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NK - fakty

• Największy serwis społecznościowy w Polsce

• Nr 1 - strona mobilna w Polsce (według raportu Opera Mini)• Nr 1 - strona mobilna w Polsce (według raportu Opera Mini)

• Nr 1 - w Polsce pod względem odsłon

• Nr 1 - w Polsce pod względem czasu spędzanego na portalu

• Zasięg dzienny 7 mln osób (aktywne konta logujące się do portalu)

• Zasięg miesięczny 14 mln osób

• Największe zaangażowanie Użytkowników na świecie (według comScore)

więcej niż

więcej niż



NK – fakty 2010

• Historyczny rekord liczby aktywnych Użytkowników w marcu 2010: 13 896 806 

• Rekord liczby nowych kont w NK 313 748 w styczniu 2010*• Rekord liczby nowych kont w NK 313 748 w styczniu 2010*

• 25 mln informacji przesyłanych każdego dnia, co oznacza, że w 2009 roku 
Użytkownicy NK przesłali pomiędzy sobą ponad 9 miliardów informacji

* 92 966 = przyrost netto liczby nowych kont w NK w styczniu 2010 (rekord liczby nowych kont od czasu dynamicznego wzrostu)



Śledzik - fakty

• Największy serwis mikroblogowy w Polsce

• Wpisy do 250 znaków
więcej niż

• Wpisy do 250 znaków

• Świadomość marki Śledzik – 82 proc.* (bez wydatków na marketing)

• 43,5 miliona wpisów dodanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy istnienia

• 15,5 miliona komentarzy i gwiazdek w ciągu pierwszych 6 miesięcy istnienia

• Największa w Polsce społeczność mikroblogowa skupiona wokół jednego konta -
598 tys. osób

• Największa w Polsce mikroblogowa społeczność lokalna – 111 tys. osób

*(IMAS International na zlecenie NK. Percepcja marki „Śledzik” wśród polskich internautów, październik 2009, styczeń 2010)



Konta oficjalne – miasta

• Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne

• Mikroblog pozwala przesyłać newsy miejskie

• NK daje dostęp do mieszkańców

• Prowadzenie jest po stronie miasta

• Wpisy trafiają wprost na stronę główną NK

• Liczy się pomysł na administrowanie kontem

Najpopularniejsze profile miast na Śledziku
(liczba osób śledzących wpisy miasta, 22.06.2010)

• Liczy się pomysł na administrowanie kontem

Obecnie konta miast śledzi 

ponad 820 tysięcy osób.



Konta miast - przykłady

Częstochowa

Gorzów Wielkopolski

Wrocław



Konta miast - przykłady

Kultura

News

Sport

Promocja



Konta miast – komunikacja kryzysowa



Konta miast – komunikacja kryzysowa



Konta miast – możliwości

• Dodawanie wpisów

• Dodawanie zdjęć

• Dodawanie wideo

• Organizowanie konkursów

• Wysyłanie prezentów

• Zapraszanie do znajomych• Zapraszanie do znajomych

Legnica – zdjęcia z premiery filmy „Mała 

Moska”, życzenia od prezydenta miasta

Częstochowa – bieżące informacje 

kulturalne i sportowe

















Konta miast – efekty

• Poprzez publikację istotnych 
informacji na kontach urzędy 
miast przyciągają nie tylko 
zainteresowanie mieszkańców 
i przyjaciół, ale również mediów.



Konta miast – efekty: Wrocław

• 110 tys. śledzących

• 89 tys. Znajomych

• Społeczność i własne medium

• W wyborach na prezydenta Wrocławia w 2006 
roku 200 tys. ważnych głosów.

• W wyborach na prezydenta Słupska oddano
29 tys. osób - obecnie profil Słupska śledzi 40,5 
tys. osób



Konta miast – efekty: Kraków

• 111 tys. Śledzących

• 115 tys. Znajomych

• Społeczność i własne medium



Konta miast – czy 100 tysięcy to dużo?

• Paczków, posiada ponad trzykrotnie więcej śledzących niż mieszkańców.
Informacje z 8-tysięcznego miasta czyta ponad 28 tys. osób.



DziękujęDziękuję

Zapraszamy do kontaktu:

anna.rewak@nasza-klasa.pl jan.samolyk@nasza-klasa.pl


