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Stolik ekspercki 
- obok stoiska 

Azymut

liczba miejsc konsultacyjnych 
ograniczona - zapisy u Kaliny



Być animatorem 
albo nie być?
Oto jest pytanie!



Wydarzenie. 
Po co się to robi?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ budujesz markę – Twoja księgarnia staje się rozpoznawalna

+ pozyskujesz nowych klientów (lokalnie i w internecie)

+ możesz zdobyć dofinansowanie na organizację wydarzeń 

+ nawiązujesz współpracę z mediami i partnerami

+ stajesz się lokalnym liderem, animatorem kultury

+ wspierasz rozwój czytelnictwa – działasz na swoją korzyść!

Wydarzenia w księgarni. Dlaczego warto to robić?



Dobrze prosperująca księgarnia 
to coś więcej niż sklep z książkami. 

Współczesna księgarnia to hybryda.



Jaki profil i wizerunek 
ma Twoja księgarnia?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ klubokawiarnia
+ lokalne centrum literackie
+ alternatywny dom kultury
+ świetlica / miejsce spotkań
+ “miejsce trzecie”: miejsce odpoczynku, spotkań, rozmów, dobrego 

spędzania czasu wolnego, zgodnie z koncepcją Raya Oldenburga 
– otwartych na co dzień

+ centrum aktywności lokalnej
+ inkubator: miejsce tworzenia, wyzwalania kreatywności/aktywności

Księgarnia+ | Różne modele działalności kulturalnej



 Organizacja wydarzeń jako nowa 
usługa komercyjna w ofercie księgarni?



Chińska księgarnia w prowincji Heilongjiang znalazła oryginalny sposób 
na zwiększenie dochodów. Organizuje wesela dla miłośników książek.



Noc spędzona w księgarni może być atrakcją. Taką usługę dla moli 
książkowych oferuje księgarnia Book and bed w Tokio.



Urodziny w McDonaldzie vs. urodziny w księgarni.
Kluboksięgarnia Baja Book w Otwocku ma w swojej ofercie organizację 

tematycznych urodzin (połączonych z warsztatami) dla dzieci w wieku 7-11 lat.



Oferta kulturalna (program wydarzeń)
buduje markę i profil księgarni.



Wydarzenie. 
Jak się to robi?



KROK 1: CEL



Zanim wywiesisz plakat,
określ cel działania!



Wydarzenia – dlaczego warto?

Specific (określone): Co chcesz zrobić? Z kim? Dla kogo? Jaki ma być rezultat?

Measurable (mierzalne): Ile wydarzeń ma się odbyć? Za ile, dla ilu osób?

Achievable (osiągalne): Mierz siły na zamiary. Czy uda się to zorganizować?

Realistic (realistyczne): Nie bujaj w obłokach. Proste pomysły też są dobre! 

Timely (ograniczone czasowo): Zaplanuj harmonogram organizacji wydarzeń.

KROK 1: Bądź SMART, wyznacz cele!



KROK 2: BUDŻET





Czas ucieka, 
ministerstwo czeka



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Wnioski, wnioski, wnioski :) 

Pisz wnioski, walcz o dotacje. Staraj się o dofinansowania na szkolenia i 

program kulturalny księgarni. Od 2017 r. MKiDN prowadzi program 

Partnerstwo dla książki, którego celem strategicznym jest wspieranie 

księgarń – możesz pozyskać od 5 do 50 tys. zł na promocję księgarni 

i organizację wydarzeń.

Nabór: listopad. Wyniki: luty/marzec. 

KROK 2: Budżet



Wydarzenia – dlaczego warto?

KROK 2: Budżet. Jak pisać wnioski?

+ Jak pisać wnioski? Ważne wskazówki:

Skorzystaj z pomocy ekspertów – bierz udział w szkoleniach 

i webinariach organizowanych przed naborami ministerstwa.

Zanim zaczniesz pisać wniosek, przejrzyj wyniki ubiegłorocznych 

konkursów grantowych – zobacz, jakie projekty były już realizowane, 

oraz które z nich otrzymały najwyższą liczbę punktów.



Wydarzenia – dlaczego warto?

KROK 2: Budżet. Jak pisać wnioski?

Pisz konkretnie. Unikaj frazesów. W opisie projektu powinieneś uwzględnić 
to, co rzeczywiście chcesz i możesz zrobić. Twój wniosek będzie oceniała 
komisja, która chce się dowiedzieć, jak i na co wydasz pieniądze publiczne.

Pochwal się osiągnięciami – uwzględnij we wniosku dotychczasową 
działalność kulturalną księgarni. To robi dobre wrażenie.



Wydarzenia – dlaczego warto?

KROK 2: Budżet. Jak pisać wnioski?

Budżet, wkład własny, koszty kwalifikowane, wytyczne – nawet 

najlepszy pomysł na projekt może zostać odrzucony, jeśli popełnisz 

błędy formalne. Korzystaj z pomocy ekspertów!

Zadbaj o partnerów, patronat medialny, grupy odbiorców – we wniosku 

powinieneś uwzględnić jak najwięcej podmiotów, które wezmą udział 

w zadaniu jako uczestnicy i współorganizatorzy. To atut wniosku.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Programy samorządowe – sprawdź, czy Twój samorząd prowadzi programy 
(np. budżety partycypacyjne), z których może skorzystać społeczność księgarni. 

+ Fundusze Europejskie – dotacje w ramach różnych programów związanych ze 
wsparciem małych i średnich przedsiębiorców:
funduszeeuropejskie.gov.pl.

+ Crowdfunding – zbieraj pieniądze na kulturę w internecie:
polakpotrafi.pl, zrzutka.pl, wspieram.to, patronite.pl.

KROK 2: Budżet. Inne formy finansowania wydarzeń



Cegiełka na kulturę, 
czyli księgarnia społeczna



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Księgarnia społeczna. W Big Book Cafe w Warszawie działa 

pierwsza w Polsce księgarnia społeczna. Każdy czytelnik może 

przekazać tam “cegiełkę” w postaci własnych książek, które są 

wyceniane i sprzedawane w księgarni – dochód finansuje 

organizację wydarzeń. 

KROK 2: Budżet. Inne formy finansowania wydarzeń





KROK 3: LUDZIE



Wybierz grupę odbiorców.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Zastanów się, jakich wydarzeń w Twojej okolicy nie organizowała 
do tej pory szkoła, biblioteka, dom kultury, urząd gminy, konkurencyjna 
księgarnia. Wypełnij niszę! Zrób coś, czego jeszcze nie było.

+ Jakie książki sprzedajesz najczęściej? Jaka grupa wiekowa odwiedza 
Twoją księgarnię? Weź pod uwagę specyfikę swoich klientów, zanim 
zorganizujesz wydarzenie! 

KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia



Czy zorganizowałeś
już wydarzenie dla pszczelarzy

i minecraftersów?





Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Dzieci, młodzież, seniorzy, matki z dziećmi, przedsiębiorcy, ekolodzy, 
pszczelarze, miłośnicy rękodzieła, nauczyciele, rowerzyści, sportowcy, 
turyści, pasjonaci anime. Zastanów się, jaką grupę mogą 
zainteresować książki, które sprzedajesz w księgarni.

+ Poznaj swojego klienta – jak najczęściej rozmawiaj z czytelnikami, 
zbieraj i zapisuj ich zainteresowania. Dostosuj program wydarzeń do 
potrzeb i pasji klientów. Robisz to dla nich – przyjdą!

KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia



Czy zwierzęta mogą wziąć 
udział w Twoim wydarzeniu?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Księgarnia pet-friendly. Coraz więcej firm otwiera się na zwierzęta 
i pozwala wchodzić im do środka wraz z opiekunem (szczególnie latem). 
Poinformuj o tym swoją grupę odbiorców – dla wielu z nich może to być atut! 
Pamiętaj o przygotowaniu miski z wodą lub przekąski dla czworonoga.

+ Dużym zainteresowaniem mogą cieszyć się także nietypowe wydarzenia 
skierowane do zwierząt i ich opiekunów (np. warsztaty weterynaryjne). 

KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Buduj społeczność! Organizuj wydarzenia dla ludzi i z ludźmi – 
zaproponuj mieszkańcom organizację wydarzeń w przestrzeni księgarni 
(np. wystawę lokalnego artysty, koncert lokalnej grupy muzycznej, 
wystawę prac uczniów z pobliskiej szkoły itp.)

+ Konsultuj się z mieszkańcami! Przeprowadź krótką ankietę 
(np. na Facebooku). Zapytaj klientów, w jakich wydarzeniach 
najchętniej wzięliby udział.

KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia



Organizuj wydarzenia z ludźmi! Koncert lokalnego zespołu
w księgarni Skład Główny w Koluszkach



Organizuj wydarzenia z ludźmi! Wystawa “Witryna literacka” organizowana 
przez Księgarnię Skład Główny w Koluszkach w witrynach sąsiedzkich firm.



KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Do jakiej grupy odbiorców docierasz? Kim są Twoi klienci? 

+ Sprawdź statystyki na Facebooku. Zobacz, kto obserwuje 

Twoją księgarnię internecie (kobiety? mężczyźni? studenci?). 

Uwzględnij tę grupę, zanim zorganizujesz wydarzenie.

KROK 3: Ludzie. Określ grupę odbiorców wydarzenia





Oferta kulturalna księgarni powinna
odpowiadać na potrzeby różnych czytelników 

o zróżnicowanych zainteresowaniach.



Wydarzenie. 
Jak to wymyślić?



Dobry pomysł jest 
ważniejszy niż budżet.



KROK 4: POMYSŁ



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Szukaj pomysłów na wydarzenia także spoza swojej domeny 

kulturalnej (książki i literatura). Czytelnicy nie tylko czytają, 
lecz także gotują, wychowują dzieci, jeżdżą na wakacje, słuchają 
muzyki, oglądają filmy, interesują się sztuką, psychologią, nauką, 
historią, nowymi technologiami etc.

KROK 4: Pomysł. Jak znaleźć pomysł na wydarzenie?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Obserwuj, co robią inni księgarze. Skorzystaj z ich doświadczeń, zapytaj o 
porady, postaraj się wdrożyć udane pomysły u siebie.

+ Inspiruj się instytucjami. Śledź programy wydarzeń i festiwali literackich – 
przeglądaj programy i relacje.

+ Zorganizuj burzę mózgów. Poproś pracowników, przyjaciół, rodzinę i klientów 
o dzielenie się pomysłami.

+ Less is more. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Wybierz jeden dobry pomysł, 
zamiast organizować kilka wydarzeń, które nie spotkają się z 
zainteresowaniem mieszkańców.  

KROK 4: Pomysł. Jak znaleźć pomysł na wydarzenie?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Używaj języka korzyści. Organizuj wydarzenia, z których czytelnik nie 
wyjdzie “z pustymi rękami”. Co Twoje wydarzenie da ludziom?
– drobny gift (przypinka, rabat, zakładka)?
– nowa wiedza, doświadczenia, umiejętności?
– dobrze opowiedziana historia?
– satysfakcja, rozrywka, relaks, dobry nastrój, emocje, wrażenia?
– możliwość poznania nowych ludzi?
– zaangażowanie społeczne?

KROK 4: Pomysł. Jak znaleźć pomysł na wydarzenie?



Na czym polega ten fenomen? Kolejka do kasy w Księgarni Pegaz w Choszcznie 
(Światowy Dzień Książki 2018).



Nie samymi spotkaniami 
autorskimi człowiek żyje.



Wydarzenia 
– dlaczego warto?

+  festiwale i przeglądy
+  plebiscyty i konkursy 
+  gry terenowe
+  spacery literackie
+  warsztaty 
+  koncerty
+  wystawy, instalacje
+  pokazy filmowe
+  panele dyskusyjne, debaty 
+  wykłady/prelekcje/pogadanki

KROK 4: Pomysł. Różne formy wydarzeń kulturalnych

Wydarzenia 
– dlaczego warto?

+  speed dating (literacki)
+  slamy poetyckie
+  stand-upy literackie
+  kiermasze, promocje tematyczne
+  urodziny księgarni
+  urodziny autorów/postaci
+  quizy literackie
+  rocznice, jubileusze
+  spotkania grup (czytelniczych)
+  bookcrossing, wymiany ubrań 



Wydarzenia – dlaczego warto?

+  głośne czytania
+  spotkania międzypokoleniowe
+  potańcówki / silent disco 
+  aukcje, zbiórki
+  spektakle
+  mecze literackie
+  turnieje (np. rozwiązywania krzyżówek, gier planszowych)
+  wydarzenia plenerowe (np. mural, performance) 
+  wspólne oglądanie (transmisje)
+  śniadania, obiady, kolacje literackie
+ spotkania dla grup wielojęzycznych (angielski, ukraiński)

KROK 4: Pomysł. Różne formy wydarzeń kulturalnych



Speed dating, stand-up...
Szukaj oryginalnych pomysłów 

na wydarzenia z udziałem autorów.



Speed dating zamiast spotkania autorskiego. Kawiarnia Literacka i 
księgarnia Jak Wam się podoba zorganizowały dla czytelników 

spotkania “jeden na jeden” z pisarzami i artystami.



Warszawska księgarnio-kawiarnia Big Book Cafe organizuje cykliczne 
stand-upy literackie, występy na żywo, w trakcie których autorzy 

próbują swoich sił w roli performerów.



Warsztaty – nie tylko plastyczne



Kluboksięgarnia dziecięca Baja Book z Otwocka organizuje m.in. warsztaty 

fizyczne, weterynaryjne (fretki, koty, pszczoły), kulinarne (vege) i historyczne.



Każdy temat jest dobry do rozmowy. 
Zaproś czytelników do dyskusji.



We współpracy z Pracownią Filozoficzną Eureka Księgarnia Firmin z Gdańska 

organizuje cykliczne spotkania filozoficzne dla najmłodszych czytelników.



Z książką wyjdź na ludzi!
Wydarzenia w przestrzeni publicznej



Koncert w witrynie



Koncert w witrynie. Wydarzenie organizowane przez Księgarnię Skrzynka na Bajki w Bydgoszczy



Koncert w witrynie. Wydarzenie organizowane przez Księgarnię Skrzynka na Bajki w Bydgoszczy



Tak księgarnia wychodzi do ludzi! Dzięki dofinansowaniu z programu MKiDN 

Partnerstwo dla książki Księgarnia Gdańscy z Włocławka przed swoim budynkiem 

zaaranżowała literacką plażę – nowe miejsce spotkań dla czytelników.



Uliczne warsztaty plastyczne przed Księgarnią Skład Główny w Koluszkach.



Urodziny Bolesława Prusa w Lublinie. Trasę spaceru po mieście śladami pisarza 

zakończono w tamtejszej księgarni Między Słowami.



“MickiewiczGo”? “SienkiewiczGo”? Zorganizuj interaktywny spacer literacki. Dzięki 

aplikacji ActionTrack zaprojektujesz mobilne gry terenowe.



Smog, zdrowie, ekologia, akcje 
charytatywne. Organizuj wydarzenia, 

które angażują społeczeństwo



Zrób coś dobrego w księgarni.



WOŚP, lokalne akcje charytatywne, oddawanie krwi – dobre pomysły na 

zaangażowanie czytelników do zrobienia czegoś dobrego w księgarni.



Wakacje, półkolonie, weekendy. 
Oferta dla zapracowanego rodzica



Warszawska księgarnia Tarabuk organizuje turnusy półkolonii – wycieczki i 

kreatywne zajęcia z LEGO dla dzieci w wieku 6-10 lat.



OLX w księgarni? 
Bookcrossing, wymiana ubrań…



Księgarnia Hiszpańska we Wrocławiu organizuje cykliczne spotkania, w trakcie 

których mieszkańcy wymieniają się ubraniami. Dzięki wydarzeniu księgarnia dociera 

do zupełnie nowych odbiorców.



Brandhero księgarni 
zaprasza na wydarzenie...



Warszawska księgarnia Bagatela na Pięterku zajęcia literackie dla dzieci, których 

bohaterką była “brandhero” księgarni – mieszkająca w niej kotka Rysia.



Mundial, Blue Monday, Dzień Kota. 
Skorzystaj z dobrej okazji – reaguj 

wydarzeniem na wydarzenie.



Kamiennogórska księgarka, Pani Krystyna Czerniga przywitała prezydenta Andrzeja 

Dudę organizując ow oryginalny sposób  wystawę witryny swojej księgarni



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Światowy Dzień Kota – Warsztaty weterynaryjne z kotami (Baja Book)

+ Dzień Pluszowego Misia – Spotkanie maskotek w księgarni (Fika)

+ Mundialowa promocja – każdy wygrany mecz polskiej reprezentacji to 10% zniżki 
na cały asortyment antykwariatu (Kwadryga)

+ Blue Monday – rabaty z okazji najbardziej depresyjnego dnia roku (Cocofli)

+ Światowy Dzień Poezji – ping-pong tomikami poetyckimi (Tajne Komplety) 

KROK 4: Pomysł. Wydarzenia tematyczne





2019: 
rok Moniuszki, Świni i matematyki





Wydarzenie 2.0
Narzędzie dla każdego



KROK 4: Pomysł. Wydarzenia 2.0

Użytkownicy mediów społecznościowych w Polsce (maj 2018)



Zadbaj o odbiorców, którzy 
nie pamiętają świata sprzed internetu.



Akcje, promocje, virale. 
Zorganizuj wydarzenie, które odbędzie się 

w mediach społecznościowych.



Przykład: viralowe wydarzenie z wykorzystaniem cytatu z Witkacego – 

docierasz do nowych odbiorców, możesz też bezpośrednio skierować posty (z 

powiadomieniami) do tej grupy.



Karnawałowa promocja na planszówki Księgarni Staromiejskiej w Kaliszu



Wstęp wolny to za mało.



Transmituj wydarzenia przez internet. 
Docieraj do czytelników z całej Polski oraz osób, 

które nie mogą odwiedzić księgarni.



Przykład: krakowska księgarnia De Revolutionibus Books&Cafe współorganizuje cykl 
wydarzeń “Nauka na żywo” – serię wykładów popularnonaukowych, które są 

transmitowane, nagrywane i udostępniane w internecie.



Bookface – najpopularniejsza akcja 
internetowa skierowana do czytelników.



Zorganizuj podobną akcję w księgarni! Czytelnicy biorą udział w cotygodniowych 

#BookfaceFriday. Na Instagramie działa też specjalny kanał: 

www.instagram.com/bookfacemagazine.



KROK 5: CZAS I MIEJSCE



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ W jakich godzinach prowadzisz księgarnię? Czy Twój klient jest przyzwyczajony 
do tego, że księgarnia jest czynna wieczorem?

+ Wszyscy narzekamy na brak czasu – większość Twoich dorosłych klientów 
pracuje w ciągu dnia. Dostosuj godziny wydarzenia do dyspozycyjności różnych 
grup odbiorców.

+ Sprawdź, jakie wydarzenia (święta, imprezy) mogą “konkurować” 
z terminem tego, które organizuje Twoja księgarnia.

KROK 5: Czas, miejsce i organizacja publiczności



Nieodpowiednia pora nie może być 
powodem, dla którego Twój odbiorca 

rezygnuje z udziału w wydarzeniu



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Wyjdź poza księgarnię – niewielki lokal to nie wyrok. Nadal możesz organizować 
imprezy o dużym zasięgu: przed księgarnią (wystawy, stoiska, kiermasze) oraz w 
plenerze (gry terenowe, mecze, koncerty itp.).

+ Za każdym razem informuj, jak dotrzeć na miejsce wydarzenia (czy jest parking, 
miejsca dla roweru? a może lepiej dotrzeć komunikacją miejską?).

+ Informuj, że wstęp jest wolny – to atut! Jeśli prowadzisz zapisy – rozpocznij je z 
2-3 tyg. wyprzedzeniem, a na kilka dni przed wydarzeniem potwierdź obecność 
uczestników. 

KROK 5: Czas, miejsce i organizacja publiczności



Jaki zapach ma Twoja księgarnia?









Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Jeśli organizujesz wydarzenie w przestrzeni księgarni, zadbaj o miejsce: pufy, 
dywany (dla dzieci), krzesła, fotele, wieszak na ubrania, kubełek 
na parasolki. 

+ Jak czytelnik czuje się w Twojej księgarni? Jak w niej pachnie? Jakie jest 
oświetlenie – ciepłe czy chłodne? Jaka jest temperatura? Zadbaj o estetykę 
miejsca – niekiedy niewielka zmiana (np. roślina, obraz, lampka, wygodny fotel, 
dywan, antyki) mogą sprawić, że Twój gość poczuje się jak u siebie!

KROK 5: Czas, miejsce i organizacja publiczności



KROK 6: PARTNERZY



Szukaj partnera księgarni
po drugiej stronie ulicy.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Kto może zostać partnerem (wydarzenia) księgarni?
– lokalne i ogólnopolskie organizacje non-profit
– firmy z okolicy 
– instytucje kultury (szkoły, biblioteki, domy kultury, parafie)
– samorządy (sołectwo, urząd gminy, starostwo powiatowe)
– nieformalne grupy społecznościowe (np. kluby czytelników)
– media i blogerzy (lokalna gazeta, lokalny bloger)

KROK 6: Partnerzy – dlaczego warto ich szukać?



Szukaj rąk do współpracy:
firmy, szkoły, wolontariusze.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Nie tylko sponsor! Co daje współpraca z partnerami?
– wsparcie logistyczne (rozwieszanie plakatów, krzesła, nagłośnienie)

– wsparcie organizacyjne (obsługa publiczności przez wolontariuszy)

– catering (poczęstunek z lokalnej cukierni, restauracji)

– wsparcie merytoryczne (np. warsztaty z lokalnym przedsiębiorcą) 

– współpraca barterowa (np. wymiana usług promocyjnych)

– wsparcie finansowe (sponsorzy)

KROK 6: Partnerzy – dlaczego warto ich szukać?



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Załóż stowarzyszenie przy swojej księgarni! 

Coraz częściej organizacje non profit działają bezpośrednio 

przy księgarniach. To nie tylko wsparcie organizacyjne, 

ale także możliwość ubiegania się o dotacje w programach, 

których beneficjentami nie mogą być firmy. 

KROK 6: Partnerzy – dlaczego warto ich szukać?



KROK 7: PROMOCJA



Promocja wydarzenia: 
na Facebooku i face to face.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Wydarzenie na Facebooku to podstawa.

+ Chwytliwa nazwa i #hashtag promują wydarzenie w internecie.

+ Zadbaj o identyfikację wydarzenia – skorzystaj z darmowych narzędzi (np. 
Canva), aby przygotować cover photo, plakat, ulotkę, zaproszenia. 

+ Korzystaj z darmowych zasobów fotograficznych (Unsplash, Pixabay), aby wybrać 
zdjęcie, które może promować Twoje wydarzenie.

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki



Walentynkowy viral – wykład organizowany z okazji święta zakochanych przez Ogród 

Botaniczny w Warszawie.



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Zbieraj adresy e-mailowe i numery telefonów swoich klientów – 

na bieżąco twórz bazę odbiorców zainteresowanych wydarzeniami.

+ Informuj lokalne media o wydarzeniu – zadzwoń do redakcji, wyślij 

maila, przypomnij się SMS-em (zachęć kawą, rabatem na książki).

+ Informuj lokalne instytucje, firmy stowarzyszenia i biuletyny informacji – 

przygotuj listę adresów (mailowych), na które wyślesz zaproszenia.

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki



Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Po drugiej stronie ekranu jest człowiek – postaraj się dotrzeć do niego 

bezpośrednio! Jeśli prowadzisz kanał księgarni na Instagramie, możesz 

wysłać bezpośrednie zaproszenie przez Instastory.

+ Boisz się niskiej frekwencji? Nie zapomnij zaprosić na wydarzenie 

rodziny i znajomych. Wyślij do nich zaproszenie SMS-em lub przez 

Messengera. 

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki





Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Docieraj do potencjalnie zainteresowanych odbiorców. 
Jeśli organizujesz wydarzenie dla pszczelarzy, dołącz do ich grupy na 
Facebooku i poinformuj tam o wydarzeniu (to samo możesz zrobić na innych 
forach w internecie).

+ Jeśli masz budżet na promocję wydarzenia, możesz skorzystać 
z płatnych kampanii reklamowych na Facebooku oraz Instagramie 
i wybrać grupę odbiorców, do których chcesz dotrzeć.

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki



Wydarzenia – dlaczego warto?
+ Jeśli organizujesz nietypowe wydarzenie, które może mieć charakter 

ogólnopolski lub być ciekawostką (nowością) dla redakcji, poinformuj 

o nim media książkowe i blogerów z całej Polski (np. oznacz w poście 

lub wyślij wiadomość przez Facebooka). 

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki



Blog Okoń w sieci prowadzi cykl wydarzeń w Księgarni Kafka i spółka w Toruniu.



Promocja na ulicy, 
w witrynie i face to face





Wydarzenia – dlaczego warto?

+ Nie wszyscy są w internecie – nie rezygnuj z analogowego informowania 
o wydarzeniu! 

+ Tylko 15% procent seniorów korzysta z sieci (badanie CBOS, 2015). 
Dla tej grupy odbiorców wywieś plakat w witrynie i przygotuj ulotkę 
(pamiętaj o dużej, czytelnej czcionce!).

+ Zadbaj o komunikację bezpośrednią – rozmawiaj z klientem, opowiedz mu 
o programie wydarzenia i zaproś go do księgarni. 

KROK 7: Promocja wydarzenia – wskazówki



Promocja wydarzenia 
= promocja księgarni





Wydarzenie kulturalne w księgarni
Organizacja, finansowanie, marketing
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