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WPROWADZENIE



Drogi Czytelniku, 

Dziękuję Ci za okazane zaufanie. Przed sobą masz
pierwszy w Polsce podręcznik TikToka. To znaczy, że
zamierzasz rozwinąć swoje konto na najczęściej
pobieranej aplikacji na świecie. Doskonała decyzja,
gratuluję! Stosując się do porad zawartych w tym e-
Booku, zapewnisz swojemu profilowi stały wzrost.

Powodzenia :)

Marzena Bednarska

Wstęp

Marzena Bednarska
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O mnie

Marzena Bednarska

Nazywam się Marzena Bednarska. Być może znasz
mnie jako Classylicious i trafiłeś tutaj 
z mojego bloga lub Instagrama.

Jestem
absolwentką SGH i
magistrem dwóch
specjalizacji:
Marketing oraz
Zarządzanie
Strategiczne.
Tematyką SOCIAL
MEDIA zajmuję się
zawodowo 
i prywatnie.

www.classylicious.com 8



O mnie Marzena Bednarska

www.classylicious.com

W swojej karierze zawodowej miałam okazję
występować zarówno po stronie marki jak i
agencyjnej. Mam doświadczenie we współpracy
z Infuencerami oraz w analizie kont i doradztwie
z zakresu rozwoju marki osobistej.

Od 2016 roku jestem zatrudniona w sieci kin
Multikino, gdzie odpowiadam, m.in. za realizację
strategii w kanałach SOCIAL MEDIA. Multikino,
jako jedna z pierwszych marek w Polsce,
przeprowadziło akcję marketingową na TikToku.

Tworzę markę osobistą Classylicious. Konto,
które prowadzę na Instagramie, jest
obserwowane przez społeczność liczącą prawie
100 tys. użytkowników. Piszę również bloga
www.classylicious.com
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Czy TikTok jest
tylko dla dzieci i
trzeba na nim
tańczyć, czyli… 

Marzena Bednarska

Wielu ludzi nie
założyło do tej pory
TikToka lub zwlekało
 z decyzją o tym, 
z powodu wiary 
w MITY, dotyczące
aplikacji. Oto
największe z nich:

www.classylicious.com

największe MITY, dotyczące
aplikacji
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Największe mity dotyczące TT Marzena Bednarska

www.classylicious.com

1. Jest tylko dla dzieci -
To najczęściej
powtarzany MIT, który
powoduje
przegapienie szansy,
jaką jest obecność na
tej dynamicznie
rozwijającej się
platformie. Historia
innych platform
społecznościowych
pokazała, że wiek
użytkowników wzrasta
z czasem. Konta
zakłada coraz więcej
starszych osób,
przyciągając tym
samym kolejnych
rówieśników. Ponadto,
naturalną koleją rzeczy
jest to, że wiek tych
młodszych nie stoi w
miejscu :) Dla TikToka
przypływ starszych
użytkowników
rozpoczął się w
momencie, kiedy konta
na platformie zaczęło
zakładać coraz więcej
gwiazd. Ich
obserwatorzy z innych
platform naturalnie
chcieli im towarzyszyć
również na TikToku.

2. Trzeba na nim
tańczyć - To kolejne
mylne przekonanie na
temat TikToka. Wynika
to z faktu, że na niej
opierało się Musical.ly
(konkurencja
wykupiona przez
TikToka). Nadal
spotkasz tu mnóstwo
osób tańczących
układy w rytm muzyki.
Jednak szybko
przekonasz się, że do
muzyki w tle można
nagrywać praktycznie
wszystko! Od
śmiesznych scenek,  

11



Marzena Bednarska

www.classylicious.com

przez gotowanie po
ciekawostki wszelkiego
rodzaju. Każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Więcej
na temat nisz
tematycznych
występujących na
TikToku, znajdziesz w
rozdziale poświęconym
w całości temu
zagadnieniu.

3. Brak mu
wartościowych treści -
Opinia ta wywodzi się
zapewne z tego, że
TikTok ma przede
wszystkim rozrywkowy 

charakter. Nie znaczy
to jednak, że nie
znajdziesz tutaj
wartości. O nie!
Wystarczy wejść m.in
na profil @odnova.net,
prowadzony przez
Psycholog, która
przedstawia Tipy na
to, jak zrozumieć
siebie, relacje i
emocje. Na koncie
@danielanweiler
znajdziesz porady
adwokackie. Takich
kont niosących
wartość  jest na
TikToku  mnóstwo, a
jestem pewna, że
będzie jeszcze więcej.

Największe mity dotyczące TT
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