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Nasze maski 
w social mediach

Dekalog social media dla logistyka

Święte PRZYKAZANIA

Przydatne w sieci. Poznaj 15 kluczowych narzędzi 
dla menadżera mediów społecznościowych

Serduszko pika w rytmie instagrama

Kto ma największe wpływy  
w mediach społecznościowych?

Wirtualni królowie
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– Grupa PEKAES komunikuje się z klientami, partera-
mi biznesowymi, jak również obecnymi i potencjalny-
mi pracownikami za pośrednictwem serwisu społecz-
nościowego LinkedIn. Kanał ten z każdym rokiem 
zdobywa nowych użytkowników i tylko w Polsce zgro-
madził już około 2 mln osób. Serwis wyspecjalizowany 
jest w kontaktach zawodowo-biznesowych, co ma dla 
nas kluczowe znacznie jako firmy B2B. Korzystamy 
z LinkedIn, a nie Instagrama czy Snapchata, gdyż 
nasza komunikacja w głównej mierze skierowana jest 
do klienta biznesowego.
Komunikację na profilu PEKAES prowadzimy w sposób 
zaplanowany i staramy się na bieżąco przekazywać in-
formacje istotne dla naszych odbiorców. Ze względu na 
międzynarodowy charakter naszej działalności, wpisy 
zamieszczamy wyłącznie w języku angielskim. Dzięki 
temu możemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych 
na całym świecie z aktualnościami na temat oferowa-
nych usług oraz działań firmy PEKAES w Polsce i za 
granicą. W ostatnim czasie za pośrednictwem serwisu 
LinkedIn informowaliśmy między innymi o nowej 
identyfikacji wizualnej Grupy PEKAES.

Jakie media społecznościowe wykorzystywane są przez firmy z rynku logistycznego w komunikacji z klientami? 

Joanna Więckowska    
Kierownik Działu  
Marketingu i Komunikacji 
PEKAES

Komunikacja  
ponad granicami

– Komunikację z klientami prowadzimy za pomocą profili 
firmowych na portalach LinkedIn oraz Facebook. Te dwa 
kanały komunikacji wybraliśmy ze względu na specyfikę 
naszych usług oraz to, czym charakteryzuje się nasza gru-

pa docelowa. Zależało nam na tym, aby móc w wiarygodny 
i interesujący sposób opowiadać o ciekawych projek-
tach, które realizujemy z naszymi klientami, nowościach 
i trendach w branży. Z naszego doświadczenia wynika, że 
właśnie te portale są najlepszym miejscem na publikację 
treści i dyskusje związane z biznesem i prowadzeniem 
przedsiębiorstw.
Komunikacja w mediach społecznościowych pozwala nam 
budować i utrzymywać relacje z naszymi obecnymi i po-
tencjalnymi klientami. Na bieżąco opowiadamy im o naj-
bardziej aktualnych i ciekawych kwestiach, związanych 
z rozwiązaniami IT dla firm. Dzięki reakcji na udostępnia-
nie treści (polubienia, udostępnienia, komentarze), wiemy, 
co jest dla naszych klientów najistotniejsze i w jaki sposób 
powinniśmy rozwijać nasze rozwiązania, aby jeszcze sku-
teczniej odpowiadać na ich potrzeby. 

Jakub Czyżkowski 
Wiceprezes Zarządu
Sente Systemy  
Informatyczne  

Dyskusja  
o biznesie

– Media społecznościowe są doskona-
łym kanałem dystrybucji markowych 
treści, choć skuteczne dotarcie do na-
szej grupy docelowej poprzez te kana-
ły nie jest łatwe. Podążając za rynko-
wymi trendami, Baumalog jest obecny 
w serwisach: Linkedin, Facebook oraz 
YouTube i nie wykluczamy pojawie-
nia się w przyszłości także w innych 
kanałach. Rozwój naszych firmowych 
kanałów w social media jest wpisa-
ny w naszą strategię marketingową 

i ich znaczenie rośnie z roku na rok. 
W najbliższych miesiącach na pewno 
będziemy się skupiać na budowaniu, 
poprzez media społecznościowe, wi-
zerunku oraz rozpoznawalności firmy 
nie tylko jako partnera biznesowego, 
ale także pracodawcy. Każdy z serwi-
sów ma swoją specyfikę i budujemy 
w nich nieco inną społeczność wokół 
marki. Wraz z rosnącym znaczeniem 
video marketingu będziemy rozwijać 
nasz kanał na YouTube, ale treści 

video oczywiście publikujemy też 
w innych mediach społecznościowych 
i na naszej stronie www. Oczywiście 
działania online wspierają się wzajem-
nie z działaniami offline, np. networ-
king podczas imprez branżowych jest 
kontynuowany w serwisach społecz-
nościowych. Liczymy też na więk-
szą obecność mediów branżowych 
w social media, co dałoby większe 
możliwości komunikacji poprzez te 
kanały. 

Anna Łada 
Kierownik ds. marketingu i PR

Baumalog

Różne kanały,  
różne cele
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– Nowoczesny internet, obok szybkiej 
informacji i najświeższych wiadomości, to 
przede wszystkim interakcyjna prze-
strzeń społeczna. Media społecznościowe, 
które wypełniają tą przestrzeń dają nam 
ogromne możliwości codziennego komu-
nikowania się z naszymi klientami lub 
obserwatorami.
Firma EMTOR korzysta z najbardziej po-
pularnych w Polsce serwisów społeczno-
ściowych, jakimi są: Facebook, YouTube 
oraz Instagram. Wspomniane kanały 
marketingowe mają dla nas priorytetowe 

znaczenie. Codziennie zwracamy dużą 
uwagę na to, aby publikowane materiały 
były interesujące i trafiały do wszystkich 
odbiorców, pomimo tak specyficznej 
i „wąskiej” branży, jaką są wózki widło-
we. Pracujemy również nad różnorodno-
ścią i formą przekazywania informacji, 
dlatego każdy nasz post zawiera różnego 
rodzaju kontent, zaczynając od krótkich 
komunikatów, po zdjęcia, grafiki, infogra-
fiki oraz materiały wideo.
Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszej 
aktywności! 

– W branży B2B, w której dzia-
łamy, liczy się przede wszystkim 
zespół doświadczonych han-
dlowców. Ich działania polegają 
głównie na zdobywaniu, budo-
waniu i utrzymywaniu dobrych 
relacji z klientami. W dobie, 
w której większość życia i ak-
tywności ludzkiej przeniosła się 
ze sfery realnej do wirtualnej, 

Joanna Bryndas
Kierownik Działu Marketingu  
Mecalux

Adam Wojciechowski 
Specjalista ds. marketingu  

EMTOR

Przestrzeń  
interakcyjna

Królewski kontent

– Klienci zainteresowani ofertą naszej 
firmy oraz jej bieżącą działalnością znajdą 
najświeższe informacje w naszych ka-
nałach na serwisach LinkedIn, Twitter, 
Facebook i YouTube. Zamieszczamy tam 
informacje dotyczące naszych nowych 
rozwiązań i usług, relacjonujemy wydarze-
nia branżowe, w których bierzemy udział, 
jak również dzielimy się wiedzą poprzez 
udostępnianie materiałów poradnikowych, 
case study, opracowań typu whitepaper 
czy informacji o najnowszych trendach 
i wynikach raportów. W szczególności 

zachęcam klientów do śledzenia naszego 
kanału w serwisie YouTube – zamieszczone 
filmy są cennym źródłem informacji, m.in. 
o konkretnych produktach Zebra. 
Media społecznościowe dają nam możliwość 
błyskawicznego skomunikowania się z na-
szymi klientami: z jednej strony pozwala to 
na dzielenie się z nimi najnowszymi wiado-
mościami z życia naszej firmy, a z drugiej 
daje możliwości bezpośredniego kontaktu, 
a więc także zdobycia opinii klienta lub 
doraźnego wsparcia go w sytuacjach, w któ-
rych ma pytanie lub staje przed problemem. 

Dagmara Kotlarska
Field Marketing Manager EMEA East 

Zebra Technologies

Źródło i wsparcie

komunikacja za pośrednictwem 
mediów społecznościowych ma 
ogromne znaczenie, a rozwój 
technologii w tym obszarze jest 
jednym z kluczowych czynników 
zewnętrznych, mających wpływ 
na przyszłość i rozwój firm.
Grupa Mecalux jest obecna 
w kilku serwisach społecznościo-
wych, między innymi LinkedIn, 

YouTube, Twitter i Facebook, 
przy czym na rynku polskim 
najważniejsze znaczenie mają 
dla nas dwa pierwsze. Zgodnie 
z maksymą autorstwa Billa Gatesa 
„Content is King” skupiamy się na 
tworzeniu treści wartościowych 
dla odbiorców naszych komuni-
katów. Opisy i katalogi produk-
tów są jednak czymś innym niż 
prezentacja realnych, uruchomio-
nych i pracujących magazynów, 
ponieważ dopiero w nich można 
zobaczyć efekty wynikające 
z wdrożenia w jednym obiekcie 
kilku systemów składowania, mo-
dyfikacji standardowych rozwią-
zań, a przede wszystkim korzyści 
płynące ze ścisłej współpracy 
z klientem i dogłębnej analizy 
jego potrzeb.

Z myślą o prezentacji magazynów 
pracujących, w których wyko-
rzystane zostały nasze systemy 
magazynowe, uruchomiliśmy nasz 
kanał na YouTube (Mecalux Polska) 
oraz zakładkę Filmy na naszej 
stronie internetowej. W obu tych 
miejscach publikujemy reportaże 
z faktycznego wdrożenia u naszych 
klientów z całego świata. 
Od 2 lat wydajemy również 
kwartalnik „Best Practices”, 
przedstawiający studia przypad-
ków przygotowane we współpra-
cy z naszymi Klientami. Polska 
wersja językowa jest dostępna 
w wersji drukowanej – rozsyłamy 
go pocztą do blisko 2000 najwięk-
szych przedsiębiorstw w kraju, jak 
i elektronicznej – pobranie ma-
gazynu jest możliwe z poziomu na-

szej strony internetowej: www.me-
calux.pl/best-practices-magazyn.
LinkedIn przestał być obecnie tym, 
czym był jeszcze kilka lat temu, 
a więc środkiem rekrutacji. Obecnie 
jest to serwis biznesowy, skupiający 
dyrektorów, prezesów, specjali-
stów z różnych branż. Jest czynnie 
wykorzystywany przez naszą firmę 
do dystrybucji tworzonych treści, 
ponieważ prawdą jest rozwinięcie 
myśli cytowanego wcześniej Billa 
Gatesa przez Jonathana Perelmana: 
„Content is King, Distribution is 
Queen”. Z drugiej strony, ta sieć spo-
łecznościowa umożliwia naszym 
doradcom techniczno-handlowym 
budowę sieci kontaktów zawodo-
wych i bezpośrednią komunikację 
z obecnymi i potencjalnymi klienta-
mi naszej firmy. 
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HISTORIA FIRMY

Emtor Sp. z o.o. to firma o wieloletniej 
tradycji, która w kompleksowy sposób re-
alizuje potrzeby przedsiębiorstw związa-
nych z transportem wewnętrznym. Jest to 
największe prywatne przedsiębiorstwo na 
rynku wózków widłowych w naszym kraju. 
Od 2000 do 2008 roku Emtor był oficjal-
nym przedstawicielem Toyota Industrial 
Equipment Europe w Polsce. W tym okre-
sie firma stała się czołowym dostawcą wi-
dlaków w Polsce i zdobyła wiele nagród 
producenta za rozwój i sukcesy w dystry-
bucji. Od 2009 roku Emtor współpracuje  
z NACCO Materials Handling Europe – pro-
ducentem marki Yale – jednej z najlepszych 
w branży i posiada znaczny udział w sprze-
daży wózków widłowych w Polsce.  PRODUKT ROKU 2017

SERIA MP20-25T
Yale® MPT to najwyższej klasy seria 

urządzeń magazynowych, które cechu-
je komfort, trwałość oraz innowacyjne 
rozwiązania, które zostało tegorocznym 
zwycięzcą prestiżowej branżowej nagro-
dy "FLTA Annual Awards" w kategorii Er-
gonomia. 
Seria MP20-25T wózków paletowych  
z miejscem dla operatora została stworzo-
na do przewożenia towarów na różne od-
ległości, zapewniając jednocześnie środo-
wisko robocze, które promuje krótkie 

ERGONOMIA MP20-25T
�� nieduża wysokość stopnia, 285 mm, 

umożliwiająca sprawne wsiadanie  
i wysiadanie,
�� elastyczny system sterowania elek-

trycznego typu „fly-by-wire” nie wy-
magający wysiłku operatora i zapew-
nia precyzyjne manewrowanie,
�� wyprofilowane, poliuretanowe, w pełni 

regulowane siedzisko fotela umożli-
wiające obsługę wózka w różnych po-
zycjach, redukując zmęczenie opera-
tora podczas długich zmian pracy,

Siedem oddziałów oraz ponad 100 strate-
gicznie rozmieszczonych punktów serwi-
sowych połączonych z najwyższej klasy 
serwisem mobilnym gwarantuje reakcje 
serwisową wynoszącą od 2 do 24 godzin 
od momentu zgłoszenia usterki. Pod koniec 
2016 roku w odpowiedzi na potrzeby rynku, 
zwiększeniu popularności usług wynajmu 

krótkiego i potrzeby zwiększenia floty wóz-
ków dostępnych dla Klientów „od ręki”  
Emtor wybudował nową halę magazyno-
wą, która powiększyła powierzchnię użyt-
kową centrali do blisko 7 000 m2. Współ-
praca z firmą Emtor opiera się na zasadach 
rzetelności oraz fachowości obsługi. Sze-
roka gama produktów najwyższej jakości 
pozwala na kontynuowanie dotychczaso-
wej strategii firmy i zachowanie niezależno-
ści działania. Szybka i elastyczna reakcja na 
potrzeby Klienta jest zawsze priorytetem. 

�� duże lekko przełączane motylko-
we przyciski sterujące kierun-
kiem oraz prędkością jazdy wózka, 
jak również załączaniem hamulca 
elektro magnetycznego,
�� klakson oraz przyciski podnoszenia  

i opuszczania rozmieszczone wygod-
nie pod uchwytem umożliwiające ob-
sługę funkcji za pomocą palców.

Co dziesiąty wózek widłowy na polskim 
rynku pochodzi z dystrybucji Emtoru. 
Od wielu lat firma znana jest na ryn-
ku, jako jeden z najlepszych serwisów 
wózków widłowych w Polsce, którego 
jakość usług co roku potwierdzana jest 
ogólnopolskim Medalem Europejskim 
za usługi serwisowe.  
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czasy wykonywania cykli i niedoścignione 
poziomy wydajności roboczej. Ponad to po-

przeczne położenie siedziska zapewnia do-
skonałą widoczność w obu kierunkach jazdy, 

dając możliwość wyboru pozycji siedzącej, 
półstojącej lub stojącej dla optymalnej swobo-

dy. Dodatkowo, wąskie podwozie wózka MPT 
umożliwia pozycjonowanie, załadunek i rozła-
dunek palet w najciaśniejszych przestrzeniach, 

a nawet zawracanie wózkiem na tyłach sa-
mochodu ciężarowego lub kontenera, czy-

niąc tę serię jedną z najzwinniejszych na 
rynku.

Emtor Sp. z o.o. 
Włocławska 147-157, 87-100 Toruń 

tel. + 48 56 654 89 35,  
fax + 48 56 654 89 36 
biuro@yale.emtor.pl






