
Jak zatrzymać hejt pod adresem firmy,  
jej marek, produktów oraz pracowników?  

Oferta szkolenia – IGHTO.COM (New Media) & Monitoring Kulturowy 
 



Dlaczego walka z hejtem ma dla 
firm kluczowe znaczenie? 



Bo chodzi w niej o pieniądze, 
które traci firma. 
O duże pieniądze 





Czy reputacja Twojej firmy, 
 pracowników oraz jej produktów 

przekłada się bezpośrednio na 
osiągane zyski? 



Źródło danych: ChannelAdvisor 

92% konsumentów czyta opinie w 
Internecie, czyli są one traktowane jako bardzo 
ważne źródło informacji - także o Twojej firmie 

75% Internautów ufa informacjom 
znalezionym w Internecie, czyli pod ich 
wpływem zmienia swoją opinię na różne 
tematy. Także na temat Twojej firmy, jako 
pracodawcy i producenta konkretnych 
wyrobów 

40% Internautów potwierdza, że opinie 
w Internecie były decydującym 
czynnikiem wpływającym na zakup 
produktu. Oznacza to, że ma to ogromne 
znaczenie także, przy wyborze produktów 
i/lub usług Twojej firmy 

Badania pokazują 
to bardzo wyraźnie 



Hejt to forma przemocy, dlatego  
na początku może pojawić się pokusa,  

aby odwrócić od niego wzrok 



To jednak nie działa 



Wybierająca tę drogę firma staje się w sieci 
nie tylko bardziej bezbronna, ale też daje  
przyzwolenie na negowanie jej dorobku  

i profesjonalizmu 



Tymczasem ani hejt – jeśli pozna 
się i zrozumie jego naturę – ani 

walka z nim – jeśli pozna się 
techniki i zasady – nie są wcale 

takie straszne 



Teraz podstawowe kompetencje  
z tego zakresu możesz uzyskać już 

w 7 godzin, podczas 
nowatorskiego szkolenia 



Poziom marki oraz 
produktów i usług, które są 

pod nią dostępne na rynku 

Poziom firmy i przedsiębiorstwa, 
jako wytwórcy, miejsca pracy  
i pracodawcy 

Poziom personalny 
poszczególnych pracowników 
oraz narażonych na hejt 
stanowisk 

Dowiesz się jak rozpoznawać, interpretować,  
klasyfikować oraz co najważniejsze neutralizować 
hejt na kluczowych biznesowych poziomach  



Praktyczna i aktualna 
wiedza z zakresu prawa 

Gotowe do użycia narzędzia 
oparte o regulacje prawne 

Monitoring sieci w oparciu o 
wiedzę o kulturze Internetu 

Zarządzanie  treścią  
i profilami 

Odnajdywane hejtu dzięki umiejętnemu doborowi fraz oraz słów kluczowych 
pozwala na bieżąco kontrolować i oceniać (w razie potrzeby także świadomie 
i profesjonalnie reagować) na najbardziej wpływowe komentarze w sieci na 
temat firmy, pracowników, marki etc.  

To np. przykłady uzasadnień prawnych wraz z omówieniem w oparciu o treści 
dotyczące bezpośrednio klienta oraz najskuteczniejsze ścieżki postępowania 
oraz dobre praktyki 

 Wiedza kulturowa pozwala dekodować hejt na głębokim poziomie oraz to,  
wg jakich modeli działają hejterzy. To klucz do szybkiego i skutecznego 
reagowania i ochrony zasobów firmy oraz możliwość prześwietlenia 
kulturowych wzorców,  na których opierają się działania hejterów  
– a które w wielu przypadkach nie są oczywiste dla nich samych 

Świadome zarządzanie treścią i firmowymi profilami w Internecie  pozwala 
zadbać zarówno o wizerunek firmy jako pracodawcy oraz chronić interesy  
i dobra osobiste zarówno firmy, jak i najbardziej narażonych na hejt 
stanowisk. To także podstawa pod bardziej wydajną komunikację reklamową 

Nauczysz się także, jak korzystać w walce z hejtem  
z najskuteczniejszych narzędzi i metod 



Szkolenie, które daje konkretne efekty. 
Korzyści dla firmy. Korzyści dla pracowników 

Lepszy wizerunek firmy, marki oraz pracowników w sieci - to wyższe pracownicze morale 
oraz większe utożsamianie się z firmą i jej wartościami. To zaś przekłada się nie większą 
efektywność pracy i większą determinację w zmaganiu z trudnościami oraz na większą życzliwość 
i wyrozumiałość w stosunku do klientów, co sprzyja wzrostowi sprzedaży 

Lepsze efekty projektów rekrutacyjnych. Firma z dobrą opinią w sieci staje się dla najlepszych 
potencjalnych pracowników pracodawcą pierwszego wyboru. Jest to niezwykle istotne na rynku 
pracy, który w coraz większym stopniu należy i jeszcze bardziej będzie należał do pracowników 

Wzrost kompetencje zespołu w zakresie nie tylko hejtu, ale także szeroko rozumianego 
marketingu internetowego. Lepsze zrozumienie „kultury Internetu”, języka obowiązującego 
w sieci, specyfiki komunikacji w tym obszarze – to wszystko otwiera przez działem sprzedaży  
i marketingu nowe możliwości 

Większa skuteczność w osiąganiu celów sprzedażowych i marketingowych. Większa 
wiarygodność, perswazyjność i skuteczność kampanii reklamowych oraz wszelkiego rodzaju 
relacji pracowników z klientami i partnerami 



Każde szkolenie jest 
przygotowywane w oparciu  
o pogłębiony research hejtu  

w sieci pod adresem danej firmy, 
marki lub konkretnych osób 



Szkolenie. Plan 
1 godzina 

Część 1. 

1,5 godziny 

Część 2 

1,5 godziny 

Część 3. 

1,5 godziny 
Część 4. 

Hejt, trolling, mowa nienawiści, język i emocje w sieci. Wprowadzenie do kultury Internetu i funkcjonowania firmy 
i marki w jej ramach  
- Kultura Internetu oraz funkcje i role hejtu w jej kontekście.
- Czym jest hejt, a czym się tylko być wydaje z punktu widzenia rzeczywistości i kultury offline?
- Kulturowe i psychologiczne mechanizmy, które powodują hejterem.
- Kulturowo i psychologicznie uwarunkowane, skuteczne reakcje na hejt - przykłady dobrych praktyk oraz największych wpadek firm i marek.

Keys study (analiza przypadku) sukcesu klienta IGHTO.COM i MONITORINGU KULTUROWEGO w walce z hejtem 
- Jakie spustoszenia wewnątrz firmy (morale, wydajność, dochodowość) – niewidoczne z poziomu zarządu - spowodował hejt internetowy

wobec firmy – na podstawie badania „Customer Journey” (Droga Klienta) wykonanego dla firmy?
- Jak wyglądała propozycja walki z hejtem przedstawiona przez IGHTO.COM i Monitoring Kulturowy?
- Jakie efekty na poziomie organizacji i finansów walka z hejtem przyniosła?
- Analogie między sytuacją klienta zamawiającego szkolenie a opisywanym przypadkiem.

Hejt w kontekście prawa. Czyli czym różni się hejt od krytyki i co z tego wynika dla firmy lub marki? 
- Ogólne uwarunkowania i ograniczenia prawne w reagowaniu na hejt.
- Odpowiedzialność karna za hejt w Internecie wg Kodeksu Karnego (zniesławienie – pomówienie, zniewaga) i Kodeksu Cywilnego (naruszenie

dóbr osobistych i ciężar dowodu w tym kontekście).
- Kodeks Pracy i najważniejsze kwestie związane z jego naruszeniem oraz pozostałe, najistotniejsze kwestie prawne związane z działalnością firmy

zamawiającej szkolenie.

Najważniejsze rodzaje (typy, modele) hejtu, z którym spotyka się firma, jej zarząd (właściciele), pracownicy, marki 
oraz produkty firmy – ćwiczenia 
- Kulturowa, psychologiczna oraz bazująca na uzyskanej (w Części 3. szkolenia) wiedzy z zakresu prawa analiza różnych przypadków hejtu
skierowanego pod adresem firmy oraz zaplanowanie środków zaradczych na poziomie zarządzania treścią, komunikacji marketingowej oraz na
płaszczyźnie prawa.

1,5 godziny 

Część 5. Warsztat z tworzenia uzasadnień prawnych pod kątem konkretnych treści w Internecie związanych z firmą odbiorcy 
szkolenia  
- Planowanie działań neutralizujących hejt w oparciu o dokonaną (w Części 4. szkolenia) analizę hejtu  kierowanego w Internecie pod adresem firmy.
- Praktyczne wykorzystanie poznanych, związanych z nim aspektów prawnych oraz ćwiczenia z konstruowania uzasadnień prawnych wraz
- z planowaniem kolejnych kroków.



Szkolenie dla grupy maksymalnie 12-osobowej 

Czas trwania szkolenia 8 godzin (z 1-godzinną przerwą) 

Szkolenie w siedzibie klienta 

Cena szkolenia 7490 zł + VAT 8990 zł + VAT 

(Oferta na powyższych warunkach obowiązuje do 31 sierpnia 2018 roku) 

Szkolenie. Szczegóły organizacyjne 



O autorach i prowadzących szkolenie 
Benita Jakubowska – Antonowicz 
Od 1999 związana z biznesem internetowym - m.in. zarządzała pierwszą kampanią reklamową w Internecie na 
polskim rynku. Opracowywała strategie komunikacji internetowej takich firm jak: Unilever, mBank, Orange  
i wiele innych. Przez lata menadżer wyższego szczebla w czołowych polskich wydawnictwach - m.in. w Agorze  
i Polskapresse. Od 2012 współprowadzi IGHTO.COM (New Media) pierwszą w Polsce firmę przeciwdziałającą 
agresji w sieci.   

Berenika Anders – Mosakowska  
Prawniczka, ekspertka strategii i audytu komunikacji cyfrowej  oraz ochrony wizerunku on-line. Przez wiele lat 
związana z administracją publiczną –pracowała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wykłada na Społecznej 
Akademii Nauk oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 6 lat współprowadzi IGHTO.COM (New Media) 
pierwszą w Polsce firmę przeciwdziałającą agresji w sieci.  

Grzegorz Wierchowiec 
Założyciel MONITORINGU KULTUROWEGO  – innowacyjnej firmy strategiczno-badawczej, która oferuje 
firmom i markom dostęp do aktualnej, praktycznej wiedzy o konsumentach – najczęściej z pominięciem 
kosztownych badań. Wcześniej manager badań i analiz w międzynarodowym domu mediowym. Przedtem 
dyrektor kreatywny – pełniący tez obowiązku dyrektora strategicznego - w międzynarodowych agencjach 
reklamowych. Autor szkoleń, wykładów i wystąpień. 



IGHTO.COM (New Media) & MONITORING KULTUROWY 

IGHTO.COM  (New Media) 
Firma specjalizuje się w wieloaspektowym przeciwdziałaniu agresji i przemocy w Internecie. IGHTO.COM prowadzi 
działalność edukacyjną, prospołeczną oraz komercyjną. Celem jest zawsze szerokie upowszechnianie wiedzy, jak i precyzyjne 
informowanie o konkretnych możliwych do podjęcia działaniach w konkretnych przypadkach. Firma jest pionierem w tym 
segmencie cyberusług na polskim rynku, dlatego bazuje przede wszystkim na własnych, unikalnych  – wypracowanych  
w czasie 6 lat działalności – narzędziach i procedurach. Obecnie IGHTO.COM zajmuje się walką z cyberprzemocą oraz 
usuwaniem niezgodnych z prawem treści w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim z serwisów 
znajdującymi się w różnych krajach i na różnych kontynentach - w Afryce, Australii, Azji, Ameryce Północnej (USA) oraz 
Europie (m.in. Wielka Brytania, Rosja, Ukraina). W skrajnych przypadkach, w imieniu firm i marek IGHTO.COM 
przygotowuje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów zajmujących się zwalczaniem przestępczości w sieci 
oraz nadzoruje przebieg toczących się postępowań. Więcej informacji na www.ighto.com 

MONITORING KULTUROWY 
Innowacyjna firma strategiczno-badawcza, która daje firmom i markom szybki dostęp do aktualnej wiedzy pochodzącej z 
badań. Unikalne  narzędzia analityczno-badawcze umożliwiają głęboką analizę otoczenia kulturowego firm i marek, 
pozwalają odkrywać luki rynkowe oraz luki w komunikacji kategorii (konkurencji), pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć 
na grupy docelowe oraz potrzeby konsumentów, procesy sprzedażowe, kanały mediowe. Dzięki integrowaniu rozproszonej 
wiedzy z  różnych obszarów: antropologicznej i kulturoznawczej, badań, strategii marketingowej  i reklamowej, klienci  
MONITORINGU KULTUROWEGO oszczędzając kosztów i czasu uzyskują nowy inspirujący obraz rynku oraz otrzymują 
gotowe rozwiązania. Usługi UMONITORINGU KULTUROWEGO polecają m.in..: OBI, L’Oreal, Promedica24, Telepizza, 
Fundacja Alivia, Puckie Hospicjum, 180HB Jung von Matt. Referencje na www.monitoringkulturowy.pl 



Zarezerwuj termin szkolenia jeszcze dziś 

Napisz lub zadzwoń 

mailto:grzegorz.wierchowiec@mindandmove.pl


Do zobaczenia 




