
MeetUp 2017, największe w tej części Europy wydarze-

nie poświęcone scenie YouTube, jak co roku, przerósł naj-

śmielsze oczekiwania. Tegoroczna edycja nie tylko pobiła  

wcześniejsze rekordy, ale ustanowiła również kilka nowych! 

Po wydarzeniach w Gdańsku i Wrocławiu przyszedł czas na 

Miasto Królów Polski! Królowie YouTube musieli w końcu od-

wiedzić stolicę Kultury. Organizator imprezy, sieć partnerska 

GetHero, postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko. Tegorocz-

na edycja spotkała się z rekordową frekwencją i potwierdziła  

pozycję najważniejszego i największego spotkania YouTube-

rów nie tylko w Polsce, ale również w naszej części Europy! 

Królowie  
YouTube  
w Krakowie 
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Fani nie zawiedli 
i na miejsce 
przybyło blisko 
20 000 osób

MeetUp 2017 odbył się  
w TAURON Arena Kraków, co 
umożliwiło  udział w imprezie 
znacznie większej liczbie osób, niż  
w przypadku poprzedniej edycji, 
która odbyła się we Wrocławiu.  
Fani nie zawiedli i na miejsce 
przybyło blisko 20 000 osób. 
Nowe miejsce, większa hala  
i fakt, że po raz pierwszy wstęp na 
MeetUp był darmowy przyczyniły 
się do tak wysokiej frekwencji. 

Miasto Kraków, które było 
partnerem wydarzenia, zostało 
w tym roku stolicą YouTube,  
a uczestnicy na długo zapamiętają 
wszystkie atrakcje zapewnione 
im w czasie wydarzenia. Osoby  
z biletami wczesnego wstępu oraz 
biletami premium mogły wejść 
na teren obiektu już o godzinie 
09:00, a Ci, którzy zdecydowali 
się na opcję darmową mogli się 
cieszyć eventem od godziny 11:00, 

na pół godziny przed oficjalnym 
rozpoczęciem eventu. Impreza 
trwała do 18:00 i udowodniła 
uczestnikom, że YouTube to 
miejsce, w którym kreatywność 
spotyka się z pasją i wielkimi, 
pozytywnymi emocjami.

TAURON Arena Kraków siedzibą największych twórców 
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Ponad 200 YouTuberów

Duże  
wsparcie 

w jednym miejscu!

partnerów

Tegoroczna edycja była rekor-

dowa nie tylko pod względem fre-

kwencji uczestników, ale również 

liczby twórców. W wydarzeniu wzię-

ło udział ponad 200 YouTuberów,  

w tym reZi i Izak, oficjalni ambasa-

dorzy MeetUp 2017. W evencie wzięli 

również udział Multi, Poszukiwacz, 

Dezy, Naruciak, Topowa Dycha, Cyber 

Marian, a także Rafał Sonik! YouTube-

rów można było spotkać na ich sto-

iskach i w Meetingboxach. Uczest-

nicy mieli okazję porozmawiać ze 

swoimi idolami, a także zrobić sobie 

z nimi zdjęcie. Stoiska oferowały róż-

norodne gadżety związane z YouTu-

berami. W trakcie MeetUp 2017 

odbyło się kilka koncertów (Young 

Multi, Magda Bereda), a także pokaz 

magii, zaprezentowany przez twórcę  

o pseudonimie Magic of Y. 

MeetUp 2017 nie byłby taki 

sam bez wspaniałych partnerów! 

W tym roku uczestnicy mogli liczyć 

na masę atrakcji na ich stoiskach. 

Organizatorzy mogli liczyć na duże 

wsparcie Miasta Kraków, główne-

go partnera wydarzenia. Na miej-

scu można było spotkać ambasa-

dorów tegorocznej edycji, reZiego  

i Izaka. PolskiBus.com zorganizo-

wał uczestnikom wyjątkową podróż  

z różnych części kraju, a Monte Snack 

oraz Lay’s zadbały o to, żeby nikt nie 

zgłodniał. Małopolska zachęcała do 

wycieczek rowerowych wraz z Magic 

of Y, a HP zadbał o zdjęcia z imprezy. 

Obojętnie nie dało się przejść rów-

nież obok stoisk Garniera i Herlitza. 

W trakcie eventu odbyło się The Mu-

ser Battle, wyjątkowy konkurs zorga-

nizowany przez musical.ly, którego 

finaliści mają szansę na międzynaro-

dową karierę. Wszystko było uważnie 

relacjonowane przez APYNews i Ra-

dio Eska.
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+Panel Biznes & Media
na #KRAKOWMU

Równolegle do MeetUp 2017 odbył się Panel Biznes & Media, 

który stworzył wyjątkową okazję do podzielenia się informacjami na 

temat Influencer Marketingu. Specjaliści tego zagadnienia poruszyli 

tematy związane z tą, stale rozwijającą się, formą reklamy.  W panelu 

wzięło udział 19 prelegentów współpracującymi z YouTuberami na co 

dzień. Uczestnicy otrzymali cenne rady i dowiedzieli się, dlaczego In-

fluencer Marketing jeszcze długo będzie jedną z najskuteczniejszych 

form reklamy. W programie znalazły się takie punkty jak:

• Siła przekazu - jak wykorzystać influ-

encer marketing i dotrzeć do pokole-

nia Z? (Natalia Grodecka, GETHERO) 

• PANEL DYSKUSYJNY: Jak współpracować 

z influencerem? (Adam Wiejak  „Poszuki-

wacz”, Andrzej Mazuruk manager Red Lip-

stick Monster, Tomasz Czudowski YouTu-

be, Michał Grzebyk - CONTENT HOUSE) 

• Przenikanie się dwóch światów, czyli  

o współpracy także poza YouTube (Rafał 

Sonik i Remigiusz Wierzgoń "ReZigiusz") 

• PANEL DYSKUSYJNY: Liczy się pomysł! 

(Maciej Dąbrowski „Człowiek Warga”, 

Michał Jesionowski „Miłośnicy Czte-

rech Kółek”, Michał Floriańczyk, Piotr 

Jeleń, Sebastian Jasnoch „Jelenie Jaja”) 

• Mistrzowie wideo marketingu - Allegro 

i Legendy Polskie (Anna Iller, ALLEGRO) 

• Influencer, jako ambasador marki. Korzyści 

ze współpracy na przykładzie case study 

Sheo (Karol Suchodolski LIFETUBE i Sheo) 

• Jak zbudować największy kanał mar-

kowy na YouTube - na przykładzie Stu-

dio Tymbark (Piotr Tytyk, TALENT MEDIA) 

• Musically jako nowe zjawisko wśród Poko-

lenia "Z" (Dawid Włodarczyk, SPRYCIARZE) 

• PANEL DYSKUSYJNY: O fenomenie gamin-

gu i e-sportu (Kamil Górecki - FANTASY 

EXPO, Adrian Kostrzębski - ESL)

prelegentów współpracującymi  
z YouTuberami na co dzień
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MeetUp wyraźnie 
wyrósł na lidera w tej 
kategorii eventów

+#KRAKOWMU w liczbach
Media tradycyjne

MeetUp był szeroko komentowany w mediach. Pojawiło się kilkadziesiąt 

publikacji w różnych kanałach. Wydarzenie pojawiło się m.in. w: Radiu Zet, 

Radiu Eska, Programie Trzecim Polskiego Radia, TVP Kraków i WP. Impreza 

spotkała się z pozytywnymi reakcjami i podkreślano jej wielkość, a także reno-

mę. MeetUp wyraźnie wyrósł na lidera w tej kategorii eventów, stawiając przed 

konkurencją duże wyzwanie przy organizacji kolejnych takich wydarzeń.
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Całkowity zasięg w mediach 
społecznościowych wyniósł 
aż 18 mln!

+#KRAKOWMU w liczbach
Social media

MeetUp 2017 był szeroko komentowa-

ny w mediach społecznościowych. O wyda-

rzeniu wypowiadali się zarówno twórcy, jak 

i uczestnicy. Na dzień 13.09.2017 pojawiło się 

4303 wzmianek na Facebooku (uwzględnia-

jąc wydarzenie), 1289 na Instagramie, 1289  

w serwisie YouTube, a także 436 na Twitterze. 

To doskonały wynik, a warto pamiętać o tym, 

że popularność stale wzrasta, a fani nadal pu-

blikują treści z tego spotkania.  Całkowity za-

sięg w mediach społecznościowych wyniósł 

aż 18 mln!
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+#KRAKOWMU w liczbach
Sentyment i zasięgi

628 (89.8%)

POZY T Y WÓW



958 (49.2%)

W YNIKÓW DODANYCH
PRZEZ KOBIET Y

71 (10.2%)

NEGAT Y WÓW



988 (50.8%)

W YNIKÓW DODANYCH
PRZEZ MĘŻCZYZN

MeetUp 2017 spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem ze strony obserwatorów. Zasięgi rosły stopniowo, by 

w kulminacyjnym momencie osiągnąć wynik aż 18 436 950! Niemal 90% wyników było pozytywnych, co w skali tak 

dużego wydarzenia jest niewątpliwym wyznacznikiem sukcesu.  

Wśród osób zaangażowanych w komunikację o wydarzeniu w mediach społecznościowych można zauważyć 

bardzo zbliżony stosunek publikacji wśród kobiet i mężczyzn. Wynik ten potwierdza, że MeetUp 2017 zainteresował 

i zaangażował wszystkich odbiorców YouTube, niezależnie od płci. 
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+#KRAKOWMU w liczbach
Sentyment i zasięgi

Największą aktywność na poszczególnych stronach odnotowano dla Facebooka, Instagrama, YouTube 

oraz Twittera. Dla każdego z wymienionych portali były to odpowiednio 2635, 1289, 1230, 433 wypowiedzi. 

Poszczególni autorzy wpisów, czyli profile i fanpage osiągały wielotysięczne zasięgi. Najwięcej postów opu-

blikował  oficjalny profil MeetUp na Facebooku, zamieszczając 172 wypowiedzi, które wygenerowały prawie 

40 tysięcy zasięgu. Drugie miejsce w zestawieniu najaktywniejszych autorów w Social Media przypadło ofi-

cjalnemu kontu Meet Up na Instagramie – 110 wypowiedzi wygenerowało ponad 27 tysięcy zasięgu. Kolej-

nym aktywnym kontem był fanpage ApyNews, na którym opublikowano 27 wypowiedzi, które trafiły do 61 

760 odbiorców. Odpowiedni dobór ambasadorów MeetUp oraz właściwie prowadzona komunikacja przy-

czyniły się do kilkumilionowych zasięgów w mediach społecznościowych – najbardziej wpływowe były konta  

Rezigiusza, oficjalne profile MeetUp na Facebooku i Instagramie oraz konta partnerów wydarzenia. 

Oficjalny profil MeetUp na Facebooku, 
zamieścił 172 wypowiedzi, które 
wygenerowały prawie 40 tysięcy 
zasięgu.
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+#KRAKOWMU w liczbach
Sentyment i zasięgi

Pozytywny wydźwięk ma rów-

nież kontekst dyskusji. Kluczowe fra-

zy używane w wątkach związanych  

z MeetUp 2017 to między innymi “dzię-

kuję”, “Kraków”, “krakowmu”, “Tauron”, 

“super”. 

Pozytywny wydźwięk ma 
również kontekst dyskusji. 
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+#KRAKOWMU w liczbach
Sentyment i zasięgi

2635Facebook

Video

Instagram 1289

1230

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie MeetUp 2017, z najważniejszymi informacjami. 

*Wszystkie dane zostały zebrane przy pomocy www.brand24.pl

reZigiusz

Youtube 

HP

Facebook 

izak 
Youtube 

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWI

NAJAKTYWNIEJSZE KATEGORIE
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Po niekwestionowanym sukcesie organizator 

imprezy, agencja kreatywna GetHero, może spokoj-

nie przygotowywać się do kolejnej edycji MeetUp. 

Oczekiwania zostały spełnione, a MeetUp 2017  

w Krakowie zostanie zapamiętany jako najważ-

niejsze wydarzenie w swojej kategorii. Uczestnicy, 

YouTuberzy i partnerzy biznesowi wynieśli z nie-

go wiele cennych doświadczeń, rozmów i przede 

wszystkim doskonałej zabawy. Poprzeczka została 

ustawiona wysoko, dlatego organizatorzy już pla-

nują kolejną edycję imprezy, na którą czekają już 

fani YouTuberów. 
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