuje webinary do edukacji klientów, niemal 38% stara się, dzięki webinarom, 

zbudować społeczność wokół swojej marki, a 33% używa webinarów do gene-

rowania leadów. Sprzedaż bezpośrednia, dla 25% ankietowanych, jest głównym 

celem webinarów. 

Cele webinarów w organizacji można swobodnie mieszać – wydarzenia nasta-

wione na sprzedaż bezpośrednią mogą spokojnie koegzystować ze webinarami 

edukacyjnymi czy regularnymi spotkaniami społeczności. 

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW
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Okazuje się jednak, że webinary wykorzystywane są także w innych celach 

niż wymienione na poprzednim slajdzie! Pozostałe odpowiedzi naszych 

respondentów to:

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

Automatyzacja 

i rozszerzenie 

skali działania

Umówienie 

na demo

integracja 

społeczna 

grupy osób

spotkania 

mediacyjne

warsztaty 

i szkolenia 

wewnetrzne

zajecia/kursy 

płatne

promocja 
projektu 

badawczego

działania 

rozwojowe
walne zebranie

szkolenia 
zewnetrzne

lekcje
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REZULTATY WEBINARÓW

Czy zorganizowane przez Ciebie webinary przyniosły założone rezultaty?

 TAK 56.7%

20.6% NIE

 TRUDNO POWIEDZIEĆ 
22.7%

Aż 57% ankietowanych przyznało, że organizowane przez nich webinary przynio-

sły oczekiwany skutek, a niecałe 23% przyznało, że trudno im ocenić potencjalne 

rezultaty przeprowadzonych webinarów.

Utrudniona ocena efektywności webinarów często sprowadza się do jednego 

błędu – braku wyznaczonych mierników efektywności takich spotkań. 

Przykład? Załóżmy, że organizujesz webinar na 1000 osób. Piękna liczba! 

Ale, jeśli celem Twojego webinaru jest sprzedaż, a nie frekwencja, musisz spoj-

rzeć na statystyki związane ze sprzedażą. Podczas webinaru możesz udostęp-

nić odbiorcom kod uprawniający do zniżki. Jeśli po zakończeniu webinaru 

i sekwencjach przypominających okaże się, że z Twojego kodu nikt nie skorzystał, 

to nawet w świetle imponującej frekwencji może nie być to satysfakcjonujący wynik.



Wyniki nie są dla mnie zaskoczeniem. Jako Fox Strategy angażujemy

się w wiele webinarów, część we współpracy z naszymi partnerami 

biznesowymi, część organizując samodzielnie. Miałam wystąpienia, dzięki 

którym przy minimalnym zaangażowaniu zarobiliśmy na produktach online tysiące 

złotych, ale były i takie, po których… nie zarobiliśmy zupełnie nic. 

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują mi zatem, że wiele zależy od prze-

biegu wydarzenia, grupy docelowej i skali promocji. W chwili obecnej, nawiązując 

współpracę z partnerami, bardzo mocno weryfikuję, jak promowane są webinary, kim 

są odbiorcy oraz czy moje działania odpowiadają na potrzeby tej grupy docelowej. 

Uważam również, że dużo zależy od przebiegu webinaru. Te wydarzenia, 

których wyłącznym celem jest sprzedaż, w większości przypadków się 

nie sprawdzą. Trzeba zachować balans pomiędzy 

tym, co uczestnicy otrzymują w zamian 

za poświęcenie swojego czasu, 

a tym, co jest dla nich dostępne 

dopiero po zakupie.  

”
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I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

Czy odpowiedzi na to pytanie są niespodzianką dla Eweliny Podrez-Siama, CEO 
w Fox Strategy, dla której temat webinarów jest zdecydowanie bliski?
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Z mojego doświadczenia najlepiej konwertują te webinary, 

w których skupiam się na przekazaniu wiedzy i dobrych praktyk, a sam marke-

ting i sprzedaż podczas wydarzenia stanowi niewielki procent całości. Dobrą 

strategią są również limitowane promocje i kody rabatowe dedykowane wyłącz-

nie uczestnikom.

Gdy podsumujemy całość, okazuje się, że osiągnięcie rezultatów i zwrotu 

z inwestycji nie jest prostą sprawą. Jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga 

przemyślanej strategii – od planowania i marketingu webinaru, przez jego 

zaplanowanie adekwatnie do potrzeb grupy docelowej, po nienachalne i prze-

myślane działania sprzedażowe.

EWELINA PODREZ
Siama, Fox Strategy 
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ZAANGAŻOWANIE PODCZAS WEBINARÓW

Jakie formy zaangażowania podczas webinaru wykorzystałeś/aś?

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

PREZENTACJE
75.8%

GŁOSOWANIA
29.9%

CZAT
74.2%

INTERAKTYWNA TABLICA
26.3%

ANKIETY
36.1%

KONKURSY
17%

TEST/QUIZ
31.4%

Spośród wielu metod, prezentacje i czat cieszą się największą popularnością 

wśród grup docelowych, notując odpowiednio 76% i 74% odpowiedzi ankietowa-

nych. Trzecią pozycją na podium są ankiety z ponad 36% popularnością. Jako 

zaskoczenie może zostać odebrana popularność konkursów wśród 17% ankieto-

wanych. Aż 26% ankietowanych wykorzystuje whiteboard - interaktywną tablicę.  
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Inne opcje wymienione w odpowiedziach otwartych to:  

 ▶ Wezwanie do działania (pop-up)

 ▶ Interakcje z pulpitami uczestników

 ▶ Rozmowy bezpośrednie

 ▶ Dyskusja

 ▶ Zaproszenie gościa specjalnego

 ▶ Kody rabatowe

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW
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Także wewnętrzne statystyki LiveWebinar mówią w tym przypadku same 

za siebie. Tylko w 2021 roku, na naszej platformie: 

 ▶ funkcja whiteboard (interaktywnej tablicy, na której można tworzyć w trakcie 

webinaru) wykorzystana została niemal 46 tysięcy razy;

 ▶ funkcja CTA (wezwanie do działania) wykorzystana została prawie 13 tysięcy razy;

 ▶ funkcja TESTS (testy podczas webinaru) wykorzystana została ponad 

3 tysiące razy;

 ▶ funkcja ADS BANNER (baner promocyjny wyświetlany podczas webinaru) 

wykorzystana została niemal 40 tysięcy razy;

 ▶ funkcja SURVEY (głosowanie podczas webinaru) wykorzystana została 

prawie 17 tysięcy razy.
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Na skuteczność webinarów w dużej mierze wpływa to, jak bardzo są angażu-

jące. Poza wyborem odpowiedniego tematu, wybraniu prezenterów czy formy 

webinaru, warto też przemyśleć wykorzystanie interaktywnych form, które wpły-

ną na poziom zaangażowania i satysfakcji odbiorców. 

To właśnie interaktywne funkcje mogą zdecydować o sukcesie samego webina-

ru. Rosną oczekiwania wobec angażujących funkcjonalności w oprogramowa-

niach webinarowych. Nie wystarcza już dobra prezentacja, świetny prowadzący, 

czy aktywny czat – odbiorcy wymagają zdecydowanie więcej, aby w ogóle 

zarejestrować się na webinar, a później wziąć w nim udział, podjąć oczekiwaną 

akcję, i pozostać z marką na dłużej niż czas trwania spotkania. 

To powody, dla których angażujące forma-

ty, takie jak ankiety, głosowania, testy, 

bannery czy przyciski CTA stają się 

wymaganym standardem dla dobrej 

jakości webinarów. Wiedzą o tym 

także organizatorzy webinarów, 

którzy stale prześcigają się w no-

wych, webinarowych atrakcjach i wy-

korzystywanych funkcjach. Aby spro-

stać tym wyzwaniom i zadaniom, muszą 

uzbroić się w narzędzie, które rozwija się 

razem z branżą i odpowiada na oczekiwania zarówno 

organizatorów, jak i uczestników. Jednym z takich narzędzi jest LiveWebinar 

– pozwala nie tylko na wykorzystanie wielu możliwości interakcji, ale również 

spersonalizowanie webinarów pod swoje preferencje.
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WEBINARY AUTOMATYCZNE/WEBINARY EVERGREEN

Czy stosowałeś/aś webinary automatyczne?

90.2% NIE 9.8% TAK

Jak widać w wynikach ankiety, ten format webinarów nie jest jeszcze popularny 

w Polsce - zaledwie 10% wykorzystuje webinary automatyczne w swojej pracy. 

Jesteśmy niezwykle ciekawi, jak ten wskaźnik będzie wyglądał w kolejnym roku 

- webinary “evergreen” to swoista rewolucja w wielu branżach i warto docenić 

ich potencjał!

Webinary w formule “evergreen” to takie webinary, które mogą zostać przepro-

wadzone jednokrotnie, ale dzięki ich nagraniu i odtwarzaniu “on demand” (bez 

ingerencji organizatorów), będą przynosiły różnej natury zyski przez długi czas. 

Takie webinary automatyczne często doskonale sprawdzają się jako webinary 

onboardingowe, demo, lub uniwersalna prezentacja sprzedażowa. To także 

często wykorzystywana opcja dla kursów i zajęć online. Nagrane raz – monety-

zowane cały czas! 

Webinary automatyczne to zaawansowana funkcja platform webinarowych – 

nie wszystkie narzędzia będą oferować webinary evergreen w ramach swoich 

usług. Jeżeli pomysł zautomatyzowanych formatów webinarowych spodobał 
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Ci się na tyle, że chcesz przetestować takie webinary w swoim biznesie, znaj-

dziesz je w pakietach LiveWebinar. 

Tylko w 2021 roku, zauważyliśmy wzrost wykorzystania tej funkcji w narzędziu 

w stosunku do roku 2020 – z pomocą platformy LiveWebinar, utworzonych 

zostało niemal 1300 webinarów w formie evergreen. Ponieważ trend związany z 

wykorzystaniem webinarów nie słabnie, a ich organizatorzy szukają coraz 

to nowszych sposobów na ulepszenie spotkań online, webinary automatyczne 

mogą tylko zyskać na sile i popularności. Zautomatyzowanie choćby części 

przeprowadzanych webinarów odblokowuje więcej zasobów na dopracowanie 

tych spotkań online, które muszą dziać się w czasie rzeczywistym. 



Często porównuję webinar automatyczny do standardowego lotu

samolotem. Wyobraź sobie siebie jako pilota siedzącego w kokpicie 

samolotu. Start wymaga Twojej pracy i konfiguracji ustawień. Po czym, w trakcie 

samego lotu, możesz odpalić autopilota i lecieć dalej. 

Webinary automatyczne, znane także jako evergreen webinars, to jedna z takich 

form przeprowadzania webinarów, która pozwala na wyemitowanie treści - filmu, 

prezentacji, wcześniej nagranego webinaru, odbiorcom w sposób zwielokrotnio-

ny.  W dużym skrócie, jest to jedna z funkcji dostępnych w nowoczesnych roz-

wiązaniach do przeprowadzania webinarów, gdzie nie jest wymagana obecność 

prezentera. Webinar automatyczny ustawia się z wyprzedzeniem na konkretną 

godzinę wskazując treść do wyświetlenia. 

Jak pokazało badanie, format webinarów automatycznych jest dość mało popu-

larny. Mimo, że funkcje te nie są nowością w narzędziach dostępnych 

na rynku, mało osób wykazuję potrzebę ich wykorzystywania. Obserwujemy 

to także po szkoleniach, jakie organizujemy w LiveWewbinar, z możliwości 

tzw.“evergreenów”. Co ciekawe, inaczej sprawa wygląda w przypadku klientów 

spoza Polski. Ich świadomość automatyzacji 

webinarów jest znacznie większa. 

Co za tym idzie, oczekiwania wzglę-

dem tej funkcji są wyższe. 

”
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Klienci LiveWebinar cenią sobie pełną kontrolę nad czasem, liczbą wyświetleń, 

a także możliwość ustawienia częstotliwości wyświetlania webinarów automa-

tycznych, czyli np. w każdy wtorek o godzinie 11. Osoby, którym zależy 

na opcjach wzmacniających przekaz reklamowy, mogą skorzystać z możliwości 

Wezwania do działania. Wówczas, po zakończonym webinarze, uczestnikom 

wyświetli się komunikat np. ze zniżką na zakup produktu.  

Czy biorąc pod uwagę zalety i wszechstronność opcji webinarów automatycz-

nych, w przyszłości będziemy tworzyć już tylko tego typu wydarzenia? Trend 

związany z automatyzacją jest niewątpliwie silny obecnie i dotyczy także organi-

zowanych w sieci wydarzeń. Niemniej jednak, nadal wiele osób ceni sobie bez-

pośredni kontakt z odbiorcą, czyli kwintesencję tego, czym jest de facto webinar. 

Niewykluczone, że rozwój w obszarze tej funkcji będzie zmierzał w stronę hybry-

dy, czyli połączenia automatycznych treści z możliwością interakcji na żywo 

z widzem, np. w postaci chatu.  

ALEKSANDRA ŻOŁNOWSKA
Marketing Manager w LiveWebinar 
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MONETYZACJA WEBINARÓW

Jaki przychód roczny wygenerowała Twoja sprzedaż za pomocą webinarów?

Nie śledzę takiego wskaźnika

1001 - 5000 PLN

20001 - 50000 PLN

5001 - 20000 PLN

do 1000 PLN

Powyżej 50000 PLN

Porozmawiajmy o pieniądzach! Jak dużo można zarobić na webinarach i czy 

nasi respondenci w ogóle monetyzowali swoje webinarowe działania? Okazuje 

się, że webinary mogą dostarczyć nawet ponad 50 tysięcy złotych przychodu 

w skali roku! 

Niemal 45% respondentów nie śledzi wskaźnika związanego z monetyzacją 

- co pozostawia spore pole do optymalizacji swojej strategii. 27% respondentów wy-

generowało co najmniej 5 tysięcy złotych przychodu z webinarów w zeszłym roku. 

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW

44.7%

18.9%

10%

10%

9.5%

6.8%
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7% deklaruje przychody w wysokości ponad 50 tysięcy złotych, co stawia webi-

nary w doskonałym świetle dla dalszej monetyzacji i holistycznego wykorzysta-

nia w swoich działaniach.

Monetyzacja webinarów nie dzieje się z dnia na dzień – aby w ogóle zacząć 

zarabiać na webinarach, trzeba odpowiednio się przygotować. Badanie potrzeb 

grupy docelowej i odpowiadanie na ich oczekiwania poprzez webinary jest nie-

zbędnym elementem takiej strategii. Dodatkowo, webinar musi być wartościowy, 

dostarczać jakościowe i unikalne informacje, i, co więcej, być okraszony choćby 

nutą interaktywności. Nikt nie chce płacić za uczestnictwo w nudnych i gene-

rycznych webinarach! 

Jeżeli Twoje webinary spełnią te wszystkie warunki, możesz liczyć nawet 

na kilkanaście tysięcy przychodu miesięcznie – i uczynić webinary nie dodat-

kiem do Twojej strategii, a głównym źródłem zarobków. Brzmi nieźle, prawda? 
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Wydawać by się mogło, że głównym celem webinarów jest sprzedaż.

Ale okazuje się, że nie tylko. Organizatorzy webinarów są już coraz 

bardziej świadomi, że nie da się sprzedać produktu na pierwszym webinarze. 

Warto zaprojektować cykl spotkań, ułożyć je według lejka marketingowego 

i realizować różne cele na poszczególnych etapach lejka. Sprzedaż to wisienka 

na torcie. Potencjalny klient musi przecież najpierw zaufać marce, zanim coś 

od niej kupi.

Dodatkowe rozwarstwienie powoduje podział webinarów na B2B i B2C. W we-

binarach B2B celem nie musi, a nawet często nie jest, sprzedaż na webinarze! 

Celem jest raczej umówienie na spotkanie indywidualne z doradcą, rozmowę 1:1, 

a następnie negocjacje. Powyżej pewnego pułapu 

cenowego, nie można liczyć na to, że ktoś 

kupi przysłowiowego “kota w worku.” 

Dlatego, według mnie, podczas pro-

jektowania webinarów w branży 

”
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W jaki sposób budować lejki sprzedażowe, prowadzące do uzyskania korzyści 

z webinarów i ich monetyzacji? Zapytaliśmy o to Annę Prończuk-Omiotek, znaną 

także jako Anna Pro, ekspertkę webinar marketingu.
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B2B warto zwrócić uwagę na to, że ścieżka zakupowa będzie dłuższa. Jednakże 

profesjonalnie zaprojektowania, pozwoli osiągnąć lukratywne wyniki. 

W której jesteś grupie?

Na podstawie niniejszego raportu, organizatorów webinarów możemy podzielić 

na 2 grupy. Na jednej szali mamy tych, którzy wcale nie mierzą jaki przychód 

wygenerowali za pomocą webinarów. Według mnie to duży błąd. Zatem 

dla przeciwwagi, na drugiej szali dajmy tych, którzy dzięki webinarom wyge-

nerowali przychód na poziomie 5k, 20k, 50k i więcej! Aż ¼ badanych generuje 

przychód co najmniej 5 000 złotych rocznie dzięki prowadzonym webinarom. 

Odpowiednio zaprojektowana strategia sprzedażowa w połączeniu z silnym na-

rzędziem jakim są webinary realnie wpływa na podniesienie wyników sprzedaży. 

ANNA PROŃCZUK-OMIOTEK,
właścicielka marki AnnaPRO
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ORGANIZACJA WEBINARÓW W 2021

Czy w 2022 roku planujesz zorganizować webinar?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Jeszcze nie wiem

Raczej nie

Zdecydowanie

59.8%

25.3%

10.8%

3.6%

0.5%
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Wydarzenia roku 2020 nie były wyłącznie jednorazowym “złotym strzałem” 

dla webinarów. To format, który swoją popularność zdobywał już dużo wcze-

śniej, umożliwiając spotkania na odległość i powiększanie zasięgu sprzedaży 

czy rozpoznawalności marki. Rok 2020 jedynie przyspieszył ten gwałtowny 

wzrost – nie spowodował wynalezienia webinarów. 

Można byłoby się obawiać, czy webinary w świetle głosów o zmęczeniu spotka-

niami online, dalej mają rację bytu? 

Nasi respondenci twierdzą, że TAK.

85% ankietowanych planuje organizację webinaru w roku 2022, co dowodzi 

efektywności i potencjałowi tego formatu – którego popularności nie można już 

“przypisać” wyłącznie do pandemii. W dobie ciągłego rozwoju branży i technolo-

gii, webinary stają się filarem, którego nie sposób pominąć w swoich działaniach 

w 2022.
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To zdanie podziela Kamil Leśniak, Marketing Manager w DevaGroup – której 

to agencji przyszło przearanżować wydarzenia z offline do online na całkiem 

sporą skalę.

Świat pędzi w stronę przenoszenia wydarzeń do wersji online!

Pandemia znacznie przyspieszyła rozwój webinarów, platform do ich przeprowa-

dzania oraz wszelkich spotkań online. Po wdrożeniu edukacji online w szkołach 

(co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do pomyślenia!) naturalnie szybko 

przyszła kolej na branżę marketingu internetowego. 

Jako organizatorzy barcampu semKRK oraz wielu szkoleń online i webinarów 

- stanęliśmy w DevaGroup nad sporym wyzwaniem, jakim było przeniesienie 

większości naszych spotkań do wersji internetowej. Zdecydowanie najciężej 

było nam pożegnać się ze stacjonarnymi edycjami semKRK, gdzie od lat naj-

ważniejsza jest dla nas integracja ludzi z branży SEM i SEO oraz ich networking. 

Pierwszą konferencję online zorganizowaliśmy 

25 września 2020 roku i była to #15 edycja 

naszego barcampu. W 2021 roku przyszło 

nam zorganizować dwie kolejne edycje 

w wersji online.

”
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Dodatkowo, nasze sztandarowe działania, czyli szkolenia otwarte i webinary 

pozostają w dalszym ciągu w wersji online.

KAMIL LEŚNIAK,
Marketing Manager w DevaGroup

UCZESTNICY WEBINARÓW

Sporo miejsca w tym raporcie poświęciliśmy na organizatorów webinarów 

i ich strategie – ale nie możemy zapominać o tych, dzięki którym te webinary 

są oszałamiającym sukcesem lub całkowitą porażką. 

O uczestnikach.

“Apetyt rośnie w miarę jedzenia” – to przysłowie doskonale do nich pasuje. 

Im więcej webinarów dany uczestnik obejrzy, tym większe będzie miał oczekiwa-

nia co do kolejnego. To, co przyciągnęło go na webinar rok temu, dzisiaj może 

nie być wystarczające. Formy, które uważał za innowacyjne kilkanaście miesięcy 

temu (na przykład czat), dzisiaj są dla niego standardem.

Czy webinary nadal cieszą się taką popularnością, jak często są oglądane, 

czy skłaniają do podejmowania akcji, i jakie są sposoby na to, by były efektywne? 

Odpowiedzi na te pytania poznasz na kolejnych stronach. 
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UCZESTNICTWO W WEBINARACH

Czy uczestniczyłeś/aś w jakimkolwiek webinarze w 2021?

 TAK 73.9%

26.1% NIE

Nasi respondenci nie tylko organizowali webinary, ale i brali w nich udział jako 

uczestnicy, widownia, czy paneliści.

Aż 74% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o uczestnictwo 

w webinarach, co pokazuje, że ten format jest popularny nie tylko w przypadku 

organizacji, ale i czerpania wiedzy z innych wydarzeń.

Istnieje wiele form webinarów – wspomniane już webinary automatyczne, 

ale i krótkie, webinarowe “przerwy kawowe”, czy wywiady w formie webinarów. 

Warto testować różne formaty nie tylko z poziomu organizatora, ale i uczestnika 

– może okazać się, że pewne typy lepiej wpasowują się w dane preferencje. 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W WEBINARACH

Jak często brałeś/aś udział w webinarach w 2021 roku?

Raz w miesiącu

Raz na kwartał

Conajmniej raz w tygodniu

Raz w roku

Zdecydowanie

59.8%

25.3%

10.8%

3.6%

0.5%
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Ponad 93% ankietowanych obejrzało przynajmniej jeden webinar na kwartał, 

a aż 16% deklaruje obejrzenie co najmniej jednego webinaru w tygodniu. 

Jedynie 6% ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się obejrzeć wyłącznie 

jeden webinar w roku 2021. 

Co mówią nam te dane? 

Webinary są popularnym, łatwym, i ciekawym formatem do wykorzystania, 

a uczestnicy chętnie biorą udział w słuchaniu czy aktywnym partycypowaniu 

w takich działaniach. 

Dodatkowo, bogata oferta webinarowa wcale nie zniechęca uczestników. Mimo 

naprawdę ogromnej liczby webinarów organizowanych każdego dnia, uczestnicy 

nadal z przyjemnością zapisują się na takie spotkania.
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UCZESTNICTWO W WEBINARACH A IMPULSY ZAKUPOWE

Czy kiedykolwiek podjąłeś/aś akcję konsumencką pod wpływem webinaru?

Zakup produktu/usługi

Zapis do newslettera

Zapisanie na demo/okres próbny

Założenie bezpłatnego konta

Interakcja z marką w mediach społecznościowych

Bardzo ciekawe dane dostarczyło nam pytanie o podejmowanie akcji pod wpły-

wem webinaru. Okazuje się, że 60% ankietowanych zapisało się do newslettera 

pod wpływem treści i przedstawianych na webinarach. Mogło być to spowodo-

wane np. obietnicą wysyłki dodatkowych materiałów w newsletterze.

49% przyznaje, że zakupiło produkt lub usługę dzięki webinarom, a 44% osób 

założyło bezpłatne konto lub weszło w interakcję z firmą poprzez social media. 

48.8% TAK

59.8% TAK

43.9% TAK

43.9% TAK

31.7% TAK

51.2% NIE

56.1% NIE

56.1% NIE

40.2% NIE

68.3% NIE
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Powyższe wyniki mogą dowodzić ogromnemu potencjałowi webinarów. 

Czynników, które wpływają na efektywność w tym zakresie, jest oczywiście wiele:

 ▶ forma webinaru (jeżeli webinar jest za długi i nieustrukturyzowany, może 

to wpłynąć na “zmęczenie materiału” wśród odbiorców i brak konwersji)

 ▶ metody wzbudzania zaangażowania podczas webinaru (nawet najlepsze tre-

ści nie obronią się, jeśli będą podane w nieprzyswajalny sposób)

 ▶ prezenterzy lub zaproszeni goście (perswazja to jedna kwestia, ale jeżeli 

za prezenterami stoi społeczność, może być ona bardziej chętna do konwersji 

po webinarze z udziałem danej osoby)

 ▶ atrakcyjność i znajomość oferty (jeżeli to pierwszy webinar dotyczący danego 

zagadnienia, uczestnicy mogą chcieć skonwertować od razu – lub nie skon-

wertować w ogóle)

 ▶ promocja przed webinarem i sekwencje przypominające po webinarze 

(im bardziej przemyślane, tym bardziej mogą zintensyfikować odczucia 

przed i po spotkaniach online)
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Jak jeszcze możemy interpretować te dane i co może być przyczyną takich wyni-

ków? Zapytaliśmy o to Annę Karcz-Czajkowską, CEO JCD Research:

Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące działań podjętych przez

konsumentów w oparciu o webinar może wskazywać na umiarkowaną 

skuteczność tego typu aktywności. Nawet uwzględniając losowy błąd pomiaru, 

wynikający z liczebności próby, możemy zauważyć, że około połowy responden-

tów deklaruje, że przynajmniej raz w życiu zdecydowała się na zakup produktu 

lub usługi w wyniku uczestnictwa w webinarze. 

Z pewnością wskaźnik ten zależy w dużym stopniu od rodzaju produktu, jego 

ceny, specyfiki grupy docelowej oraz ogólnej konstrukcji lejka marketingowego. 

Warto również pamiętać, że odbiorcy działań marketingowych rzadko kiedy 

w pełni uświadamiają sobie faktyczny ich wpływ na podejmowane przez sie-

bie decyzje. Dlatego tak sformułowane pytanie kryje w sobie pewną pułapkę. 

Lubimy myśleć o sobie jako o istotach racjonalnych, nie ulegających zbyt łatwo 

wpływowi reklam. Dlatego w tego typu badaniach dekla-

rowana przez odbiorców skuteczność takich 

działań często bywa niższa niż 

w rzeczywistości. 

”
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W przypadku zapisu na okres próbny/demo prawie 70% ankietowanych twierdzi, 

że webinar nie miał wpływu na taką decyzję. Nieco mniejsze różnice obserwuje-

my w przypadku pytań o założenie bezpłatnego konta i interakcje z marką 

w SoMe. 

Zdecydowanie większą efektywność deklarują respondenci w przypadku zapisu 

do newslettera - tutaj prawie 60% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzą-

cej. Trudno się im dziwić - dobrze zaprojektowany i ciekawie przeprowadzony 

webinar może być zapowiedzią jeszcze bardziej wartościowego contentu; 

zaś sam zapis na listę czytelników wydaje się być relatywnie małą inwestycją 

dla konsumenta, zainteresowanego danym rodzajem treści. 

To ważny wniosek dla marketerów w kontekście budowy lejków sprzedażowych. 

Webinar może być dopiero początkiem procesu edukowania, budowania wize-

runku i podgrzewania zainteresowania klienta produktem. Proces zakupowy, 

chociaż zapoczątkowany webinarem, uda się zatem sfinalizować się dopiero 

po którymś kolejnym newsletterze. 

I chociaż jako badaczka zalecam zwykle daleko idącą ostrożność wnioskowania 

w oparciu o tak zadane pytania, to jedno jest pewne: zrozumienie potrzeb grupy 

docelowej, zaplanowanie contentu w oparciu o te potrzeby, a następnie dobrze 

zaprojektowany lejek marketingowy (w którym webinar może być jedynie jednym 

z pierwszych etapów) to praktycznie gotowa recepta na sukces. 

ANNA KARCZ-CZAJKOWSKA
CEO JCD Research 
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Czy planujesz uczestniczyć w webinarze w 2022?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Niemal 87% respondentów otwarcie przyznaje, że będzie uczestniczyło w webi-

narach w roku 2022, co otwiera wiele kreatywnych bram biznesom ze wszystkich 

sektorów. 

Webinary cieszą się popularnością wśród uczestników, poprawiają ich satysfak-

cję i zaangażowanie, ale wpływają także na osiąganie celów biznesowych 

przez firmy w całej Polsce.

Ten format, odpowiednio poprowadzony, może być osią komunikacji w wielu 

sektorach, która zwiększy sprzedaż i rozpoznawalność marki. 

56.1%

30.5%

12.2%

1.2%
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EFEKTYWNOŚĆ I EFEKTOWNOŚĆ WEBINARÓW

Co zrobić, by webinar był i efektywny, i efektowny?

Zadaliśmy również pytanie otwarte - co zrobić, aby nasze webinary były bardziej efektywne 

i efektowne? Zebraliśmy wszystkie odpowiedzi i pogrupowaliśmy w praktyczne porady, 

które znajdziesz poniżej. 
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ABY WEBINARY BYŁY EFEKTOWNE I EFEKTYWNE, NALEŻY:

Odpowiednio 

dobraC temat

ZwróciC uwagE 

na jakoSC 

prezentowanych 

treSci

DopilnowaC, 

by łAcze było 

stabilne

ZweryfikowaC 

i zebraC dobrA 

grupE docelowA

PodzieliC webinar 

na czESci 

i zaprezentowaC 

agendE

WybraC 

odpowiedni dzieN 

i godzinE na 

webinar

PromowaC 

webinar we 

właSciwych 

miejscach

PostawiC 
na róZnorod-
noSC, dowcip, 
storytelling

ZadbaC o jasny 

i estetyczny 

przekaz

Nie poprzestawaC 

na jednym 

webinarze

WchodziC 
w interakcjE 

z  uZytkownikami

WykorzystywaC 
formy 

zaangaZowania
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PrzygotowaC 

nagrania do 

odtworzenia po 

webinarze

OpracowaC 

materiały 

dodatkowe

Nie zapominaC 

o follow-up 

- sekwencjach 

przypominajAcych 

- po wydarzeniu

ZastosowaC 

multimedialne 

elementy

UZywaC 

integracji 

marketingowych

PopracowaC 

nad charyzmA

Zawsze 

dostarczyC 

wartoSC dodanA

PrzygotowaC 
podsumowanie 

webinaru 

ZaprosiC kompe-

tentnych goSci 

i prowadzAcych

UdostEpniC 

agendE 

z   

wyprzedzeniem

WykorzystywaC 

narzEdzia 

do bardziej 

efektywnej pracy

ZaangaZowaC 
osoby do obsługi 

webinaru 

ZadbaC o zaplecze 
techniczne  
-sprawdziC 

ustawienia audio 
i video

PoprowadziC 
sesjE Q&A
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CZY WEBINARY W ROKU 2022 MAJĄ JESZCZE SENS?

Komentarz ekspercki – Piotr Król

W dobie pandemii jeszcze bardziej rozpowszechniły się wszystkie formy kontaktu 

audio-video, zamiast spotkań na żywo czy konferencji. 

Dzisiaj już nikogo nie dziwi „video call” zamiast spotkania tradycyjnego oraz 

„konferencja on-line” zamiast tradycyjnej formy na żywo. Również popularne 

są formy konferencji hybrydowych. Część uczestników uczestniczy na żywo, 

część uczestników ogląda konferencję w formie on-line. 

Cała sytuacja niesie za sobą sporo korzyści: 

 ▶ niskie koszty prowadzenia

 ▶ niskie koszty organizacji i logistyki 

 ▶ oszczędność czasu – brak konieczności dojazdów

Od lat 90-tych, webinary były i są bar-

dzo dobrym narzędziem edukacyj-

nym, sprzedażowym, oraz content 

marketingowym. 

Czy każda transmisja na żywo 

z widokiem prelegenta i prezentacji 

to webinar? Niestety nie, co gorsza – 

wiele osób tak twierdzi i tego uczy. 
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Potocznie webinarem nazywamy, wszystko co jest formą wirtualnego spotkania 

jeden do wielu. Natomiast w praktyce i technologiczne są drastyczne różnice. 

Różnice są też na etapie efektywności marketingowej czy sprzedażowej. 

Z czego to wynika? 

Webinary na rynku polskim są już od kilkunastu lat. Alternatywna forma 

komunikacji jeden do wielu „Live Streaming” zaczęła zdobywać popularność 

w momencie kiedy Facebook udostępnił taką funkcjonalność. Już w 2017 roku, 

wielu twórców na Facebooku stawiało tezę, że Live’y na Facebooku, czy potem 

na innych platformach (Instagram, YouTube) zastąpią webinary. 

Faktycznie, możemy zrobić „LIVE” na Facebooku czy na YouTube do złudzenia 

przypominający webinar. Możemy udostępnić audio, widok kamery, prezentacje 

czy widok pulpitu. Możemy też stworzyć stronę rejestracji na wydarzenie aby 

zbierać adresy mailowe. Natomiast na tym podobieństwa się kończą. Pominę 

aspekty czysto technologiczne, tutaj różnic jest sporo od samej formy transmisji 

I #4 ORGANIZACJA WEBINARÓW
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W przypadku webinarów, te maile można dalej eksploatować. 

 ▶ wysyłając zaproszenia z platformy webinarowej, maile z zaprosze-

niem wysyłane z poziomu LiveWebinar mają lepszą dostarczal-

ność niż klasyczne email sendery

 ▶ możemy zabezpieczyć dostęp do naszego wydarzenia online 

w postaci hasła lub tokenu 

 ▶ możemy spersonalizować dostęp dla uczestników

po szyfrowanie i bezpieczeństwo – na korzyść webinarów. 

Sam jestem zwolennikiem wykorzystania transmisji Live do kontaktu z własną 

społecznością oraz budowania społeczności.

Natomiast jeśli transmisja na żywo ma spełniać cele biznesowe, marketingowe 

czy sprzedażowe – nie wyobrażam sobie realizacji tych celów poprzez transmi-

sje LIVE, tylko właśnie poprzez webinary. 

Dlaczego? 

Na formularzu rejestracji na wydarzenie (może to też być dedykowany landing 

page), możemy zbierać adresy mailowe w obu przypadkach. 

 1. ADRESY MAILOWE
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Są branże w których webinary mają zasadniczą przewagę 

Użytkownicy mogą zalogować się na webinar anonimowo. 

Nikt nie widzi ich personalnie. Co za tym idzie, nie boją się uczestni-

czyć w wydarzeniu i zadawać pytań. Nie muszą mieć konta 

w mediach społecznościowych. Z naszego doświadczenia wynika, 

że dominują tutaj tematy „prawne” oraz „medyczne”. 

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę – to fakt, że jako 

organizator wydarzenia mam pełną kontrolę nad merytoryką. 

Nie muszę zastanawiać się czy treść tego, co będę mówił, może 

podpaść pod regulamin platformy społecznościowej. Ta sytuacja ma 

zastosowanie również w branży medycznej, ale też beauty, fitness, 

czy kulinarnej. 

To jest moja ulubiona dziedzina przy pracy w projektach webinaro-

wych dla klientów. To obszar, który jest totalnie niedostępny w przy-

padku transmisji Live. 

Platforma webinarowa, w tym wypadku LiveWebinar, udostępnia 

nam szczegółowy raport, który możemy zapisać w formacie XLS. 

2. PRYWATNOŚĆ

3. BRAK CENZURY

4. WARSTWA MARKENTINGOWA
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Mamy tam szczegółowy dostęp do listy osób, które były na webina-

rze, z danymi, które zbieraliśmy przy rejestracji. Nie musimy zatem 

martwić się o dokładność statystyk. 

Dodatkowo widzimy dokładne działania uczestnika naszego webina-

ru podczas wydarzenia:

 ▶ o której się zalogował

 ▶ czy był na całości wydarzenia 

 ▶ czy wylogował się wcześniej 

Te dane pozwalają nam budować lepszą relację z odbiorcami. 

Często segmentuje sobie listę odbiorców i sprawdzam, kiedy wyszli 

z webinaru, i dlaczego to zrobili. Dzięki temu możemy weryfikować, 

czy forma webinaru i treść była dobra dla grupy odbiorców.

Kolejnym ważnym elementem raportu jest historia czatu. Przy spo-

tkaniach na 100 – 200 osób, na siłę można na żywo odpowiedzieć 

na wszystkie pytania i komentarze. Ale przy spotkaniach na 300 

– 500 osób, czy nawet 500 – 2000 osób, niemożliwe staje się odpo-

wiadanie na żywo na wszystkie pytania. 

Dlatego dobrze przygotowana lista pytań, problemów czy obiekcji 

klientów, jest gotowym elementem marketingowym, nad którym 

możemy pracować w kolejnych procesach. 
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LiveWebinar ma rozbudowaną opcję zarządzania użytkownikami 

na spotkaniu webinarowym. 

Zaczynając od drastycznych metod – możemy wylogować „niesfor-

nego uczestnika webinaru” – na stałe lub na określony czas 

np. 10 minut. 

Możemy wyłączyć czat na czas prezentacji – jestem zwolennikiem 

tej metody, tak, aby pytania do prezentacji pojawiły się w zaplanowa-

nych blokach. 

Możemy też włączyć tryb moderowanego czatu – mamy wtedy peł-

ną kontrolę nad wiadomościami użytkowników. 

5. MODERACJA
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Istnieje również opcja prywatnego czatu z użytkownikiem – często 

korzystamy z tej opcji, jeśli uczestnik spotkania ma problemy tech-

niczne, i w czasie rzeczywistym możemy mu pomóc. 

Realizując dość sporo webinarów dla od 100 do 2000 osób, udało 

nam się wyrobić tak zwane dobre praktyki. 

Dlatego jeśli samodzielnie prowadzisz webinar – własna moderacja 

pokoju do 200 osób ma sens, powyżej 200 osób, warto prowadzić 

webinar z pomocą moderatora.

Dla webinarów na 200 – 500 osób, warto mieć 1 lub 2 moderatorów 

dodatkowych. 

Webinary na 500-700 osób są granicą, powyżej której moderacja 

czatu nie ma sensu. Liczba komentarzy jest tak duża, że nie można 

dobrze przeprowadzić moderacji. W takiej sytuacji najlepiej wyłączyć 

czat na czas prezentacji i włączyć na czas pytań i odpowiedzi. 

Te pytania, na które nie udało nam się odpowiedzieć na żywo, może-

my pokryć w korespondencji mailowej po webinarze. 
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Podsumowanie
71 minut. Tyle, w 2021 roku, wynosiła średnia długość wydarzenia online przepro-

wadzonego z użyciem LiveWebinar. To 71 minut spędzonych na linii marka-klient, 

z których jedna błędna sekunda może przekreślić szanse na dalsze interakcje. 

Przed organizatorami webinarów spore wyzwanie. 

Jak osadzić webinary w swojej strategii, przyciągnąć na nie swoją grupę doce-

lową, uczynić ten format naprawdę atrakcyjnym, a jednocześnie nadal osiągać 

cele biznesowe?

Odpowiedź, choć częściowo, tkwi w wyborze odpowiedniego partnera–narzędzia. 

LiveWebinar dostarcza szeroki wachlarz funkcji,, dzięki którym możesz przepro-

wadzić swój webinar na wysokim poziomie, z odpowiednią porcją interakcji 

i integracji. Dzięki zaawansowanym narzędziom do personalizacji, możesz 

dostarczyć nie tylko unikalną wartość swoim webinarom, ale i unikatowe 

doświadczenie dla ich uczestników. 

W 2021, ponad 12,8 miliona uczestników wzięło 

udział w wydarzeniach organizowanych po-

przez platformę LiveWebinar. I wierzymy, 

że to dopiero początek. Zobacz 

wszystkie nasze możliwo-

ści – do zobaczenia w pokoju 

webinarowym! 

https://www.livewebinar.com/
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