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Muzyczny content marketing 
w strategii komunikacji



Robert Tarnowski
Development Manager

Przez ponad 7 lat w marketingu Robert wykorzystywał 
komunikację w mediach tradycyjnych i social media m.in. do 
budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski razem z 
PGNiG. Z BMW przejechał tysiące kilometrów organizując 
eventy dla dziennikarzy. Teoretycznie odwiedził nawet Afrykę, 
żeby z powodzeniem promować w social media ORLEN Team 
podczas Rajdu Dakar. Razem ze Skanska wykorzystywał media 
by sprzedawać biurowce. Pomagał także IKEA w akcjach CSR 
oraz doradzał firmom z sektora zbrojeniowego. Specjalizuje się 
w tworzeniu strategii komunikacji. Po godzinach bloger, 
organizator cyklu spotkań PR bez krawatów, stara się uprawiać 
triathlon.

O NAS

Aneta Sierocińska
Senior PR & Community Consultant

Z zawodu PRowiec, z zamiłowania - również. Z branżą PR 
związana od 2013 r. Specjalizuje się w komunikacji 
zintegrowanej, którą na co dzień realizuję przy współpracy z 
klientami korporacyjnymi. Realizowała działania dla klientów z 
sektora FMCG, transportowego czy e-commerce. W ramach 
obsługi Amazon wspierała działania z zakresu media relations i 
event marketingu. Ma na koncie także projekty dla Nestlé i 
Maspex. Karierę rozpoczęła od pracy w mediach – pisała m.in. 
dla portalu Lotniczapolska.pl i tygodnika Gazeta Finansowa. 
Prywatnie: zakochana w Warszawie pasjonatka muzyki, której 
w zeszłym roku słuchała non stop łącznie przez 2 miesiące!

Jakub Korta
Event Manager

Czuje się jak ryba w wodzie w trakcie realizacji, dzięki czemu 
w 2013 roku otrzymał nagrodę za najlepszą imprezę 
elektroniczną w Polsce wg prestiżowego magazynu Muno. 
Tworzył eventy między innymi dla takich marek jak Google, 
HBO, Credit Agricole, czy Amazon. Blisko związany z muzyką, 
pracował w jednym z większych w Polsce klubów 
koncertowych – Stary Klasztor. W czasie wolnym 
profesjonalny dj. Główny organizator topowego festiwalu 
muzycznego w Polsce – Las festiwalu.



1) O nas
2) Co nas zainspirowało? Czyli 
Hot16challenge2  
3) Dlaczego muzyka wspiera wizerunek 
marki? 
4) Jakie współprace z markami zasługiwały 
na podwójną platynę? – kilka case study
5) Co w marketingu muzycznym mogło pójść 
lepiej
6) Podsumowanie

AGENDA WEBINARU



CO NAS ZAINSPIROWAŁO?



ZEBRANO: 3 255 579,47 ZŁ

WSPARŁO: 88 683 OSÓB

UDOSTĘPNIŁO: 24 841 OSÓB 

DOŁĄCZYŁO: 800 TWÓRCÓW

foto: P. Tarasewicz

#Hot16Challenge2

WZMIANEK: 13 660

5 TWÓRCÓW: 53,5MLN WYŚWIETLEŃ



JAK OCENIACIE 
AKCJĘ 
#HOT16CHALLENGE?



JAK OCENIACIE 
EFEKTYWNOŚĆ 
AKCJI?



MUZYKA FEAT. 
MARKI. 
CZY TEN DUET 
MA SWOICH 
FANÓW? 



LOREM IPSUM





DŹWIĘK 
ODDZIAŁUJE 
BEZPOŚREDNIO 
NA EMOCJE

Naszym mózgom 
wystarczy zaledwie 
jedna dziesiąta 
sekundy, by 
określić stan 
emocjonalny danej 
osoby na 
podstawie 
wydawanych przez 
nią dźwięków.

DZWIĘK=EMOCJE



SKLEPY, GALERIE, 
RESTAURACJE, HOTELE... 

REKLAMY W TELEWIZJI, RADIU, 
SOCIAL MEDIACH… 

TELEDYSKI, FILMY, 
FESTIWALE…

A TAKŻE W SAMYCH 
PRODUKTACH MAREK…

AUDIOMARKETING JEST 
WSZĘDZIE!



POZNAJESZ TE DŹWIĘKI?



Polaków słucha muzyki
codziennie

DLACZEGO MARKI KOCHAJĄ 
MUZYKĘ?

Polaków deklaruje,  że 
przynajmniej od czasu do czasu 

rozmawia o muzyce z 
przyjaciółmi i znajomymi

Osób z grupy w wieku 18–24 
lata pozytywnie ocenia 

angażowanie się marek w 
muzykę

Polaków zgadza się ze 
stwierdzeniem, że muzyka 

odróżnia markę od konkurencji

Marka zaangażowana w 
muzykę poprawia swój 

wizerunek

Deklaruje, że zaangażowanie 
danej marki w muzykę sprawia, 

iż staje się ona im bliższa

80% 74% 93%

58% 59% 50%

Źródło: Badanie "Fans. Passions. Brands" zostało przeprowadzone przez Havas Media Group i Universal Music Polska w maju 2019 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18+, N=1018.



RAPERZY 
ROBILI 
I N F L U E N C E R  
M A R K E T I N G
zanim to było modne



„50 stanów świadomości" dla RB Mobile – kampania zrealizowana 
przez Tede w 2012 roku.

Marka wysłała rapera na podróż do USA. Przez 50 dni Tede
codziennie relacjonował swoją podróż w formie video czy w socia
media. 

Promowane były także LG Swift L9 oraz GoPro Hero HD2. Akcji 
towarzyszył konkurs na Facebooku, w którym fani marki mogli 
wygrać gadżety RB.

TEDE W 2012 ROKU



Przeprowadzam się na chmurę,
coś na kształt tej którą wydmuchujesz
i dobrze się z tym czuję dziś.
Wbijam się w jakiś wirtualny tunel
i daleko odlatuję,
to mnie nie kosztuje nic…

PEZET DLA MICROSOFT



Zakres współpracy Ten Typ Mes z Bacardi był dość szeroki

▪ Udział marki w teledyskach 

▪ Wsparcie w mediach społecznościowych artysty

▪ Udział w cyklu koncertów organizowanych przez Bacardi – Casa
Bacardi

▪ Konkursy – poszukiwanie DJ’ów oraz innych twórców 
muzycznych wpisujących się w charakter Bacardi

▪ Tworzenie autorskich drinków artysty

▪ Współpraca z innymi muzykami – Smolasty, Dwa Sławy

▪ Video marketing

BACARDI i TEN TYP MES

PRODUKT KORESPONDUJE Z WIZERUNKIEM RAPERA, 
KTÓREGO STY ŻYCIA ODPOWIADA WARTOŚCIOM BACARDI



a dzisiaj?

KOMPLEKSOWE
I KREATYWNE



Niektórych 
case’ów nie 
trzeba 
przedstawiać…





KOMPLEKSOWA WSPÓŁPRACA
PODSIADŁO + CREDIT AGRICOLE

STRATEGICZNE

▪ Połączenie zaangażowania ekologicznego Dawida z działaniami CSR i środowiskowymi 
banku

▪ Idealne pozycjonowanie banku i wzrost wiarygodności poprzez współpracę z Dawidem 
Podsiadło

▪ Dotarcie do młodego odbiorcy, zaangażowanie potencjalnych nowych klientów

▪ Wysoka jakość koncertów i społeczne zaangażowanie Dawida = lepszy wizerunek

▪ Wzrost potencjału reklamowego Dawida, dzięki ciekawym konceptom reklamowym

NARZĘDZIOWE

▪ Bank strategicznym partnerem trasy koncertowej

▪ Wykorzystanie w reklamach (tv, social, digital, outdoor)

▪ Kampania #mniejplastiku

▪ Media relations i PR



Weź mnie nad rzekę synu
Ubierz w najlepszą koszulę
Wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub
Pomóż wstać

Weź mnie nad rzekę
Połóż mnie na wznak
Wypastuj buty, zepnij siwe włosy
I ogól mi twarz



Mariaż męskiego krawiectwa i męskiej muzyki





ALLEGRO I QUEBONAFIDE

▪ Wykorzystanie potencjału artysty do zorganizowania akcji niezwiązanej z muzyą

▪ Pastisz reklamy

▪ Promocja Allegro w klipie + portal „Allegro 2000”, na którym dostępny był limitowany drop 
błękitnych koszulek polo, w których raper występował w mediach w ostatnich tygodniach 
(zintegrowana akcja)

▪ 1 mln złotych na cele charytatywne 



Czarna Polana” to projekt artystyczny, zrealizowany dla Żubrówka Czarna 
(CEDC).

Scenarzystą i reżyserem jest Tomasz Bagiński.

W animacji wykorzystano piosenkę Kayah skomponowaną przez Atanasa
Valkova. 

Content marketing/Branded content bardzo podobny do słynnych Legend 
Allegro



Pornhub zaprosił do współpracy zespół Perlita, by nagrał 
piosenkę za pomocą zabawek erotycznych.

W klipie występuje dwójka gwiazd porno, Carolina Abril i 
Jesus Reyes. 

Celem kampanii jest promowanie nowej kolekcji zabawek 
erotycznych, stworzonej wraz z inną gwiazdą filmów 
erotycznych, Ann Summers.



IKEA I ZALEWSKI

Teledysk do utworu „Podróżnik”, to wyjątkowa forma komunikacji nowej kolekcji IKEA 
SOMMAR. 

Dzięki współpracy z Krzysztofem Zalewskim przedmioty codziennego użytku zostały 
przedstawione jako elementy niezwykłej instalacji przestrzennej, muzycznej i choreograficznej.



IKEA I WAGLEWSKI

„Niech żyje dom!”. Głosu do spotów użyczył muzyk hip-hopowy 
Bartosz „Fisz” Waglewski.



COKE STUDIO SESSIONS

Coca-Cola i #BeApp wspólnie organizują koncerty Coke Studio Sessions.

Ponad 100 artystów z całego świata – Katy Perry, Steve Aoki

60 dni streamingu koncertów na żywo

Wspólne cieszenie się najlepszą muzyką przez fanów na całym świecie

Widzowie będą mogli dokonać darowizny na rzecz Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca

Fundacja Coca-Cola przekaże kwotę równoważną środkom wpłaconym przez fanów, wynoszącą nawet 

do 3 mln dolarów.



AKCJE NA SPOTIFY

▪ H&M stworzyło swoje playlisty, zwierające utwory, które konsument usłyszy w sklepie 

stacjonarnym

▪ Reebok opublikował listy specjalnie przeznaczone do słuchania podczas uprawiania 

różnych ćwiczeń/sportów

▪ Adidas z kolei stworzył konkurs, w którym użytkownicy tworzyli playlisty swoich 

drużyn, Adidas All Originals Represent

▪ Nike postanowił zaangażować odbiorców i stworzył stronę na Spotify, na której 

użytkownicy oceniali, czy dana playlista pasuje bardziej do damskich czy do męskich 

ubrań.

▪ NEW YORKER w Niemczech przeprowadził akcję The List, która była serią koncertów. 

W serwisie Spotify użytkownicy mogli dodawać utwory do playlisty zbliżających się 

koncertów, jednocześnie biorąc udział w losowaniu wejściówek na nie.



AKCJE NA SPOTIFY

▪ Irlandzka marka piwa Caffrey's postanowiła w ramach kampanii stworzyć audycje radiową, 

stworzoną w oparciu o gust internautów. Każdy mógł oddać głos na wybrane utwory na stronie akcji, 

do której przekierowywały reklamy na Spotify.

▪ australijski browar Coopers przeprowadził w kraju akcję promocyjną, w której każdy, kto kupił piwo 

Pale Ale nalewane z beczki otrzymywał podkładkę z kodem, który umożliwiał wygranie konta 

premium na Spotify.

▪ BMW promując model 320i stworzyło aplikację na Spotify, w której odbiorca mógł wybrać jedną z 5 

amerykańskich tras i słuchać muzyki specjalnie do niej wybranej, nawiązującej do miejsc na owej 

trasie.



DZIAŁAJĄ W BRANŻY 
SENSYTYWNEJ

CHCĄ DOTRZEĆ DO MŁODSZEJ 
GRUPY DOCELOWEJ

PRAGNĄ PRZENIEŚĆ 
POZYTYWNY WIZERUNEK 
ARTYSTY NA WŁASNĄ MARKĘ

BO TO WYDAJE SIĘ „ŁATWE”

DLACZEGO MARKI 
WSPÓŁPRACUJĄ Z 
MUZYKAMI?



Global case studies

Najciekawsze wpadki (i jak to zrobić lepiej) 



FYRE FESTIVAL 2017

Historia 
nadmuchanego

balona



FYRE FESTIVAL 2017

Messer próbuje odzyskać pieniądze także od 
agencji odpowiadającej za Booking
zespołu Blink-182 (500 tys. dolarów), 

reprezentującej Migos, Lil Yachty'ego, Rae
Sremmurd (350 tys. dolarów)

oraz odpowiedzialnej za Pushę T, Tyge i Deiignera
(730 tys. dolarów)



FYRE FESTIVAL 2017

Nie zawsze 
porażka wiąże się 

z przegraną 



Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

c

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit.

AMAZON ROBI TO DOBRZE

COACHELLA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit.

Amazon Anywhere jest dalszym rozszerzeniem sieci 

logistycznej Amazon. Jest to tymczasowy, konfigurowalny 

mobilny punkt odbioru czy też punkt sprzedaży 



Lorem ipsum dolor sit 
amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

LOREM IPSUM

Rzeczą, której wielu z was o mnie nie wie, jest 
fakt, i ż w ciągu ostatnich dni stałem się 
dużym fanem muzyki elektronicznej. Nie mogę 
się doczekać, aż pokażę wam swoje nabyte w 
tym czasie DJskie skille.



ULTRA MUSIC FESTIVAL MIAMI 
2019



Local case study

Popatrzmy bliżej





OPENER

Co jest ważniejsze niż wyjątkowy wygląd na festiwalu?



AUDIORIVER

Jak to stało?





LOREM IPSUM



ONLINE FESTIWAL – BOILER ROOM



WYSTAWCY – STREFA JELENIA



SPONSORING TYTULARNY

Komu się to opłaca?



ARTYKUŁY TYTONIOWE

Od 31 lipca 2005 wchodzi w życie dyrektywa zakazująca reklamy 
wyrobów tytoniowych w prasie, radiu i internecie oraz 
sponsorowania przez producentów wyrobów tytoniowych 
transgranicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych -
poinformowała Komisja Europejska.

Jak sobie radzą z 
tym marki 
papierosowe? 



UNDERGROUND RESISTANCE

Kiedy to się opłaca:
sztuka vs komercja



ARTSTA I JEGO MUZYKA ŚCIŚE 
ZWIAZANE Z CHARAKTEREM I 
DNA MARKI

WSPÓŁPRACA Z ARTYSTĄ MA 
PRZEDE WSZYSTKIM 
REALIZOWAĆ CEL BIZNESOWY

CONTENT MUSI BYĆ 
ATRAKCYNY PRZEDE 
WSZYSTKIM DLA KOŃCOWEGO 
ODBIORCY (LEKKI BRANDING(

DYSTRYBUCJA I REALIZACJA 
WAŻNIEJSZE NIŻ POMYSŁ

KLUCZOWE ELEMENTY



DYSTRYBUCJA

Social media –
własne + genereted
+ artysty

Video marketing

Akcje 
niestandardowe –
kiosk Podsiadło. 
Własne drinki

Konkursy

Spotify i własne 
playlisty

Media relations

Eventy specjalne i 
cykle imprez

Festiwale muzyczne

Live’y

Podcasty

Ambasadorzy marki

Utwór na życzenie

Własna kolekcja

Akcja charytatywna

Reklama w TV

Mural i OOH

Ambient

Dedykowane sesje 
zdjęciowe

Muzyka w sklepach

Koncerty online



LINKI DO PRZYKŁADÓW

Współpraca Quebo i Allegro

Link

Współpraca Bytom i rodziny Waglewskich

Link

Pezet i Microsoft

Link

Krzysztof Zalewski i IKEA

Link

Tede i RB Mobile – 50 Stanów Świadomości

Link

Ten Typ Mes i Bacardi

Link

Dawid Podsiadło i Credit Agricole (wybrane reklamy)

Link

Link 2

Link 3

Pornhub Toys

Link

https://www.youtube.com/watch?v=c7mAkNKqQnY&t=271s
https://www.youtube.com/watch?v=AJ-SBpPIUeE
https://www.youtube.com/watch?v=bj6GdbGupAo
https://www.youtube.com/watch?v=HgbGIQqQS7c
https://www.youtube.com/user/USA50ss
https://www.facebook.com/watch/?v=1792129634179848&external_log_id=647914f41f4ae23216644065133a47d8&q=ten%20typ%20mes%20bacardi
https://www.youtube.com/watch?v=ziolpcpkaA0
https://www.youtube.com/watch?v=ruPlMz4r17E
https://www.youtube.com/watch?v=7Kf4S_ShL8M
https://www.youtube.com/watch?v=evX2Q5bcpa0


ANY QUESTIONS?



Skontaktuj
się z nami

ul. Pilicka 19
02-629 Warszawa
+48 22 462 40 30
warszawa@komunikacjaplus.pl

Siedziba w Warszawie

Stara Giełda, plac Solny 16, pok. 414
50-062 Wrocław
+48 71 390 79 83
wroclaw@komunikacjaplus.pl

Oddział we Wrocławiu

Odwiedź naszą stronę:

komunikacjaplus.pl

DZIĘKUJEMY


