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Analytics
na przykładzie maja 2015 r.

Każdego dnia zagląda do nas 
około 330 czytelników, a co miesiąc 
odnotowujemy wizyty aż do 13 tys. 
użytkowników!

Niemalże 12% z nich to stali bywalcy 
bloga Inspirowani Naturą, a 80% 
czytelników dopiero rozpoczyna                             
naszą znajomość – wielu zostaje                              
z nami na dłużej.

JEST NAS CORAZ

WIĘCEJ!



Inspirowani Naturą w liczbach
(w skali miesiąca - 09.2015) 

tysiące

zainspiro-

wanych!

LICZBA SESJI

POWRACAJĄCY UŻYTKOWNICY

NOWI UŻYTKOWNICY

LICZBA ODSŁON

ŚREDNIA DZIENNA
ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

LICZBA
UŻYTKOWNIKÓW

1 MIEJSCE
13,662

11,5%

88,5%

19,250

329 osób12,421

WŚRÓD BLOGÓW
O ARCHITEKTURZE
I ZIELENI MIEJSKIEJ



ŚREDNIA DZIENNA
ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

WŚRÓD BLOGÓW
O ARCHITEKTURZE
I ZIELENI MIEJSKIEJ

WordPress

“W CENTRUM MIASTA KWIATY”

4 SIERPNIA 2011 R.

1 WPIS DZIENNIE, 5 W TYGODNIU

od tego wpisu rozpoczęła się trwająca nadal przygoda 
z redagowaniem Inspirowanych Naturą

od tego czasu blog stopniowo zapełniał się 
kolejnymi treściami

cztery lata systematycznego prowadzenia bloga 
pozwoliło nam zgromadzić ponad 1000 unikalnych 
treści dotyczących zieleni miejskiej, nowoczesnego 
miejskiego designu, świata natury oraz sztuki ulicy

213 OSÓB
Tyle osób wypowiedziało się w dyskusji na temat 
poszczególnych tematów

#ROZKWITAMY

5 razy

w tygodniu



Pozycjonowanie w Google

INSPIROWANI NATURĄ
TO BLOG PEŁEN
WIARYGODNYCH TREŚCI...

W CIEKAWY SPOSÓB 
PRZEKAZUJEMY
PRZYDATNE INFORMACJE...

...redagowanych przez specjalistów w dziedzinie 
pielęgnacji roślin i aranżowania przestrzeni 
publicznych. Profesjonalizm nie oznacza nudy!

...na temat roślin i sposobów na poprawienie 
estetyki naszych miast – dzięki temu blog stale 
utrzymuje się w pierwszej dziesiątce wyników 
wyszukiwarki Google. 

TAG/MIEJSCE

•  donice polietylen•  ukwiecenie miasta

jesteśmy

na czele!

•  kwiaty w mieście
•  kwietnik kaskadowy
•  ample kwiatowe
•  świąteczna aranżacja miasta
•  jak ukwiecić miasto
•  jak ukwiecić kaskadowe konstrukcje kwietnikowe 



Pinterest

FOLLOWERSÓW

586

ŚREDNIA LICZBA
INSPIRACJI DZIENNIE

7,782
ŚREDNIA LICZBA

ZAANGAŻOWANYCH

1,653

PINÓW

5,888

ŚREDNIA LICZBA
ODWIEDZAJACYCH DZIENNIE

5,375

ŚREDNIA LICZBA
ODWIEDZAJĄCYCH MIESIĘCZNIE

116,934

...zachęcamy do poznania świata przyrody 
i odkrywania uroków nowoczesnych 
miast poprzez fotografie i grafiki, które 
umieszczamy na portalu Pinterest.

Codziennie odwiedza nas tam średnio 
ponad 5 tys. osób z całego świata,                                                                 
co w skali miesiąca pozwala 
nam odnotować wynik niemalże                             
120 tys. gości. Obecnie na naszej tablicy 
widnieje 5,363 „pinów”, a śledzi nas 352 
użytkowników. 

INSPIROWANI NATURĄ
TO NIE TYLKO TREŚCI 
W FORMIE PISEMNEJ...

inspirujemy

5 tysięcy

 osób!



Facebook

76%

8,971

10,909

KOBIETY

LICZBA ODWIEDZIN
W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

LUBIĄCYCH

NAJWIĘKSZA
GRUPA WIEKOWA

24-35 lat

Integralną częścią bloga jest profil na portalu Facebook, gdzie nasze poczynania śledzi niemalże 11000 fanów 
z Polski, Europy i świata. W gronie miłośników profilu dominują kobiety, najczęściej docieramy do odbiorców 
w wieku 24-35 lat. Codziennie dołączają do nas kolejni miłośnicy natury, aranżowania przestrzeni publicznych                                 
i nowoczesnego designu.

24%
MĘŻCZYŹNI

82169

panie

górą!



Kanały social media, z którymi
związani są Inspirowani Naturą
Staramy się docierać do maksymalnie wielu odbiorców, dlatego aktywnie udzielamy się kanałach social media. 
Poza Facebookiem i Pinterestem znaleźć nas można na Instagramie, Twitterze, Google+, gdzie codziennie 
kontaktujemy się z naszymi fanami i przekazujemy im najświeższe informacje ze świata Inspirowanego Naturą. 



Partnerzy Bloga

Dzielimy się treściami z 
najpopularniejszymi portalami 
poświęconymi naturze, 
architekturze i ekologii. W gronie 
przyjaciół mogliśmy również 
powitać marki należące do Terra 
Group. Krąg zaprzyjaźnionych 
adresów stale się powiększa – 
systematycznie nawiązujemy 
nowe, ciekawe znajomości, które 
pozwalają nam odkrywać kolejne 
Naturalne Inspiracje. Na fali 
popularności bloga, uruchomiana 
została niemiecka wersja 
językowa: greenspired.de

Mamy wielu
przyjaciół!





zajrzyj po więcej


