Community Manager – quiz
Moduł 1: Marketing cyfrowy
1. Uzupełnij definicję e-handlu, zaznaczając odpowiednie kratki (zaznacz wszystkie
poprawne odpowiedzi)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Handel elektroniczny odnosi się do transakcji handlowych
Przeprowadzanych elektronicznie
I obejmuje kupno
I obejmuje kupno i sprzedaż
Towarów cyfrowych
Towarów i usług cyfrowych
Towarów i usług, w tym cyfrowych towarów i usług

2. Istnieją różne możliwości prowadzenia e-handlu i tworzenia wartości online. Zaznacz
tryb e-handlu pasujący do poniższych przykładów (zaznacz wszystkie poprawne
odpowiedzi)
Business-toCustomer (B2C)

Customer-toCustomer (C2C)

Customer-toBusiness (C2B)

Prywatna
odsprzedaż książek
Umożliwienie
zamieszczania
ogłoszeń drobnych
Platformy
sprzedażowe online
Sklepy internetowe
Portale
przeznaczone do
zamieszczania
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Business-toCustomer (B2C)

Customer-toCustomer (C2C)

Customer-toBusiness (C2B)

recenzji
Konkurs
fotograficzny dla
klientów

3. Czym jest ROI?
a) Zwrot z inwestycji = (zysk z inwestycji – koszt inwestycji)/koszt inwestycji
b) Zwrot z inwestycji = koszt inwestycji/zysk z inwestycji
c) Zwrot z inwestycji = zysk z inwestycji – koszt inwestycji

4. Wskaż, która cecha z poniższej listy należy do marketingu cyfrowego, a która do
marketingu tradycyjnego (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi)
Marketing
tradycyjny

Marketing
cyfrowy

Celem jest poprawa wyników działalności firmy
Wzajemna interakcja między klientem i firmą
Orientacja na klienta
Wykorzystanie
dobrze znanych
komunikacyjnych o dużym zasięgu

kanałów

Spontaniczna i szybka komunikacja
Myślenie strategiczne
Poprawa reputacji w sieci
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Moduł 2: Umiejętności analityczne
1. Czym jest „buyer persona”?
Buyer persona to najlepszy i najbardziej lojalny klient, który często kupuje od
Twojej firmy.
b) Buyer persona reprezentuje odbiorców docelowych firmy, którzy mają
podobne cechy pod względem demograficznym, behawioralnym i
geograficznym.
c) Buyer persona to konto klienta w e-handlu.
a)

2. Co oznacza termin „ścieżka zakupowa”?
a) Ścieżka zakupowa odnosi się do procesu zakupu, począwszy od pierwszego
impulsu do zakupu lub zainteresowania produktem, aż do potencjalnej
konwersji w fazie posprzedażnej.
b) Ścieżka zakupowa to proces analizy potrzeb klienta w celu przyszłego
ulepszenia produktu.
c) Ścieżka zakupowa wiąże się z kanałami dystrybucji produktu i odległością,
jaką klient musi przebyć, aby kupić produkt.

3. Kluczowe dla poprawnej analizy potrzeb jest gromadzenie danych. Jak można gromadzić
dane klienta? Poprawnych jest kilka odpowiedzi (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi)
a) Przeszukuj Internet, alby znaleźć tam dane dotyczące klienta.
b) Przeszukuj własne bazy danych, aby znaleźć odpowiednie informacje.
c) Ulepszaj bazę danych klienta dzięki ankietom i śledzeniu logowań do konta
(ciasteczka).
d) Kupuj informacje i dane od agencji zewnętrznych.
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Moduł 3: Zarządzanie problemami
1. Dlaczego w procesie zarządzania problemami tak istotne jest dokładn e określenie
problemu? Pamiętaj, że poprawnych może być kilka stwierdzeń.
a) Dokładne określenie problemu pomaga opracować rozwiązanie, które będzie
można powtarzać.
b) Ludzka percepcja tej samej rzeczy zawsze się różni, więc ważne jest, by w
pełni zrozumieć, co poszło nie tak i jakie to miało konsekwencje.
c) Ponieważ ludzka percepcja rzeczy zawsze jest taka sama, można zastosować
standardowe rozwiązanie.
d) Bez jasnego określenia problemu jego rozwiązanie będzie niewłaściwe.

2. Metoda 5 „Dlaczego” jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu problemami,
ponieważ:
a)
b)
c)
d)

... pomaga znaleźć prawdziwą pierwotną przyczynę problemu.
... pomaga opracować rozwiązanie problemów.
... pomaga zrozumieć oczekiwania klientów.
... pomaga poprawić reputację organizacji w sieci.

3. Dlaczego standardy dokumentacji są istotne w zarządzaniu problemami? (zaznacz
wszystkie poprawne odpowiedzi)
a) Standardy dokumentacji wyglądają bardziej profesjonalnie i robią lepsze
wrażenie.
b) Pomagają tworzyć skuteczne dokumenty i budować bazę wiedzy, co pomoże
w przyszłym zarządzaniu problemami.
c) Standardy dokumentacji są wymagane przez UE.

Moduł 4: Narzędzia marketingu cyfrowego
1. Czym jest marketing wirusowy? Zaznacz odpowiednią definicję.
a) Marketing wirusowy rozprzestrzenia informacje o firmie poza rynkiem
docelowym, np. poprzez filmy video w mediach społecznościowych.
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b) Marketing wirusowy obejmuje współpracę z blogerami i influencerami w
danej branży w celu pozyskania większej liczby klientów.
c) Marketing wirusowy to kampanie / oferty specjalne ogłaszane w
newsletterach, aby dotrzeć do klientów, którzy niedawno dokonali zakupu lub
w odpowiedzi na działania klienta.
2. Czym jest Content marketing? Zaznacz odpowiednią definicję.
a) Content marketing obejmuje współpracę z blogerami i influencerami w danej
branży w celu pozyskania większej liczby klientów.
b) Content marketing jest połączeniem SEO, SEA i PR i oznacza prowadzenie
bloga na stronie firmy.
c) Content marketing to kampanie / oferty specjalne ogłaszane w
newsletterach, aby dotrzeć do klientów, którzy niedawno dokonali zakupu lub
w odpowiedzi na działania klienta.
3. Co oznacza termin „ambasador marki”?
a) Klienci, którzy recenzują Wasze produkty na Waszym portalu.
b) Blogerzy, którzy recenzują Wasze produkty.
c) Konsultanci, którzy promują Wasz produkt na poziomie politycznym.
4. Który kanał social media najlepiej pasuje do poniższych celów? Zaznacz wszystkie
właściwe odpowiedzi.
Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Dostarczanie interesariuszom krótkich
wiadomości
o
najnowszych
wydarzeniach.
Przyciągnięcie potencjalnych stażystów i
pracowników.
Rozpowszechnianie
materiałów
audiowizualnych wśród grupy szerszej
niż target Twojej firmy.
Indywidualny
interesariuszami.

kontakt

z
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Moduł 5: Tworzenie treści
1. Jakie są zalety content marketingu? (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi)
a) Content marketing zwiększa ruch na stronie.
b) Content marketing poprawia reputację organizacji w sieci.
c) Content marketing przyciąga nowych potencjalnych klientów.

2. Co oznacza zasada trójpodziału?
a) Wskaźnik ROI marketingu musi wynosić przynajmniej 1/3, aby inwestycja była
opłacalna.
b) Zasada trójpodziału odnosi się do dystrybucji działań marketingowych w
różnych kanałach (np. jedna trzecia w mediach społecznościowych, jedna
trzecia w mediach drukowanych, jedna trzecia na stronie).
c) Zasada trójpodziału odnosi się do struktury treści (1/3 to promocja
produktów lub usług, 1/3 to wiadomości i historie z branży, 1/3 to interakcja z
innymi lub treści generowane przez użytkowników).

3. Na czym polega zasada 80/20?
a) 80% budżetu marketingowego powinno być wydane na marketing cyfrowy, a
20% na marketing tradycyjny.
b) 80% treści w mediach społecznościowych powinno dotyczyć promocji (np.
linki do sklepu internetowego i zdjęcia produktów), natomiast 20% powinno
mieć jakiś związek z Twoją firmą i dostarczać rozrywki .
c) 20% treści w mediach społecznościowych powinno dotyczyć promocji (np.
linki do sklepu internetowego i zdjęcia produktów), natomiast 80% powinno
mieć jakiś związek z Twoją firmą i dostarczać rozrywki.
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