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Konfiguracja
konta reklamowego

Aby zacząć działania w Menedżerze Reklam, należy go poprawnie skonfigurować. 

Przed stworzeniem pierwszej kampanii w Ustawieniach należy podać nazwę konta 

(domyślnie jest imię i nazwisko, jeśli jednak będą generowane faktury, warto wpi-

sać nazwę firmy).
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Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Należy wybrać cel reklamy, wpisać adres firmy. Jeżeli na jednym koncie ma działać więcej 

osób, w ustawieniach również można dodać nowe osoby i przypisać im role. W ustawie-

niach płatności należy wybrać jej rodzaj, najwygodniejszą opcją jest dodanie karty płatni-

czej z której Facebook sam pobiera należną kwotę.
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Tworzenie
kampanii reklamowej

W głównym widoku Menedżera Reklam 

należy kliknąć zielony przycisk Utwórz.

Tworzenie kampanii reklamowej w Menedżerze jest podzie-

lone na trzy etapy: tworzenie kampanii, zestawu reklam 
i reklamy. Cele reklamowe podzielone są na trzy rodzaje: 

świadomość (rozpoznawalność marki, zasięg), działania 

(ruch, aktywność, instalacje aplikacji, wyświetlenia filmu, po-

zyskiwanie kontaktów, wiadomości), konwersja (konwersje, 

sprzedaż z katalogu, wizyty w firmie).

Wybranie celu ma duży wpływ na skuteczność kampanii. 
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Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

W kolejnym etapie należy stworzyć grupę docelową z uwzględ-

nieniem lokalizacji, wieku, płci i języka. A także ze względu na 

dane demograficzne, zainteresowania i zachowania.

Podczas określania grupy docelowej 

wskaźnik po prawej stronie pokazuje 

rodzaj grupy (zawężona czy ogólna) 

oraz potencjalny zasięg i szacowane 

wyniki dzienne.

3

4

https://roxart.pl/
https://roxart.pl/


www.roxart.pl 6

Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Zaawansowane opcje targetowania pozwalają wy-

kluczyć lub zawęzić grupę, np. osoby zainteresowane 

dietą, ale nie zainteresowane sportem. W tym miej-

scu istnieje możliwość skierowania reklamy do osób, 

które lubią stronę lub ich znajomych, a także do osób, 

które odpowiedziały na wydarzenie.
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Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Kolejnym krokiem jest ustawienie umiejscowień. Należy pa-

miętać, żeby dostosować format reklamy do umiejscowie-

nia. Grafika w kwadratowym formacie nie może być pro-
mowana na Insta Story. W tym przypadku należy stworzyć 

dedykowaną grafikę w pionowym formacie.
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Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Ostatni krok w tym etapie to ustalenie budżetu (może 

być dzienny lub całkowity). Można też ustalić harmo-

nogram wyświetlania, a także za co chcemy płacić 

(kliknięcia czy zasięg).
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Tworzenie kampanii reklamowej Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Ostatnim etapem jest stworzenie reklamy lub wy-

branie istniejącego postu, który został wcześniej 

opublikowany na fanpage’u. W  zależności od wy-

branego celu mogą się wyświetlać różne formaty – 

obraz, wideo, karuzela, kolekcja. Po potwierdzeniu 

kampania będzie w trakcie sprawdzania, może to 

zająć kilka minut lub godzin. Wyświetlanie zaczyna 

się, gdy status zmienia się na Aktywna. 
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Facebook a Instagram

Możliwość wyboru miejsca, w którym mają wyświetlać się reklamy 

znajduje się w miejscu Zestawy Reklam>Umiejscowienia.
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Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Jeżeli reklama ma się wyświetlać na Facebooku zaznaczamy opcję umiejscowień 

Facebooka. Jednak należy pamiętać, że zwykły post z aktualności nie będzie 

dobrze wyglądał w Relacjach. 

Jeżeli reklama ma się wyświetlać w relacjach na Facebooku, Instagramie i Mes-

sengerze, Facebook zaleca użycie obrazów lub filmów o formacie pełnoekranowym 

pionowym (9:16).
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Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Jeżeli reklama ma się wyświetlać tylko w aktualnościach na Instagramie, 

należy wybrać tę opcję w umiejscowieniach. 
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Najczęstsze błędy w kampaniach 
reklamowych na Facebooku

Zły link do miejsca docelowego na stronie internetowej
Wbrew pozorom zdarza się to dość często. Zanim uruchomisz kampanię, sprawdź 

dwa razy, czy link do miejsca docelowego, do którego chcesz przenieść swojego 

potencjalnego klienta, działa poprawnie.

Kampania reklamowa całej Twojej oferty
Aby uzyskać najlepszy stosunek zainwestowanych pieniędzy do przychodu należy 

promować poszczególne elementy Twojej oferty.

Przykład:

Sprzedaję meble do sypialni. Osobną kampanię przygotowuję na materace, osobną na 

łóżka, osobną na szafki. Co bardzo ważne, kampanie powinny kierować w odpowiednie 

miejsca na stronie, czy sklepie online. To znaczy, że kampania promująca materace, po-

winna kierować do miejsca na stronie lub sklepie online, gdzie te materace można kupić. 

To samo tyczy się promocji. Jeśli Twoja kampania reklamowa informuje potencjalnych 

klientów o promocji, po kliknięciu w link klienci znajdą się w miejscu, w którym mogą z niej 

skorzystać.
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Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Post niskiej jakości 
Menedżer Reklam na Facebooku jest świetnym narzędziem, które pozwoli 

Ci, w  stosunkowo krótkim czasie, dotrzeć do bardzo dużej ilość osób - to fakt. 

Dotarcie do tych osób nie gwarantuje Ci jednak żadnych biznesowych korzyści. Aby 

należycie wykorzystać zasięgi płatne, należy przyłożyć się do postu, który będziesz 

promować. Po pierwsze, treść postu musi być napisana prostym i zrozumiałym dla 

potencjalnego klienta językiem. Po drugie, grafika, animacja lub wideo, muszą być 

czytelne i estetyczne. PAMIĘTAJ o zasadzie 20%! Dla przypomnienia - tylko 20% 

powierzchni grafiki może zawierać treści. 

Brak CTA
CTA = Call To Action = wezwanie do działania. Krótko mówiąc, w każdym poście 

reklamowym wskazujesz, co potencjalny klient ma zrobić, po jego skonsumowaniu. 
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Przykład:

Nagraliśmy wideo promocyjne, którego tematem jest prezentacja nowej farby do wło-

sów. Zależy nam na tym, aby klienci wysłali do nas wiadomość na Messengerze. Ko-

munikat na koniec filmu powinien brzmieć: „jeśli masz jakieś pytanie, napisz do nas 

na Messengerze”. W poście również umieszczamy tekst, np.: „Jeśli masz jakieś py-

tanie, napisz do nas na Messengerze, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.” 

 

CTA wydaje się być oczywiste, jednak przeglądając tablice na Facebooku możemy zo-

baczyć, jak wiele postów sponsorowanych jest go pozbawione. 
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Jak prowadzić reklamę
na Facebooku

Popełnianie tych samych błędów
Często spotykamy się ze stwierdzeniem: „Facebook nie sprzedaje, robiłem kam-

panię i tylko przepaliłem pieniądze”. Jeśli Twoja kampania była nieskuteczna, nie 

oznacza to, że cała metoda jest zła. Facebook to potężne narzędzie, które zarabia 

dla naszych klientów setki tysięcy złotych miesięcznie. Często problem leży w nas 

samych, brak cierpliwości, oczekiwanie efektów “na już”. Aby stworzyć skuteczną 

kampanię reklamową, należy poświęcić długie godziny na analizowaniu statystyk 

i konkurencji. 

Jeśli dziś nie masz zadowalających efektów z reklam na Facebooku, masz dwie 

możliwości:

• wygospodaruj więcej czasu, który poświęcisz na edukację i testowanie,

• wydeleguj prowadzenie kampanii reklamowych do takiej agencji jak nasza, 

w ten sposób nad Twoimi kampaniami będą czuwać ludzie, którzy spędzili ty-

siące godzin pracując w Managerze reklam i mają na swoim koncie wiele suk-

cesów.  
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