
LinkedIn w praktyce to książka z ćwiczeniami będąca 
połączeniem praktycznej wiedzy, użytecznych zadań oraz 
licznych rozwiązań gotowych do wdrożenia!

Angelika Chimkowska w LinkedIn w praktyce pokazuje, jak robić skuteczny social selling 
bez spamowania. To unikalna książka, która jednocześnie jest poradnikiem, zeszytem 
ćwiczeń oraz notatnikiem do tworzenia planów i strategii. Bo jak mówi autorka, sama 
wiedza o czymś nie zmienia życia, dopiero działanie zgodnie z tą wiedzą ma szansę 
zaowocować rezultatem, którego szukamy. Dlatego jej książka ma charakter work-
booka. Pracując z nim i rozwiązując zawarte w nim zadania, od razu możesz przekuć 
zdobytą wiedzę w czyn – nie tylko opracować własną skuteczną stra tegię komunikacji 
na LinkedIn, ale także ją zaplanować, zweryfi kować i zrealizować.

Czytając LinkedIn w praktyce, dowiesz się, jak: 
• zaprezentować swoją wiedzę ekspercką, 
• zapraszać do kontaktu i nawiązywać relacje biznesowe z decydentami z całego

świata, 
• sprzedawać i przyciągać nowych klientów, 
• promować swoją markę osobistą i fi rmową. 

Dzięki praktycznym wskazówkom zawartym w książce zbudujesz skuteczny profi l oso-
bisty i nauczysz się, w jaki sposób prowadzić stronę fi rmową na LinkedIn. Poznasz 
również mało znane funkcje i ustawienia tej platformy oraz dowiesz się, co i jak pu bli-
kować, by budować zaangażowanie odbiorców. Autorka podpowie ci też, jak nie 
wywo łać kryzysu wizerunkowego, bo netykieta i radzenie sobie z negatywnymi 
komentarzami są ważnym elementem budowania marki na LinkedIn. Książka skupia 
się na praktyce, więc jeżeli wykonasz wszystkie ćwiczenia, będziesz potrafi ł zmienić 
pozyskaną wiedzę w działanie.

Obecnie LinkedIn jest nie tylko narzędziem wspierającym pro-
cesy rekrutacyjne, ale też skutecznym kanałem pozyskiwania 
klientów i partnerów biznesowych. Żeby jednak móc go odpo-
wiednio wykorzystać, trzeba nie tylko dobrze znać możliwości 
LinkedIn, ale strategicznie zaplanować aktywność na portalu. 
W każdym z rozdziałów otrzymasz wskazówki ułatwiające 
nawigację po świecie social sellingu na LinkedIn:

PRO TIP – Tego prawdopodobnie nie znajdziesz ni-
gdzie indziej!

DOBRE PRZYKŁADY – Jak działają inni!

CHECKLISTA – Sprawdź, czy na pewno wszystko masz!

DO UZUPEŁNIENIA – Zrób koniecznie!

ĆWICZENIE – Ty decydujesz, ale pamiętaj, że trening 
czyni mistrza!

WAŻNE PYTANIA – Bez tych odpowiedzi trudno 
będzie podjąć strategicznie dobrą decyzję!

INSTRUKCJA – Ofi cjalnie od LinkedIn!
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Skuteczny profil osobisty na LinkedInie –  
dziesięć i pół kroku
Charakter, jaki nadasz swojemu profilowi, w dużej mierze 
zależy od tego, kim jesteś i  jakie masz biznesowe cele na 
LinkedInie. Inne informacje w swoim profilu będzie umiesz-
czał sprzedawca szukający na LinkedInie pracy, a inne ktoś 
szukający klientów. Będą pracować nad innym pierwszym 
wrażeniem. W pierwszym przypadku to udowodnienie do-
świadczenia i uwiarygodnienie perspektywy rozwoju sprze-
daży w firmie klienta (niezależnie od tego, czy odbiorcą jest 
rekruter, czy bezpośredni pracodawca). W drugim przypadku 
profil sprzedawcy będzie pokazywał i dowodził, że jest on eks-
pertem w swojej dziedzinie, a produkt czy usługa, którą sprze-
daje, jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

Dlatego zanim zaczniesz wypełniać poszczególne rubry-
ki, zastanów się, na czyjej uwadze najbardziej ci zależy? Dla 
osoby trafiającej na profil kluczowe jest jak najszybsze znale-
zienie odpowiedzi na nurtujące ją pytania: „W czym ta osoba 
może mi pomóc?”, „Jaka wiedza, kompetencje czy umiejęt-
ności potwierdzają to, co widzę w profilu?”.

Wiele osób rekomenduje wypełnianie profilu z CV w dło-
ni. Jestem tego przeciwniczką, gdyż to może prowadzić do 
niekorzystnej sytuacji, że nasz profil będzie klonem CV. Bez-
powrotnie możemy stracić perspektywę klienta, a skupimy 
się na udowadnianiu własnej wspaniałości (żeby nie powie-
dzieć inaczej).

Założenie konta na LinkedInie
Jeżeli masz konto na LinkedInie, to ten etap możesz pomi-
nąć. Ale gdy jesteś zupełnie nowym użytkownikiem portalu, 
wejdź na stronę LinkedIn.com i postępuj zgodnie ze wska-
zówkami oraz własną internetową intuicją.

Możesz również skorzystać ze szczegółowych instrukcji 
od LinkedIna.
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INSTRUKCJA – Oficjalnie od LinkedIna!

Rejestracja na LinkedInie

Odpowiedź: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/7969

Kiedy masz już konto na LinkedInie, czas na uzupełnienie 
lub uaktualnienie profilu. Wyświetl pełen profil i zacznij krok 
po kroku uzupełniać każdą z sekcji.

Mistrzowski profil – status profilu!

Mniej więcej na wysokości 1/3 profilu na LinkedInie znajduje 
się „Sugerowane aktualizacje” i oznaczenie „All star” – wyso-
kość zależy od tego, w jakim języku masz interfejs. To właśnie 
w tym kierunku będzie przesuwał się twój wynik, w miarę jak 
będziesz uzupełniał poszczególne elementy.

Grafika 17. Sugerowane aktualizacje – przykłady

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

Dzięki temu nie tylko staniesz się bardziej widoczny, ale 
twój profil będzie się pojawiał na wyższych pozycjach w wy-
szukiwarce LinkedIna. Kolejną korzyścią jest pozytywne wra-
żenie, jakie wywołasz dobrze wyeksponowanymi i aktualnym, 
a przede wszystkim istotnymi dla odbiorcy informacjami. Lu-
dzie kupują od ludzi i potrzebują do tego przede wszystkim 
zaufania. Brak informacji daje przestrzeń do domysłów. Tra-
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cimy wtedy kontrolę nad postrzeganiem naszego odbiorcy. 
Zdecydowanie nie buduje to zaufania i bazy do współpracy.

Nie chcę też przez to powiedzieć, że odznaka „all star pro-
file” to gwarancja pozytywnego wizerunku i sprzedaży. To 
raczej wskazówka i jedno z kryteriów, ale nie jedyne, pozwa-
lające nam właściwe ocenić profil osobisty.

Co zatem musimy zrobić, aby przesunąć się od poziomu 
początkującego do poziomu „all star”?

Początkujący

Z tego miejsca wszyscy zaczynamy. By się na nim znaleźć, wy-
starczy mieć profil w portalu i uzupełnić główne informacje, 
jakie pojawiają się w momencie zakładania konta. Po wypeł-
nieniu czterech części mamy szansę przejść poziom wyżej.

Średniozaawansowany

Użytkownicy z profilami na poziomie średniozaawansowa-
nym widzą lepsze rekomendacje ofert pracy i dokładniejsze su-
gestie kontaktów. Wypełnij kolejne części profilu, dodaj nowe 
kontakty oraz zdjęcie profilowe, aby wejść poziom wyżej.

Najwyższy – all star

Użytkownicy z profilami na najwyższym poziomie widzą le-
piej dopasowane aktualizacje i uzyskują więcej wyświetleń 
profilu. Wypełniając kolejne części (LinkedIn mówi, że mini-
mum to siedem), wchodzimy właśnie na ten poziom. Z mo-
ich obserwacji wynika, że poza rozwijaniem sieci kontaktów 
kluczowe jest dodanie sekcji „O mnie”.

Powiadomienia o zmianach w profilu – bardzo ważne!

Mam nadzieję, że jesteś zmotywowany do sięgania do gwiazd, 
i możemy zacząć rozwijać twój profesjonalny wizerunek na 
LinkedInie. Zanim jednak to zrobisz, wyłącz powiadomienia 
o zmianach w profilu. Jeżeli tego nie zrobisz, każda zmiana 
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w doświadczeniu spowoduje, że automatycznie LinkedIn wy-
śle powiadomienie o zmianie do całej twojej sieci kontaktów.

Jak wyłączyć funkcję?
Wybierz po prawej stronie „Ja” → „Ustawienia prywatno-

ści” → „Widoczność” → „Widoczność Twojej aktywności na 
LinkedIn” i kliknij „Zmień”.

Grafika 18. Wyłączenie powiadomień o zmianach w profilu

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

INSTRUKCJA – Oficjalnie od LinkedIna!

Udostępnianie swojej sieci aktualizacji profilu

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a529062

Profil na LinkedInie – dziesięć i pół kroku

Krok 1. Zdjęcie profilowe

Wydawało mi się, że o zdjęciu profilowym powiedziano wiele 
i nie trzeba poruszać tego tematu. Jednak gdy szkolę z Link- 
edIna i działam na tym portalu, widzę, że sporo osób pomija 
bardzo podstawowe informacje. Często dostaję zaproszenia 
od osób, które nie wstawiły zdjęć profilowych lub zamiast 
zdjęć zamieściły logo albo – co gorsza – zdjęcie produktu.

1

2

3
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Ważne elementy zdjęcia profilowego:
● aktualność – zdjęcie nie może pochodzić z  czasów 

ukończenia studiów, to musisz być prawdziwy ty; wie-
le osób sprawdza, jak wyglądają osoby, których nie 
znają, a z którymi planują się spotkać, dlatego musisz 
być łatwy do rozpoznania; nie ma nic bardziej rozcza-
rowującego niż rozbieżność między idealnym światem 
online a tzw. realem;

● strój adekwatny do sytuacji – czyli włożony na poczet 
relacji biznesowych, nie towarzyskich, niekoniecznie 
garnitur i  krawat; najlepiej pokaż się w  eleganckim 
stroju, w którym chodzisz do pracy lub na spotkania 
z klientem, a nie na uroczystą galę;

● wysoka rozdzielczość zdjęcia – bez tzw. pikselozy;
● zbliżenie twarzy – twarz powinna zajmować większo-

ść miejsca, choć oczywiście mogą być od tego wyjąt-
ki; kluczowe jest, aby patrzeć wprost (złapać kontakt 
wzrokowy z  odbiorcą) i  pokazać mimiką pozytywne 
emocje, bo właśnie dzięki niej wywrzesz dobre wra-
żenie na odbiorcy; LinkedIn sugeruje, żeby twarz zaj-
mowała 60% zdjęcia, nie do końca się z tym zgadzam, 
ale rzuć okiem na te sugestie, może znajdziesz coś, co 
jest bliskie twoim wartościom; dodatkowo warto za-
dbać o nierozpraszające, proste tło, choć od tej zasady 
są wyjątki – jeżeli chcesz, aby tło było takie samo jak 
kolory twojej marki firmowej, to może to być dobry 
pomysł z perspektywy brandingu;

● fotografia raczej kolorowa niż czarno-biała (chyba że 
czarno-białe zdjęcia są elementem twojego brandingu);

● w przypadku dużych organizacji warto się zastanowić 
nad zatrudnieniem fotografa, który wykona zdjęcia 
całemu zespołowi na spójnym dla wszystkich tle; do-
brym pomysłem jest uwzględnienie tła kolorystycznie 
powiązanego z firmą;
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● zdjęcie profilowe można wyróżnić ramką w  kolorze 
twojej marki lub jedną z ramek, które proponuje Link- 
edIn (#hiring lub #opentowork) – znajdziesz je w za-
kładce edycji zdjęcia profilowego.

Grafika 19. Ramki LinkedIna

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

PRO TIP – Tego prawdopodobnie nie znajdziesz nigdzie indziej!

Obecnie jest możliwość dodania do zdjęcia profilowego 30- 

-sekundowego wideo. Możesz to zrobić z  poziomu aplikacji 

mobilnej. Zachęcam cię do podjęcia tego wyzwania, bo takie 

krótkie przedstawienie nie tylko skutecznie tworzy zaufanie, 

ale również wyróżnia z tłumu. Wideoprofil jest widoczny wy-

łącznie na urządzeniach mobilnych i nie można go odtworzyć 

z komputerów stacjonarnych i laptopów.

Krok 2. Zdjęcie w tle

Zdjęcie w tle to wciąż niewykorzystana darmowa przestrzeń 
reklamowa o wymiarach 1584 × 396 pikseli, która umożli-
wia przekazanie wielu ważnych informacji i pozostawienie 
odbiorcy z celowo zaplanowanym wrażeniem.
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Co warto pokazać na zdjęciu w tle?
Przekaż najważniejszą myśl lub informację, z którą chcesz 

być kojarzony lub chcesz, by kojarzono z nią firmę, którą re-
prezentujesz. Najlepiej będzie to pokazać na przykładach.

DOBRE PRZYKŁADY – Jak działają inni!

Grafika 20. Przykład wykorzystania zdjęcia w tle

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.

Grafika 21. Przykład wykorzystania zdjęcia w tle

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.

Grafika 22. Przykład wykorzystania zdjęcia w tle

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.
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Krok 3. Nagłówek

Nagłówek to krótka informacja, która znajduje się pod twoim 
imieniem i nazwiskiem. Nagłówek wraz ze zdjęciem profilo-
wym uznaję za najważniejsze elementy profilu. Nagłówek nie 
tylko wpływa na pierwsze wrażenie i sposób, w jaki ludzie nas 
zapamiętują, ale też daje szansę na bycie znalezionym, gdy 
użytkownik wpisuje hasła w wyszukiwarkę LinkedIna. Limit 
znaków do wykorzystania w tej sekcji wynosi 220, więc jest 
dużo przestrzeni do wykorzystania.

Pisałam o tym wcześniej, ale warto to podkreślić. W prze-
ciwieństwie do innych portali społecznościowych tutaj na-
główek (jego pierwsza linijka) jest elementem, który pojawia 
się nie tylko w profilu, lecz także wtedy, gdy coś publikujesz, 
komentujesz lub gdy LinkedIn podsuwa twój profil innym 
użytkownikom w sekcji „moja sieć”.

Co zrobić, aby nagłówek skutecznie komunikował roz-
wiązania i usługi, które oferujesz?

Wpisz do niego słowa kluczowe, których używa twój od-
biorca, poszukując rozwiązań, jakie oferujesz. Najlepsze 
miejsce, by strategicznie wykorzystać algorytm wyszukiwa-
nia LinkedIna, jest właśnie tutaj oraz w sekcji doświadczenie 
i w nazwie stanowiska.

Z tego powodu jestem przeciwniczką umieszczania w na-
główku sloganów i haseł firmowych. Traci się w ten sposób 
potencjał wyszukiwarki. Poza tym, ile osób, poszukując na-
poju energetycznego, wpisuje „dodaje skrzydeł”, a nie „napój 
energetyczny”!?

To samo dotyczy ludzi. Prawdopodobnie klient wpisze 
w wyszukiwarkę „księgowy”, a nie „pomagam ogarnąć fak-
tury w firmie”.
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To drugie jest ważnym elementem obietnicy marki czy 
też jej misji, ale pozostawione samodzielnie bez słów kluczo-
wych nie wykorzystuje potencjału wyszukiwarki LinkedIna.

Pamiętaj, że twój profil na LinkedInie tak jak marka oso-
bista nie jest o tobie, ale o twoim odbiorcy. Myśl z perspek-
tywy jego nawyków i przyzwyczajeń, a nie tylko o tym, jak 
pięknie wyglądać.

W nagłówku warto umieścić:
● stanowisko lub nazwę, jaką wpisuje standardowo odbior-

ca (np. księgowy, prawnik, CEO czy prezes zarządu itp.)
● słowa kluczowe, jakich używa odbiorca (sprzedaż, mar-

keting, FMCG czy ESG)
● hasztagi (#sales, #marketing, #socialselling)
● obietnicę marki lub jej misję, np. „pomagam uporząd-

kować sprzedaż w firmach B2B” itp.
● emoji – polecam jako dodatek, a nie najważniejszy ele-

ment; nie chodzi o robienie z nagłówka festynu, ale 
warto go wyróżnić dobrze dobranym emoji; dobrym 
pomysłem jest wskazanie za pomocą emoji w jasny spo-
sób na specjalizację lub wartości; skorzystaj ze strony 
emojipedia.org, która jest internetowym katalogiem 
emoji i jednocześnie pozwala na ich kopiowanie i prze-
klejanie do profilu czy treści na LinkedInie

● zaczepkę dla uważnych odbiorców; moim faworytem 
w tej kategorii jest Kamil Sokołowski i jego nagłówek 
„Nothing to see here, keep scrolling”.

Widząc, jak wiele możliwości daje nagłówek, warto przed 
jego stworzeniem lub audytem zadać sobie kilka pytań. Od-
powiedzi na nie pomogą przygotować go lepiej.
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WAŻNE PYTANIA – Bez tych odpowiedzi trudno będzie podjąć 
strategicznie dobrą decyzję!

1. Jakie frazy lub słowa kluczowe są typowe dla mojej 

specjalizacji?

2. Jakie informacje chciałbym, aby były najbardziej widoczne 

i zapamiętane?

3. Co powinno znaleźć się w nagłówku, aby mój profil był 

jednoznaczny i prosty w odbiorze?

4. Co mogę zrobić, aby profil był czytelny i estetyczny?

Krok 4. Informacje kontaktowe

LinkedIn pozwala zostawiać dane kontaktowe, aby poten-
cjalnym klientom (jak również sprzedawcom) umożliwić 
bezpośredni kontakt z nami. Nie musisz się przejmować, że 
informacje tam zawarte będą dostępne dla wszyskich użyt-
kowników LinkedIna. Dostęp do nich mają osoby z pierwszej 
linii kontaktu.

Nie ma konieczności zostawiania numeru telefonu, choć 
uważam, że warto to robić. Klientom nie powinno się bronić 
dostępu do nas. Ale to jest decyzja, którą każdy podejmuje 
indywidualnie. Osobiście uważam, że LinkedIn jest właśnie 
po to, aby nawiązywać relacje biznesowe, i w moim profilu 
znajdziesz numer mojego telefonu służbowego.

Informacje, które można zawrzeć w tej sekcji:
● adres e-mail
● numer telefonu
● strona WWW
● komunikator internetowy
● data urodzin.
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Grafika 23. Informacje kontaktowe w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.

Krok 5. Adres URL

Uzupełniając profil, szliśmy poprzez poszczególne sekcje 
od góry do dołu profilu. Teraz na chwilę skręcimy w prawo, 
bo tam znajdują się mało uczęszczane, ale ważne elementy 
obecności na LinkedInie – profil publiczny oraz profil w do-
datkowym języku.

Edycja adresu URL na unikalny adres zawierający twoje 
imię i  nazwisko to nie tylko wsparcie działań związanych 
z SEO i pozycją w wyszukiwarkach internetowych, lecz także 
gwarancja, że inni łatwiej znajdą cię w wyszukiwarce Link- 
edIna.

Żeby to zrobić, kliknij opcję „Edytuj profil publiczny i ad-
res URL”, która znajduje się po prawej stronie, gdy wejdziesz 
na swój profil.

Zmieniając adres URL, warto od razu zobaczyć, jak pre-
zentuje się nasz profil w widoku publicznym. Po prawej stro-
nie znajdziesz przyciski, które odkrywają lub zakrywają jego 
poszczególne sekcje. Pamiętaj, że to miejsce odpowida za 
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naszą internetową reputację i to ty decydujesz, w jaki sposób 
zostaniesz odebrany.

INSTRUKCJA – Oficjalnie od LinkedIna!

Kontroluj swój publiczny profil na LinkedInie

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a525274

Krok 6. Profil w dodatkowym języku

„Czy warto tworzyć dodatkową wersję profilu?” – takie pyta-
nie często słyszę podczas szkoleń i prelekcji. To zależy od celu 
naszej obecności na LinkedInie.

Jeżeli naszym klientem jest osoba posługująca się głów-
nie językiem polskim i mieszkająca w Polsce, profil w języku 
angielskim nie jest konieczny.

W co najmniej dwóch sytuacjach warto jednak dodać profil 
w innym języku. Pierwsza z nich – jeżeli twoim celem jest po-
jawianie się w wynikach wyszukiwania dla fraz wpisywanych 
w innych językach. Szukasz pracy w innym kraju lub praca, 
którą chcesz podjąć, wymaga biegłości w innym języku niż 
polski? Osoby z takich branż jak: IT, social media, SEO czy 
fintech (zwłaszcza pracujące jako freelancerzy dla między-
narodowych klientów) niekoniecznie muszą mieszkać w tym 
samym kraju co zleceniodawca, ale muszą biegle posługiwać 
się językiem angielskim.

I druga sytuacja – gdy odbiorcą twoich usług jest osoba 
polskojęzyczna, ale decydentem osoba anglojęzyczna. Jeżeli 
nie masz strony WWW w dwóch językach, właśnie na twoim 
profilu decydent może znaleźć potwierdzenie kwalifikacji, 
opinii i referencji od klientów.

W ten sposób zakończyliśmy uzupełnianie górnej części 
profilu. Masz jeszcze dodatkowe możliwości, które pojawiły 
w ostatnim czasie.
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Przycisk pod informacjami kontaktowymi „Otwarty(-a) na” 
pozwala na:

● przedstawienie usług, które się oferuje
● poinformowanie, że zatrudniamy
● poinformowanie rekruterów, że jesteśmy otwarci na 

nową pracę.

Grafika 24. Dodatkowe informacje w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

Główna i górna część profilu uzupełniona! Teraz jesteśmy 
gotowi, aby zająć się kolejnymi elementami. Sprawdźmy, 
jakie mamy możliwości i na skorzystanie z których się zde-
cydujemy. Klikając przycisk „dodaj sekcję”, możesz zobaczyć 
możliwości, jakie daje LinkedIn.

Nie zachęcam do wypełniania wszystkich możliwych 
przestrzeni. Zwłaszcza na siłę. Nie tylko będzie to trudne do 
przebrnięcia dla odbiorcy, ale też wywoła wrażenie, że nie 
wiemy, o co nam chodzi i co tak naprawdę ktoś może zyskać 
ze współpracy z nami.

Krok 7. O mnie

LinkedIn ostatnio zmienił nazwę tej części profilu na „O nas”, 
w wersji angielskiej – „About”. Niezależnie od nazwy, to do-
skonałe miejsce, aby opowiedzieć o  zawodowych dokona-
niach, ciekawych projektach, wyróżnieniach i  nagrodach. 
To również przestrzeń na słowa kluczowe, które są istotne 
w kontekście pozycjonowania naszego profilu.

Tutaj również, co często spotyka się na LinkedInie, masz 
trzy linijki tekstu, aby przekonać idealnego odbiorcę do klik-
nięcia opcji „Więcej”. Do dyspozycji masz 2600 znaków – 
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podkreśl swoją wyjątkowość i w czytelny sposób przekieruj 
do swojej oferty lub strony WWW.

Ważne! Adresy stron umieszczone w  informacjach nie 
przenoszą automatycznie poza LinkedIn, ale przecież nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby osoba naprawdę zainteresowa-
na twoją ofertą skopiowała adres i wkleiła go w okno prze-
glądarki.

Warto zwrócić uwagę na czytelność tekstu.
Kolejna istotna kwestia, o której niewiele osób pamięta, 

gdy koncentruje się wyłącznie na optymalizacji pod kątem 
SEO, to konwersja.

Możesz mieć zoptymalizowany profil, ale bez właściwe-
go poprowadzenia odbiorcy do kolejnego etapu jego wizy-
ta u  ciebie może stać się zaledwie przelotną znajomością. 
A przecież w tym wszystkim chodzi o relację (w przypadku 
LinkedIna – biznesową).

Dlatego w „O nas” umieść konkretne call-to-action (CTA). 
Niech to będzie możliwość zadzwonienia do ciebie, wejścia 
na stronę czy wysłania zapytania na adres e-mailowy. Do-
brym pomysłem jest również umieszczenie tam telefonu do 
biura lub asystenta.

DOBRE PRZYKŁADY – Jak działają inni!

Dobrym przykładem profilu idealnie skomunikowanego pod 

konwersję dla menedżera gwiazd jest profil osobisty Tomasza 

Kammela. Łatwo znajdziesz go na LinkedInie.

Krok 8. Doświadczenie i wykształcenie

Przechodzimy teraz do środowej części profilu. Jeżeli jesteś na 
początku drogi zawodowej, w tej sekcji możesz opisać dotych-
czasowe wykształcenie, staże. Jeżeli jesteś profesjonalistą 
z dużym doświadczeniem, to właśnie ta przestrzeń pozwoli 
ci na czytelne wskazanie na projekty, kompetencje i  twoje 
wyróżniki w specjalizacji lub branży, którą reprezentujesz.
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Dwa ważne aspekty, na które warto zwrócić uwagę:
1. Czytelność opisu
Nie bój się używać punktorów, myślników czy prostych sym-
boli, które będą porządkować informacje i sprawiać, że całość 
stanie się bardziej czytelna.

Celem jest nie tylko ułatwienie odbiorcy dotarcia do istot-
nych dla niego informacji, ale utrwalenie pozytywnego wra-
żenia, które zrobiliśmy w górnej sekcji profilu.

To jest również miejsce, w  którym można wykorzystać 
proste symbole z emojipedia.org.

2. Media
Zdjęcia, grafiki i wideo nie tylko skutecznie przyciągają uwa-
gę, ale również utrwalają główny przekaz profilu.

Multimedia możesz dodać w sekcjach „Podsumowanie” 
oraz „Doświadczenie zawodowe”. Dodanie zdjęć, filmów czy 
prezentacji nie tylko urozmaici profil, lecz także przykuje 
uwagę odbiorcy. Wykorzystaj wszystko, co podkreśli twoją 
aktywną postawę, osiągnięcia oraz wyjątkowe zdolności.

Nie traktuj uzupełniania profilu na LinkedInie czy przepro-
wadzania jego audytu jako czynności, którą wykonuje się raz 
na rok lub raz na kilka lat (zwykle przy zmianie pracy). Jeżeli 
LinkedIn stanowi element twojej strategii personal brandingu, 
to aktualizuj profil co kwartał.

Uzupełnij informacje o ważnych projektach, które ostatnio 
zrealizowałeś, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, poproś 
klientów o rekomendacje, dopisz certyfikaty i nazwy szkoleń, 
w których uczestniczyłeś. Zachęcaj do tego również ludzi w two-
jej firmie czy zespole.

Masz tutaj możliwość dodania PDF-ów, grafik oraz linków 
do stron lub nagrań na YouTubie. Zwróć uwagę, czy linki do-
brze się wyświetlają, gdyż niestety czasem jest to wyzwanie 
techniczne, z którym LinkedIn sobie nie radzi.
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Jeśli to twój przypadek, rekomenduję rezygnację z doda-
nia źle wyświetlającego się linka, gdyż stwarza on wrażenie 
braku profesjonalizmu i  niechlujstwa. Ta ocena, niestety, 
idzie na nasze konto, a nie na konto mającego ograniczenia 
techniczne LinkedIna.

Jakie jeszcze informacje warto zamieścić w tej części pro-
filu na LinkedInie?

W sekcji „Doświadczenie” warto wspomnieć o stowarzy-
szeniach i działaniach, które potwierdzą twoją proaktywną 
postawę i  chęć rozwijania się. Napisz o  wszystkim, co po-
twierdzi twoją aktywność oraz umiejętności w wąskich dzie-
dzinach oraz wskaże na wartości, które są wspólne dla ciebie 
i twojego idealnego klienta.

Z tego właśnie powodu dodaj do profilu kolejne sekcje, 
takie jak „Projekty”, „Nagrody”, „Wyróżnienia” czy „Wolon-
tariat”.

Krok 9. Umiejętności, potwierdzenia, referencje

Umiejętności – 50 słów kluczowych
Ta sekcja ma szczególne znaczenie dla późniejszego wyszuki-
wania i pozycjonowania dzięki słowom kluczowym twojego 
profilu. I to jest powód, dla którego wielokrotnie zachęcam, 
aby zdefiniować konkretnego odbiorcę swoich produktów 
lub usług i ustalać słowa kluczowe. Kolejny raz podkreślam 
ważność tego działania.

W profilu możesz umieścić 50 umiejętności według wy-
branej przez siebie kolejności. Szczęśliwie, to ty decydujesz, 
które będą na szczycie. Warto o tym zdecydować świadomie 
i nie pozostawiać tego przypadkowi, bo tak jak ludzie czę-
ściej głosują na polityków ze szczytu listy, tak użytkowni-
cy LinkedIna chętniej potwierdzają umiejętności, które są 
na górze.

Klikając w trzy kropki przy tej sekcji, wybierz „Zmień ko-
lejność”.



97Profil osobisty na LinkedInie

Grafika 25. Zmiana kolejności wyświetleń umiejętności w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.

Potwierdzenia umiejętności
Potwierdzone umiejętności zyskują na wiarygodności jako 
społeczny dowód słuszności, zwłaszcza gdy nie pochodzą tyl-
ko od znajomych czy współpracowników, ale i od klientów.

Referencje
Referencje mają większe znaczenie niż potwierdzenia umie-
jętności. Po pierwsze – są opisową formą twoich kompeten-
cji, projektów i doświadczeń. Po drugie – pod referencjami 
znajdują się zdjęcia oraz imiona i nazwiska osób, które cię 
polecają. To buduje zaufanie i autorytet. Zdecydowanie war-
to o to zadbać.

Nie polecam transakcji polegającej na wymianie. Po pierw-
sze klikając, od razu to widać. Po drugie nawet jeżeli to było 
prawdziwe i szczere, to tracisz na wiarygodności w oczach 
odbiorcy. Cała praca włożona w stworzenie i utrwalenie wra-
żenia zostaje w tym momencie zniszczona.

Uważam, że dobro wraca, ale niekoniecznie od tych samych 
osób, które obdarowaliśmy. Dlatego pisz szczere i prawdziwe 
rekomendacje ludziom, których polecasz, i działaj dalej, ufa-
jąc, że rekomendacje od innych pojawią się na twoim profilu.
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Krok 10. Polecane

Ta część profilu ma na celu zaprezentowanie twoich osiągnięć, 
szczególnie ważnych z perspektywy marketingowej i wiarygod-
ności. Niech pojawią się tu publikowane przez ciebie ważne 
i wartościowe treści. Mogą to być studia przypadków, prezenta-
cje produktów, wideo czy zdjęcia z ważnych wystąpień. Wszyst-
ko to, co uwiarygodnia twoje doświadczenie i status w branży.

Aby dodać te pliki, kliknij w górnej części profilu i wybierz 
„Polecane”, tak jak poniżej:

Grafika 26. Sekcja Polecane w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.

Możesz to również zrobić przez umieszenie w tym miejscu 
wcześniej opublikowanej przez ciebie publikacji.

Grafika 27. Umieszczenie publikacji w sekcji Polecane w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 18.07.2022.
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Krok 10,5. Analityka, informacje, tryb autora

Mamy jeszcze pół kroku i dwie rzeczy, na które warto zwrócić 
uwagę w tej sekcji profilu.

Grafika 28. Informacje i analityka profilu osobistego

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

Sekcja „Statystyki profilu”
Zachęcam cię, aby tu cyklicznie zaglądać. W analityce możesz 
obserwować i analizować wyniki profilu oraz treści. Z kolei 
w informacjach możesz zarządzać ustawieniami widoczności 
i ustawieniami prywatności.

Pozwoli ci to na śledzenie nie tylko tego, ile osób wchodzi 
na profil, ale też tego, jak to się zmienia w czasie oraz jakie 
czynniki na to wpływają. Jakie zależności zauważyłam? Mam 
więcej wejść na profil. Gdy w 2021 r. „Forbes Women” umie-
ścił mnie na piątym miejscu w rankingu „Mistrzynie Linked- 
Ina”, to mój profil i  zaproszenia do kontaktu wystrzeliły. 
Szczęśliwie, wartościowe dla odbiorców publikacje również 
potrafią wywołać taki efekt.
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Grafika 29. Analityka profilu osobistego

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

Sekcja „Informacje”
Ta sekcja pozwala na zarządzanie najważniejszymi ustawie-
niami aktywności na LinkedInie oraz ustawieniem trybu 
autora (twórcy).

Grafika 30. Sekcja Informacje w profilu osobistym

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.

Grafika 31. Sekcja Informacje – dodatkowe zasoby

Źródło: LinkedIn.com, data pobrania: 17.07.2022.
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Osobiście mam mieszane doświadczenia związane z try-
bem twórcy. LinkedIn rekomenduje jego włączenie, gdy 
mamy zamiar dzielić się treściami. Daje on bowiem więcej 
możliwości. Niestety po jego włączeniu zauważyłam spadek 
zasięgów, więc zdecydowałam się wyłączyć tę funkcję. W po-
niższej instrukcji zobaczysz, jakie możliwości ma ta funkcja 
i możesz ją przetestować. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli 
wymienisz się ze mną swoimi doświadczeniami i napiszesz 
do mnie na adres: kontakt@silnamarka.com.

INSTRUKCJA – Oficjalnie od LinkedIna!

Tryb autora – narzędzia dla autorów

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a531103

CHECKLISTA – Sprawdź, czy na pewno wszystko masz!

✅ Zdjęcie profilowe

✅ Zdjęcie w tle (1584 × 396 pikseli)

✅ Nagłówek (koniecznie uwzględnij słowa kluczowe)

✅ Indywidualny adres URL (koniecznie zmień na ten 

najbliższy twojemu imieniu i nazwisku)

✅ Profil w dodatkowym języku

✅ Dane kontaktowe

✅ Lokalizacja i branża

✅ Podsumowanie (zamieść tu informacje, które potwierdzają 

twoją wiarygodność, oraz słowa kluczowe)

✅ Polecane

✅ Doświadczenie (uwzględnij nazwę stanowiska, po której 

będzie cię szukał twój potencjalny klient, używaj języka 

twojego klienta i koniecznie uwzględnij słowa kluczowe)

✅ Wykształcenie

✅ Umiejętności, potwierdzenia, referencje. Multimedia

✅ Rekomendacje
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Dodatkowo:

✅ Materiały audio, materiały wideo, pliki PDF

✅ Opisy ciekawych projektów i wyniki badań 

✅ Wolontariat

✅ Certyfi katy

✅ Ję zyki

✅ Patenty, zezwolenia (jeż eli są  waż ne dla twojego klienta)

✅ Publikacje

✅ Kursy

✅ Wyróż nienia i nagrody



LinkedIn w praktyce to książka z ćwiczeniami będąca 
połączeniem praktycznej wiedzy, użytecznych zadań oraz 
licznych rozwiązań gotowych do wdrożenia!

Angelika Chimkowska w LinkedIn w praktyce pokazuje, jak robić skuteczny social selling 
bez spamowania. To unikalna książka, która jednocześnie jest poradnikiem, zeszytem 
ćwiczeń oraz notatnikiem do tworzenia planów i strategii. Bo jak mówi autorka, sama 
wiedza o czymś nie zmienia życia, dopiero działanie zgodnie z tą wiedzą ma szansę 
zaowocować rezultatem, którego szukamy. Dlatego jej książka ma charakter work-
booka. Pracując z nim i rozwiązując zawarte w nim zadania, od razu możesz przekuć 
zdobytą wiedzę w czyn – nie tylko opracować własną skuteczną stra tegię komunikacji 
na LinkedIn, ale także ją zaplanować, zweryfi kować i zrealizować.

Czytając LinkedIn w praktyce, dowiesz się, jak: 
• zaprezentować swoją wiedzę ekspercką, 
• zapraszać do kontaktu i nawiązywać relacje biznesowe z decydentami z całego

świata, 
• sprzedawać i przyciągać nowych klientów, 
• promować swoją markę osobistą i fi rmową. 

Dzięki praktycznym wskazówkom zawartym w książce zbudujesz skuteczny profi l oso-
bisty i nauczysz się, w jaki sposób prowadzić stronę fi rmową na LinkedIn. Poznasz 
również mało znane funkcje i ustawienia tej platformy oraz dowiesz się, co i jak pu bli-
kować, by budować zaangażowanie odbiorców. Autorka podpowie ci też, jak nie 
wywo łać kryzysu wizerunkowego, bo netykieta i radzenie sobie z negatywnymi 
komentarzami są ważnym elementem budowania marki na LinkedIn. Książka skupia 
się na praktyce, więc jeżeli wykonasz wszystkie ćwiczenia, będziesz potrafi ł zmienić 
pozyskaną wiedzę w działanie.

Obecnie LinkedIn jest nie tylko narzędziem wspierającym pro-
cesy rekrutacyjne, ale też skutecznym kanałem pozyskiwania 
klientów i partnerów biznesowych. Żeby jednak móc go odpo-
wiednio wykorzystać, trzeba nie tylko dobrze znać możliwości 
LinkedIn, ale strategicznie zaplanować aktywność na portalu. 
W każdym z rozdziałów otrzymasz wskazówki ułatwiające 
nawigację po świecie social sellingu na LinkedIn:

PRO TIP – Tego prawdopodobnie nie znajdziesz ni-
gdzie indziej!

DOBRE PRZYKŁADY – Jak działają inni!

CHECKLISTA – Sprawdź, czy na pewno wszystko masz!

DO UZUPEŁNIENIA – Zrób koniecznie!

ĆWICZENIE – Ty decydujesz, ale pamiętaj, że trening 
czyni mistrza!

WAŻNE PYTANIA – Bez tych odpowiedzi trudno 
będzie podjąć strategicznie dobrą decyzję!

INSTRUKCJA – Ofi cjalnie od LinkedIn!
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WORKBOOK Z ROZWIĄZANIAMI
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Angelika Chimkowska

Angelika Chimkowska – strateżka silnych 
marek osobistych i fi rmowych. Specjalizuje się w tworzeniu sku-
tecznej komunikacji i sprzedaży wykorzystującej social selling. 
Autorka trzech książek: Psychologia zmiany w życiu i biznesie, 
Autentyczny personal branding oraz Silna Marka na LinkedIn, 
czyli social selling w praktyce. Współautorka Biblii e-biznesu 3.0.

Absolwentka Executive MBA, SGH oraz UW. Mówczyni na 
wielu prestiżowych konferencjach, w tym Pulsie Biznesu, 
Europej skim Forum Gospodarczym czy TEDx. Wykłada m.in. 
na studiach MBA na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uni-
wersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas. Doktorantka 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z obszaru 
CEO brandingu. Wymieniona przez „Forbes” wśród 25 mis-
trzyń polskiego LinkedIn 2021. 
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