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UBC Health and Fitness Center – centrum fitness i zdrowia działa w Social media
W dzisiejszych czasach media społecznościowe (ang. Social Media) są nieodłączną
wizytówką każdej firmy. Odnoszą się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych
i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.
Technologie mediów społecznościowych przybierają różne formy, m.in. blogów, sieci
biznesowych,

projektów

zespołowych,

dyskusyjnych, mikro-blogów, portali

biznesowych

sieci

społecznościowych, forów

umożliwiających udostępnianie

zdjęć, a także

recenzowanie produktów/usług, zakładek społecznościowych, gier społecznościowych, portali
społecznościowych, portali umożliwiających udostępnianie video oraz wirtualnych światów.
Ludzie zdobywają informacje, edukację, wiadomości oraz inne dane z mediów
elektronicznych, jak i drukowanych. Media społecznościowe są dalekie przemysłowym oraz
tradycyjnym mediom, takim jak gazety, czasopisma, telewizja czy film. Są stosunkowo
niedrogie i łatwo dostępne dla każdego, kto chce uzyskać lub opublikować informację
w porównaniu z mediami przemysłowymi, które w ogólnym rozrachunku wymagają
znaczących środków na opublikowanie informacji.
Ich ogromną zaletą jest: zasięg, czyli technologie zarówno przemysłowych, jak
i społecznościowych mediów zapewniają łatwo skalowalną zdolność docierania do globalnej
grupy osób. Jednak media przemysłowe używają scentralizowanego schematu odpowiedniego
dla organizacji, produkcji i szerzenia, podczas gdy social media. Dostępność, czyli środki
oraz zasoby produkcyjne w mediach przemysłowych w całości należą do przedsiębiorstwa,
którego są własnością lub do rządu. Zupełnie odwrotnie, niż w mediach społecznościowych,
gdzie wszystkie narzędzia są publicznie i powszechnie dostępne niewielkim lub wręcz
żadnym kosztem. A także: trwałość, natychmiastowość oraz użyteczność.
Te wszystkie cech są niezwykle ważne przy tworzeniu wizerunku firmy zwłaszcza
na międzynarodową skalę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych w łatwy i szybki
sposób być w stałym kontakcie z naszymi klientami.
UBC Group jest międzynarodową grupą medialną z siedzibą w Gdyni, działającą na
rynku polskim od 2013 roku. Firma posiada ponad stu-osobowy zespół specjalistów z

dziedziny public relations, marketingu, IT (ang. information technology) oraz finansów.
Współpracuje z ponad 50-cioma partnerami biznesowymi, którzy wspierają markę w innych
krajach Europy. Jako korporacja działająca na rynku szwedzkim, duńskim oraz norweskim
specjalizuje się w profesjonalnych usługach medialnych, zrzeszając środowisko medialne w
Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.
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