
 
 
 
 
 

SOCIAL MEDIA - OBSŁUGA Z KLIENTEM ONLINE (przykładowe scenariusze 
komunikacji) 

 
Portfolio zawiera przykładowe wpisy użytkowników Facebooka, kierowane do marek 
komunikujących się na wspomnianym serwisie społecznościowym. Poniżej prezentuję 
propozycje odpowiedzi w ramach ustalonych wcześniej standardów komunikacji z 
klientem.  
  
1) Kategoria: Biżuteria 
  
Komentarz pod postem FB: 
Klaudia: Bardzo ceniłam markę, mam platynową kartę klienta, ale niestety w ciągu miesiąca             
zepsuły mi się 2 pary kolczyków, które mam od niespełna roku. 
 
Pani @Klaudia, dziękujemy za cenną informację. Opisana przez Panią sytuacja stanowi           
niewielki odsetek zgłoszeń, niemniej jednak w trosce o jakość i zadowolenie Klientów,            
wszystkie produkty są objęte pełną gwarancją. Prosimy o kontakt z naszym doradcą w             
salonie stacjonarnym w celu dokonania reklamacji. Więcej informacji na temat przebiegu           
całego procesu znajdzie na Pani na naszej stronie internetowej www.bizuteria.pl Dołożymy           
wszelkich starań, aby przywrócić pełną użyteczność zakupionej przez Panią biżuterii. 
 
Adnotacja do komentarza: Użycie znaku specjalnego „@” ma na celu oznaczenie           
konkretnego użytkownika w celu poinformowania go (poprzez notyfikację push) o udzielonej           
odpowiedzi wypowiedź pod postem marki. 
 
Wskazówka: przykro nam, można reklamować w każdym salonie, rozpatrujemy reklamacje          
rzetelnie. 
 
  
2) Kategoria: Artykuły dla zwierząt 
 
Wiadomość  prywatna FB 
Aneta: Dzień Dobry. Piszę do Państwa w sprawie psa, który nigdy nie miał domu. 11 lat                
mieszka w schronisku i też 11 lat nie wychodził na spacery. Za bardzo się bał, a w tym                  
schronisku nie było osób które potrafiłyby z nim pracować. W lipcu tego roku poszedł na               
swój pierwszy spacer do lasu. Czasem boi się jeszcze niektórych ruchów, nie zawsze pozwoli              
się głaskać, ale jest bardzo otwarty na poznawanie nowych rzeczy. I zaczął bardzo cieszyć              
się życiem. Bardzo mi zależy, żeby teraz po tylu zmarnowanych latach znalazł dom.             
Utworzyłam mu wydarzenie, napisałam jego historię. Czy byłaby możliwość "pokazania"          
go u Państwa na stronie? Podsyłam linki do wydarzenia i do jego historii? Może byłaby               
możliwość zaproszenia Państwa fanów na wydarzenie i udostępnienia jego historii? 
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1324364987608642/ 
link do historii:   

http://www.bizuteria.pl/


https://miauhau.pl/czytelnia/pikolo-11-lat-bez-spacerow-nikomu-niepotrzebny.html. 
 
Wskazówka: Podziękować, doceniamy intencje, udostępnianie jest niezgodne z polityką         
strony. 
  
Dzień dobry 
Pani Aneto, dziękujemy za wiadomość. Jesteśmy pełni podziwu dla opisanej przez Panią 
inicjatywy, niemniej jednak prośba o udostępnienie przesłanej historii jest niezgodna z 
polityką naszej strony. Zachęcamy do opublikowania anonsu w serwisach ogłoszeniowych 
lub innych, stricte związanych z adopcją czworonogów. 
 
Trzymamy kciuki za wszelkie podjęte działania.  
Pozdrawiamy ;) 
 
3) Kategoria: sklep RTV/AGD 
 
Posty gości FB 
Maria: Dzień dobry, dziś mija 14 dni odkąd złożyłam reklamację p510-129033. W            
międzyczasie dostałam odpowiedź, że powinnam pojawić się w sklepie bo moja reklamacja            
została już rozpatrzona, ale po przyjeździe okazało się, że to nieprawda. Nakłoniłam            
nawet pracownika aby podpisał się pod tym, że niepotrzebnie ściągnięto mnie do sklepu             
(mogę przesłać skan). Pracownik nie przeprosił w imieniu sklepu. Proszę o ustosunkowanie            
się do braku odpowiedzi na reklamacje oraz mój zbędny przyjazd do sklepu w odpowiedzi na               
tego posta. 
  
Wskazówka: Przeprosiny, prośba o kontakt w wiadomości prywatnej, wyjaśnimy sprawę. 
 
Pani @Maria, dziękujemy za cenną informację. Każdego dnia staramy się, aby sukcesywnie            
usprawniać jakość obsługi posprzedażowej. Prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej ze           
szczegółami wizyty w naszym salonie. Wspólnie postaramy się ustalić źródło zaistniałej           
sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z niezgodnej ze stanem          
komunikacji o odbiorze zareklamowanego produktu.  
 
Adnotacja do komentarza: Użycie znaku specjalnego „@” ma na celu oznaczenie           
konkretnego użytkownika w celu poinformowania go (poprzez notyfikację push) o udzielonej           
odpowiedzi na wypowiedź pod postem marki. 
 
 
4) Kategoria: sklep RTV/AGD 
 
Posty gości FB 
Wojciech: Witam, od kilku dni staram się z wami skontaktować. Różnymi sposobami:            
mailem, na infolinię, czatem, wiadomością na fb... niestety bez powodzenia. Dlaczego??? 
 
Wskazówka: Przeprosiny, nie wiemy dlaczego się nie dodzwonił, wysłaliśmy do niego 
wiadomość prywatną. 
 
Panie @Wojciechu, w trosce o naszych klientów udostępniamy kilka form kontaktu z naszym 
zespołem. W przypadku infolinii telefonicznej nie jesteśmy w stanie uzasadnić braku 

https://miauhau.pl/czytelnia/pikolo-11-lat-bez-spacerow-nikomu-niepotrzebny.html


aktywności naszych konsultantów. Odnośnie pozostałych kanałów komunikacyjnych, 
prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej, gdzie czeka na Pana informacja zwrotna z 
odpowiedzią na zapytanie będące meritum konwersacji. Zachęcamy również do przejrzenia 
folderu „Inne”. Pozdrawiamy ☺ 
 
Adnotacja do komentarza: Użycie znaku specjalnego „@” ma na celu oznaczenie           
konkretnego użytkownika w celu poinformowania go (poprzez notyfikację push) o udzielonej           
odpowiedzi wypowiedź pod postem marki. 
 
 
5) Kategoria: Motoryzacja 
  
Wiadomość prywatna FB 
Marek: Witam, oto mój mail w sprawie ostatniej Waszej zamieszczonej fotki w większej             
rozdzielczości na tapetę 🙂 ps. zdjęciem Dusterka z Hołkiem też nie pogardzę 😉 Ale dla               
mnie i żony ta z jazdy w terenie wymiata! Duster górą! Dzięki z góry za przesłanie fotek                 
hi-res! 🙂 Nie mogę się doczekać pucharu aby zobaczyć w akcji te auta! 🙂 Pozdrawiam. 
  
Wskazówka: Podziękowanie, prośba o adres mailowy, wyślemy zdjęcie. 
 
Witaj Marku, dziękujemy za śledzenie naszego profilu. Tak liczne zainteresowanie          
opublikowanymi przez nas treściami motywuje do dalszej pracy. Prosimy o przesłanie           
adresu skrzynki mailowej, na którą powędruje zdjęcie z Dusterem. Pozdrawiamy ☺ 
  
 
6) Kategoria: Słodycze - herbatniki czekoladowe 
 
Komentarz do posta FB 
Maja: Mniam mniam. Ktoś czytał skład tej pyszności? Bezwartościowa mąka pszenna,           
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, emulgatory, substancje spulchniające.        
Nie kupuj tego dziecku, jeśli nie chcesz, żeby miał problemy z cukrzycą lub układem              
krążenia! 
 
Wskazówka: Skład ciastek i informacje o substancjach odżywczych dostępne na          
opakowaniu, jest zgodny z normami UE, każdy konsument wybiera świadomie. 
 
@Maja, pełny skład jak i szczegółowa zawartość substancji odżywczych dostępne są na            
opakowaniu. Receptura naszych herbatników jest zgodna z restrykcyjnymi normami         
żywieniowymi regulowanymi przez właściwe organy Unii Europejskiej. Decyzje zakupowe         
oraz ocenę składu pod kątem pro zdrowotnym pozostawiamy rzeszy naszych licznych           
odbiorców.  
  
Adnotacja do komentarza: Użycie znaku specjalnego „@” ma na celu oznaczenie           
konkretnego użytkownika w celu poinformowania go (poprzez notyfikację push) o udzielonej           
odpowiedzi wypowiedź pod postem marki. 
 
 
7) Kategoria: Klub Fitness 
 



Posty Gości 
Iwona: Wstawiacie takie pierdoły jak ta poniżej a nikt nie raczył napisać ze z powodu awarii                
City Fit na Targówku zamknięte. 
 
Wskazówka: Przeprosiny, nieoczekiwana awaria - usunięta po kilku godzinach, jutro klub 
będzie już otwarty normalnie. 
 
Pani Iwono, przepraszamy za brak informacji o awarii. Niestety złożoność sytuacji i 
kilkugodzinne prace nad usunięciem zagrożenia skutkowały brakiem aktywności w mediach 
społecznościowych. Bezpieczeństwo naszych Klubowiczów jest dla nas priorytetem, a dzięki 
żmudnej pracy całego zespołu wszystko zakończyło się pomyślnie. Zapraszamy jutro w 
standardowych godzinach otwarcia. ☺ Jeszcze raz przepraszamy za wszelkie niedogodności. 
Do zobaczenia na treningu! 
 
 
8) Kategoria: Produkty  
 
Posty gości 
Karolina: Ostatnio miałam okazję kupić w jednej z drogerii chusteczki w atrakcyjnej cenie w 
nowym opakowaniu. Chciałabym się dowiedzieć czy wraz ze zmianą opakowania uległy 
również skład produktu? Chodzi o chusteczki gentle cleaning a obecnie są jako gentle all 
over. Niestety, mój maluch tylko jak przetrze mu się nimi twarz dostaje mocnych czerwonych 
plam jakby alergicznych. Przy poprzedniej wersji oczywiście tego nie było. Czy coś się 
zmieniło w składzie? :( Bo zapach wciąż tak samo przyjemny. 
 
Wskazówka: Wyrazić zaniepokojenie uczuleniem (ale nie straszyć), skład ten sam, 
zaproponować, aby nasz ekspert skontaktował się z konsumentką, poprosić o dane 
kontaktowe w wiadomości prywatnej.  
 
Pani Karolino, zmiana wizualizacji opakowania nie dotyczy składu, niemniej jednak 
zachęcamy do wykonania profilaktycznego badania pod kątem uczuleniowym. Wiedza na 
temat negatywnego wpływu na cerę dziecka w przypadku stosowania produktów o innym 
składzie pomoże w dobraniu właściwej pielęgnacji. Prosimy o przesłanie danych 
kontaktowych w wiadomości prywatnej. Nasz ekspert skontaktuje się z Panią w celu 
przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji. Pozdrawiamy ☺ 
 
9) Kategoria: Lek na objawy alergii 
 
Komentarz do posta 
Asia: Zaczęła pylić brzoza. A ja się zastanawiałam skąd taki kaszel i katar i podkrążone oczy 
u córki! 
 
Wskazówka: fanpage publikuje regularnie informacje o aktualnym stężeniu pyłków. 
 
@Asia, kontrola alergenów może być o wiele prostsza.  Zapraszamy do polubienia naszego 
profilu, gdzie na bieżąco informujemy użytkowników o stężeniu pyłków w powietrzu.  
 
10) Kategoria: Żywność – producent m.in. wysokiej jakości sosów, musztardy, ketchupu, 
itp. (post dotyczy produktu – sosu czosnkowego) 



 
Komentarz do posta 
Piotr: Ja wolę do jogurtu wcisnąć trochę świeżego czosnku. Można dodać też odrobinę 
oleju, jak chcemy to pieprzu, szczyptę soli i jest gotowy sos domowy bez dodatkowych 
specyfików. 
 
Wskazówka: odpisać tak, żeby docenić postawę użytkownika, ale nie dyskredytować 
naszych produktów, tylko podkreślić mimo wszystko ich zalety 
 
@Piotr, super połączenie. Kuchnia to bez wątpienia miejsce dla pasjonatów.  Nie inaczej jest 
w przypadku naszych sosów.  Starannie dobrana receptura to efekt wielu prób i testów 
naszych ekspertów, gdzie „dodatkowe specyfiki” sprowadzają się wyłącznie do 
zastosowania naturalnych substancji konserwujących. Niczego więcej. ☺ 
 
Adnotacja do komentarza: Użycie znaku specjalnego „@” ma na celu oznaczenie           
konkretnego użytkownika w celu poinformowania go (poprzez notyfikację push) o udzielonej           
odpowiedzi wypowiedź pod postem marki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


