
Dlaczego warto korzystać z mediów społecznościowych i SEO dla swojej marki 

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła przedsiębiorczość i freelancing. Tak wiele osób otwiera własne 

firmy, zarabia na boku i, w coraz większej liczbie przypadków, rezygnuje z pracy, aby w pełni 

zaangażować się we własną markę. Jedyne, czego naprawdę potrzeba, aby przyciągnąć klientów, to 

dostęp do Internetu. To, w połączeniu z rosnącym pragnieniem, szczególnie wśród nowych pokoleń, 

aby nie utknąć w tradycyjnym stylu życia od 6  do 14, powoduje ogromną zmianę w sposobie pracy 

ludzi. Chcą mieć swobodę pracy w domu, w kawiarni, na plaży lub z drugiej strony świata; i chcą być 

swoimi własnymi szefami. Wszyscy są w mediach społecznościowych i wszyscy korzystają z 

wyszukiwarek, gdy potrzebują więcej informacji na dany temat. Oznacza to, że dla właścicieli firm - czy 

to tradycyjnych, czy też przedsiębiorców i freelancerów, o których właśnie mówiłem - absolutnie 

kluczowe jest inwestowanie w działania marketingu cyfrowego, a zarówno marketing w mediach 

społecznościowych, jak i SEO to dwa z największych elementów tego obszaru. 

Marketing w mediach społecznościowych jest formą marketingu cyfrowego, która, jak sama nazwa 

wskazuje, obejmuje wszelkie wysiłki włożone w korzystanie z platform mediów społecznościowych, 

takich jak Facebook, Instagram i Twitter, w celu promocji firmy oraz zwiększenia ruchu i potencjalnych 

klientów. Różne firmy mają różne cele, potrzeby i klientów, co przekłada się na rodzaj platform, które 

są dla nich bardziej korzystne, ale zagłębię się w to w dalszej części e-booka. SEO oznacza Search Engine 

Optimization i polega na wysiłkach włożonych w poprawę organicznego ruchu w wyszukiwarkach. 

Innymi słowy, praca nad SEO oznacza pracę nad Twoją witryną, dzięki czemu, gdy użytkownik wyszuka 

określone przez Ciebie słowa kluczowe, Twoja witryna pojawi się przynajmniej na pierwszej stronie 

wyników wyszukiwania (SERP) - i oczywiście ostatecznym celem jest, aby Twoja strona internetowa 

była pierwsza na liście wyników. Jeśli masz firmę lub zaczynasz ją w 2020 r., nie ma wątpliwości, czy 

powinieneś inwestować w te obszary, a statystyki z poprzednich lat pokazują, że: 

* Global Digital Report 2018, We We Social and Hootsuite, stwierdza, że w 2017 r. ponad 4 miliardy 

ludzi na całym świecie korzystało z Internetu, a nieco ponad 3 miliardy było aktywnymi użytkownikami 

mediów społecznościowych (należy również wziąć pod uwagę fakt, że liczby te były stale rośnie z 

czasem, więc kiedy piszę ten e-book, powinny być większe, a gdy je czytasz, jeszcze większe). Ten sam 

raport wykazał, że w styczniu 2018 r. każda osoba spędzała średnio 6 godzin dziennie, korzystając z 

„urządzeń i usług zasilanych przez Internet” i że chociaż dystrybucja Internetu nie jest jeszcze 

zrównoważona, kraje o niskim wskaźniku penetracji odnotowały szybki i ciągły wzrost korzystania z 

Internetu. 

* Według raportu The Sprout Social Index 2018: Realign & Redefine, 60% konsumentów chce wiedzieć 

o nowych produktach i usługach w mediach społecznościowych, 59% jest zainteresowanych postami 

edukacyjnymi, 56% rozrywkowymi, a 49% inspirującymi. 

* 58% użytkowników woli treści wizualne, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ ludzki mózg przetwarza 

obrazy 60 000 razy szybciej niż tekst. 

* 45% konsumentów korzysta z mediów społecznościowych do obsługi klienta. 

* W 2017 r. Na każdą sekundę, która upłynęła, było 11 nowych użytkowników mediów 

społecznościowych. Szalone, prawda? 

* W 2017 r. Użytkownicy wydali prawie 1,5 biliona dolarów na e-commerce. 

Dla kogoś, kto jest właścicielem firmy, ale nie zna technologii cyfrowej marketing, marketing w 

mediach społecznościowych może wydawać się czymś naprawdę łatwym w obsłudze, podczas gdy SEO 

może wydawać się całkowitym przeciwieństwem. Jak zrozumiesz, żadna z nich niekoniecznie jest 



prawdziwa. Jednak zanim pomyślisz o swojej cyfrowej obecności, Twoja marka musi być dobrze 

ugruntowana - i dokładnie o tym powiemy  w następnej części. 



Budowanie osobistej marki 

Firma jest przedsiębiorstwem komercyjnym, ale za każdym biznesem stoi osoba, a teraz ludzie bardziej 

niż kiedykolwiek chcą poznać i połączyć się z tymi osobami. To jest główny powód, dla którego tak 

ważna jest osobista marka. Dotyczy to zarówno tych, którzy już prowadzą działalność, jak i tych, którzy 

dopiero rozpoczynają działalność. Tak więc twoja marka osobista różni się od marki biznesowej w tym 

sensie, że dotyczy ciebie jako osoby indywidualnej - że tak powiem, jesteś produktem sprzedawanym. 

To osoba, która komunikuje się z odbiorcami i pokazuje swoje ideały, opinie i wartości bardziej niż 

marka biznesowa. Innymi słowami, marka osobista jest bardziej ludzka: chodzi o wyeksponowanie 

produktu / usługi i umożliwienie klientom nawiązania z nią kontaktu, zamieniając markę w coś więcej 

niż tylko źródło sprzedaży. Kiedy to czytasz, możesz poczuć się trochę zniechęcony, ponieważ nie jesteś 

celebrytą, a zdobywanie obserwujących i odwiedzin nie jest takie łatwe. Więc kluczem do sukcesu jest 

pozytywne nastawienie! Pamiętaj, że nadal jesteś osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie, którą 

chcesz się dzielić, a celem nie jest dotarcie do całego świata, ale ludzie, którzy tworzą grupę docelową 

Twojej marki. 

Korzyści z tworzenia osobistej marki 

Budujesz połączenie ze swoimi klientami, a oni cię widzą jako markę godną zaufania. To jest jak 

budowanie relacji z nowym przyjacielem. Najpierw ich poznajesz, kontynuujesz interakcję i 

dowiadujesz się więcej o ich opiniach, a po chwili voila masz nową osobę w życiu, której możesz zaufać. 

Przy prawidłowej pracy ta sama rzecz może się wydarzyć między Twoją osobistą marką a klientami. 

Ludzie zaczną pamiętać twoje imię i twoją twarz. Ponieważ jesteś prawdziwą osobą - a nie tylko logo 

lub slogan - konsumenci mogą poczuć emocjonalny związek z tobą i z czasem zaczynają ci ufać, co 

odbije się na skuteczności Twojej marki biznesowej. Możesz nawet stać się liderem w swojej branży, 

co jest kwintesencją zaufania. 

To świetny sposób na rozwój sieci 

Jeśli wysiłki włożone w Twoją osobistą markę pójdą dobrze, zaczniesz pozyskiwać obserwujących 

online, czyli innych ludzi, którzy chcą nadążyć za tym, co masz do powiedzenia na swoich profilach na 

platformie cyfrowej. Wśród obserwujących znajdziesz wielu ludzi, którzy są Twoimi obecnymi klientami 

i chcą być na bieżąco z nowościami, a także niektórych potencjalnych klientów. Ponadto będą też osoby 

zainteresowane współpracą z tobą i / lub osoby pracujące w tej samej branży, które mogą być 

świetnymi kontaktami na liście kontaktów. Wspaniałą rzeczą jest to, że gdy Twoja osobista marka 

zostanie dobrze ugruntowana, proces tworzenia sieci stanie się automatyczny, liczba obserwujących, 

wzmianki i bezpośrednie wiadomości dotrą do Ciebie, a wszystko, co musisz zrobić, to odpowiedzieć 

na te, które wydają się interesujące . Nie będziesz musiał wykonywać całej pracy związanej z siecią. 

Jako przedsiębiorca założymy się, że wiesz, jak trudne może być znalezienie nowych kontaktów! 

Daje to lepszą widoczność nie tylko Twojej marce, ale także Tobie jako profesjonaliście. 

Marka osobista to jeszcze jeden kanał promocji Twojego produktu lub usługi, więc jasne jest, dlaczego 

posiadanie takiej marki może zwiększyć widoczność tego, co sprzedajesz. Kiedy stawiasz się jako 

właściciel firmy XYZ, ludzie widzą część marki, której nie widzieli wcześniej: osobę stojącą za nią. A 

osoba może być czymś więcej niż właścicielem firmy! Tak więc posiadanie własnej marki osobistej i 

praca nad nią może doprowadzić cię do punktu, w którym zaczynasz mieć dostęp do bardziej (i bardziej 

różnorodnych) ścieżek kariery, których być może nie znajdziesz przy samej marce biznesowej. Na 

przykład często zdarza się, że osoby o dobrych markach osobistych zapraszane są na konferencje lub 

do prowadzenia warsztatów na temat ich specjalizacji. 



Większa sprzedaż 

Połączenie czterech wyżej wymienionych korzyści - zaufania, połączenie, nowe kontakty i widoczność 

- zwiększy ekspozycję Twojego produktu lub usługi, zwiększy grono odbiorców i ostatecznie przełoży 

się na większy cel: zwiększenie sprzedaży! 



Budowanie podstawowej strategii marki: 5 wskazówek na sukces 

Po przeczytaniu korzyści z ostatniej części możesz być zainteresowany budowaniem własnej marki 

osobistej. Podobnie jak w przypadku marki biznesowej, w tym przypadku chodzi o strategię. Po 

ustaleniu podstawowej strategii pielęgnowanie osobistej marki stanie się dla ciebie coraz bardziej 

naturalne. Oto kilka wskazówek, jak zbudować swoją główną strategię marki: 

1. Bądź sobą. Jest to klucz do sukcesu osobistej marki, ponieważ pomaga utrzymać spójny wizerunek. 

W przeciwnym razie będziesz miał dodatkową pracę polegającą na nadążaniu za kłamstwami, które 

przekazujesz publiczności, i chociaż te kłamstwa mogą sprawić, że spojrzysz na początku, nigdy nie 

będą tego warte. Prawda zawsze pojawia się i nie tylko będziesz musiał wiele wyjaśniać, ale stracisz 

zaufanie, które pokładają w tobie wyznawcy. Wszyscy wolą autentyczność, a to przyniesie ci typ 

obserwujących, do których chcesz dotrzeć. 

To nie znaczy, że nie możesz zmienić swoich opinii - jest to ludzka natura. Po prostu bądź szczery. To, 

że publikujesz coś dzisiaj, nie oznacza, że musisz bronić tego stanowiska przez cały czas obecności w 

Internecie. Ludzie się zmieniają i rosną, a wyznawcy to zrozumieją, o ile pochodzi ona z miejsca 

szczerości wobec siebie i ich. Wszystko to oznacza, że musisz wiedzieć, kim jesteś. Możesz mi 

powiedzieć: „Oczywiście, że wiem, kim jestem!” Ale czy wiesz, jak wykorzystać to do promowania 

siebie?. 

2. Wybierz cel. Ten idzie w parze z poprzednią wskazówką. Bycie autentycznie sobą oznacza, że nie 

spodoba ci się każdy - i to i tak nie jest celem! Zastanów się nad obszarem swojej wiedzy, stylem 

komunikacji, przesłaniem, które chcesz przekazać, i swoim ogólnym celem związanym z tą marką. W 

ten sposób znajdziesz niszę osób, do których chcesz dotrzeć. Jasne wyobrażenie o tym, z kim chcesz 

porozmawiać, znacznie ułatwi sprawę, kiedy nadejdzie czas na rozmowę. Zapisz grupę docelową, do 

której chcesz dotrzeć, dzięki swojej marce. 

3. Bądź ekspertem. Prawdopodobnie jesteś dobrym profesjonalistą w branży, w której pracujesz. 

Różnica między dobrym profesjonalistą a ekspertem polega w szczególności na procesie ciągłego 

uczenia się. Zostań ekspertem, śledząc na bieżąco wszystko, co dzieje się w branży. Możesz to zrobić, 

czytając czasopisma i książki, słuchając podcastów, śledząc odpowiednie strony w mediach 

społecznościowych, wg utrzymywanie kontaktu z innymi osobami w Twojej niszy - wszystko, co musisz 

zrobić, to znaleźć metody, aby upewnić się, że jesteś stale aktualizowany. 

I, oczywiście, powiedz coś tylko wtedy, gdy masz coś znaczącego do powiedzenia. Mówienie o sytuacji, 

by powiedzieć, że nie, nie pomoże ci stać się odpowiednim głosem; będziesz po prostu inną osobą w 

Internecie. Zapisz źródła, których będziesz używać do aktualizacji. 

4. Miej wizualną stronę swojej marki. Wspomnieliśmy wcześniej, jak ważne są wizualizacje we 

wszechświecie online. Posiadanie logo, strony internetowej, a nawet wizytówek o spójnym 

wzornictwie najwyższej jakości sprawia, że automatycznie wyglądasz atrakcyjniej dla potencjalnych 

klientów i partnerów. Nie martw się, jeśli nie jesteś projektantem, możesz to zrobić zdecydowanie 

outsourcing. A jeśli chodzi o wizualizacje, kiedy korzystasz ze swoich zdjęć, wybierz te wysokiej jakości, 

które przypadną Ci do gustu (co nie powinno być trudne, jeśli podążasz za wskazówkami numer jeden). 

5. Poświęć trochę czasu na regularną pracę na swojej stronie internetowej, a także na profilach mediów 

społecznościowych. 



Identyfikacja siebie i tworzenie oferty 

Wcześniej podkreślałem, jak ważne jest bycie uczciwym i autentycznym. Nie da się tego zrobić, jeśli nie 

znasz siebie, a dobrym sposobem pracy nad tym jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących 

samooceny. 

1. Jaka jest moja specjalizacja i co mogę zaoferować klientom? 

2. Jakie są moje mocne i słabe strony jako jednostki? 

3. Jakie są moje mocne i słabe strony jako profesjonalisty? 

4. Jak sobie radzić z dużymi przeszkodami? 

5. Jaki jest mój największy cel w życiu? 

6. Nad jakimi umiejętnościami muszę jeszcze popracować, aby osiągnąć ten cel? 

7. Z jakimi ludźmi zwykle łatwiej dogaduję się w „prawdziwym życiu”? 

8. Gdybym był kimś innym, dlaczego miałbym śledzić się w mediach społecznościowych? 

9. Jakie są moje największe pasje? 

10. Jak ludzie wokół mnie opisaliby mnie? 

Teraz, gdy odpowiedziałeś na te pytania, prawdopodobnie masz lepsze poczucie siebie. Podsumuj i 

skompiluj zapisane informacje i spróbuj zrozumieć, w jaki sposób możesz je wykorzystać, aby 

promować siebie i zdobywać więcej umiejętności dzięki osobistej marce. Jeśli to ułatwi, możesz nawet 

zapisać to tak, jakbyś opisywał kogoś innego, jako takie: „[Twoje imię] jest [Twoim zawodem], z 

doświadczeniem w […]” i tak dalej. Możesz zapisywać swoje notatki 



Marketing na Instagramie dla Twojej marki w 2019 roku 

Instagram to wizualna aplikacja mobilna do mediów społecznościowych, w której profil użytkownika 

składa się ze zdjęć i filmów, a kanał pokazuje wszystkie zdjęcia i filmy opublikowane przez osoby, które 

obserwuje użytkownik (uporządkowane według algorytmu, a nie chronologicznie, jak dawniej). 

Instagram ma również tymczasowy składnik treści: Instagram Stories, ale ewoluował tak bardzo w 

ciągu ostatnich kilku lat, że uważam, że zasługuje na osobną część. Instagram istnieje od prawie 

dekady, ale stał się szczególnie popularny w ciągu ostatnich kilku lat (chociaż na początku zyskał 

niesamowitą liczbę milionów użytkowników w ciągu zaledwie trzech miesięcy istnienia, a wszystko to 

w sposób naturalny!). I słusznie: jeśli pamiętasz, ludzki mózg przetwarza obrazy znacznie szybciej niż 

tekst. Wizualizacja jest łatwa i właśnie tego chcą ludzie logując się do swoich mediów 

społecznościowych. W 2012 roku Instagram został kupiony przez Marka Zuckerberga, założyciela 

Facebooka, dzięki czemu obie platformy można łatwo połączyć i zarządzać nimi obok siebie, co z 

pewnością ułatwi ci pracę, ale o tym później. Dziś Instagram jest aplikacją fotograficzną numer jeden, 

z której korzystają wszelkiego rodzaju ludzie: od osoby, która chce po prostu robić amatorskie zdjęcia 

swojego codziennego życia, po profesjonalnego fotografa, który publikuje wyłącznie wysokiej jakości 

materiały wizualne. Jest dostępny zarówno na Androida, jak i iOS, więc nie potrzebujesz specjalnego 

urządzenia, aby utworzyć swój profil; i możesz również uzyskać do niego dostęp na swoim komputerze, 

chociaż funkcje są ograniczone (jest to bardziej rozwiązanie na rozpaczliwe czasy, na przykład jeśli 

kiedykolwiek zgubisz lub zepsujesz telefon). 

Konto osobiste a konto firmowe 

Możesz wybrać profil osobisty lub biznesowy (uwaga: musisz mieć stronę na Facebooku, aby móc 

zmienić konto na biznesowe). Główne różnice są takie, że z kontem firmowym: 

* Masz dostęp do danych analitycznych, czyli tego, jak radzi sobie każdy z Twoich postów i ogólnie Twój 

profil. Oznacza to więc wizyty profilowe, interakcje, wyświetlenia postów, informacje demograficzne o 

obserwujących i nie tylko. Pamiętaj jednak, że Instagram zaczyna zbierać te dane dopiero po zmianie 

typu profilu; nie będziesz mieć dostępu do żadnych wykonań swoich poprzednich postów. 

* Możesz dodać swój adres e-mail i / lub numer kontaktowy i / lub Twoją lokalizację w Twoim profilu 

(można to kliknąć i bardziej zauważalne, niż gdybyś po prostu miał je na swoim bio). 

* Możesz promować swoje posty i tworzyć reklamy. 

Tworzenie posta na Instagramie 

Jeśli chcesz zamieścić zdjęcie lub film na Instagramie, musisz kliknąć ikonę „plus”, która pojawia się na 

dole aplikacji. Wcześniej Instagram służył tylko do publikowania kwadratowych zdjęć, a jeśli 

próbowałeś opublikować poziome lub pionowe, przycinałbyś je w stosunku 1: 1. Jednak w 2015 roku 

to się zmieniło i Instagram zaczął akceptować posty zarówno w orientacji poziomej, jak i portretowej. 

W przypadku zdjęć kwadratowych optymalny rozmiar to 1000 pikseli na 1000 pikseli, a w przypadku 

krajobrazów - 1080 pikseli na 1350 pikseli. Jeśli chodzi o zdjęcia portretowe, użyj wysokości 1080 pikseli 

i dowolnej odpowiadającej jej szerokości, aby Twoje zdjęcie nie straciło jakości. Każdy post może 

zawierać maksymalnie 10 zdjęć i / lub filmów. Po ich wybraniu Instagram pokaże Ci własne filtry zdjęć 

- chociaż wiele osób korzysta z innych aplikacji do procesu edycji - a także niektóre wewnętrzne 

narzędzia, których możesz użyć do naprawienia tam swoich zdjęć, na wypadek, gdybyś musiał zmienić 

na przykład jasność lub kontrast. Możesz dodać lokalizację do swojego posta (która jest klikalna i 

prowadzi użytkownika do mapy), oznaczyć innych użytkowników i dodać podpis, w którym możesz 

dołączyć hashtagi, bardzo popularną część tej aplikacji społecznościowej. Następnie wystarczy kliknąć 



„Opublikuj”, a także opublikować to samo zdjęcie na czterech innych platformach społecznościowych: 

Facebook, Twitter, Tumblr i Flickr. Jeśli to zrobisz, ludzie będą mogli zobaczyć, że pierwotnie 

opublikowałeś zdjęcie na Instagramie i będą mieli możliwość przejścia do Twojego profilu na 

Instagramie z tego jednego postu, więc może to być dobry sposób na zdobycie tam większej liczby 

obserwujących . Jeśli chodzi o interakcje, możesz polubić, komentować i udostępniać posty innych 

osób. Dostępna jest również strona Eksploruj z postami osób, których nie obserwujesz, ale które mogą 

Cię zainteresować. Posty te są wybierane automatycznie przez Instagram na podstawie Twojego 

zachowania w aplikacji. 

Reklamy na Instagramie 

Wszystko, o czym mówiłem wcześniej, odnosi się do postów organicznych, ale jak wspomniałem, 

mówiąc o możliwości posiadania konta firmowego, jest też opcja reklamy na Instagramie, która 

pojawiła się w 2013 roku. Istnieją cztery rodzaje reklam do wyboru: 

* Zdjęcia lub filmy: oba wyglądają jak zwykłe posty, z wyjątkiem tego, że zawierają wezwanie do 

działania (CTA) na dole grafiki i link do strony zewnętrznej. Film może mieć maksymalnie 60 sekund. 

* Karuzele: mogą mieć do 10 zdjęć lub filmów (łącznie maksymalnie 60 sekund) w tym samym poście. 

Tego typu reklamy świetnie nadają się do kreatywnego opowiadania historii lub prezentowania 

produktów lub usług, a także zawierają wezwanie do działania i link. 

* Pokaz slajdów: to trochę jak wideo w tym sensie, że może zawierać dźwięk. Jednak zamiast być ciągłą 

akcją, post składa się z serii statycznych slajdów, które pojawiają się jeden po drugim. 

* Historia: o tym opowiem bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. 

Personal Branding na Instagramie w 2019 roku 

Każdy, kto jest w mediach społecznościowych, słyszał termin „Instafamous”. Odnosi się do osób, które 

zdobyły dużą liczbę obserwujących i stały się szczególnie popularne na platformie. Są jak gwiazdy 

Instagrama. Są to osoby, które świetnie zbudowały markę osobistą w aplikacji. Nie martw się, jeśli 

Twoim celem nie jest zostanie celebrytą na słowo: możesz skorzystać z tych wskazówek i przyjrzeć się 

strategiom inspiracji ludzi „Instafamous”, aby stać się osobistą marką odniesienia w swoim obszarze 

wiedzy. Zrozum, czy posiadanie konta na Instagramie ma sens dla Twojej marki. Instagram może być 

świetną aplikacją społecznościową dla każdego, nawet jeśli na początku wydaje się, że nie masz tak 

wielu atrakcyjnych wizualnie treści do pokazania. Dla niektórych jest to dość oczywiste: jeśli robisz coś, 

co jest z natury wizualne, na przykład makijaż lub tatuaż, masz markę, w której tworzysz piękne 

produkty, takie jak biżuteria lub ubrania, lub jeśli jesteś naprawdę dobry w czymś, co tworzy piękne 

zdjęcia , jak joga czy pieczenie - zdecydowanie powinieneś być na Instagramie. Dla innych nie jest to 

takie jasne. Jeśli masz więcej do powiedzenia niż do pokazania, możesz nie postrzegać Instagrama jako 

czegoś, nad czym warto popracować. Istnieją jednak opcje, które mogą wyróżnić Twoje konto, na 

przykład jeśli pracujesz nad zaprojektowaniem fajnych infografik z informacjami, które chcesz 

udostępnić, lub jeśli zdecydujesz się na format krótkiego wideo. Ale najważniejszą kwestią jest tutaj to, 

że musisz być gotów poświęcić swój czas i wysiłki, aby tworzyć świetne treści. Jeśli nie jesteś… możesz 

wybrać platformę społecznościową opartą na tekście (czy możesz pomyśleć o jednym? Porozmawiam 

o tym wkrótce!). Ustal cel dla swojego konta i przygotuj dla niego plan strategiczny. Zdecydowałeś, że 

Instagram jest dla Ciebie. Teraz czas pomyśleć o tym, co chcesz osiągnąć ze swoim profilem. Chcesz 

zostać liderem myśli? Aby promować markę Twojej firmy? Do sieci? Wszystkie powyższe? Jeśli masz 

firmę, zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest jasne poznanie swojego celu końcowe, więc nie będę się w 

to zagłębiał. Każda społeczność związana z życiem zawodowym a, które uruchamiasz, nie są wyjątkiem 



od tej reguły. Przykład prostego planu strategicznego można znaleźć na stronie 62 tego ebooka, więc 

kiedy skończysz go czytać, rozważ wypełnienie go, nawet jeśli jest to tylko pierwsza wersja robocza. 

Wybierz konto firmowe 

Znasz już zalety posiadania konta firmowego. Możesz nie wiedzieć, jak możesz zmienić swoje w jedno. 

To całkiem proste: wystarczy przejść do Ustawień i wybrać „Przełącz na profil firmy”. Następnie 

będziesz musiał zalogować się na swoje konto na Facebooku, połączyć je z jedną ze swoich stron 

(dlatego potrzebujesz strony na Facebooku, aby mieć konto firmowe) i dodać co najmniej jeden 

kontakt do swojej strony. I jesteś gotowy! 

Upewnij się, że jak najlepiej wykorzystujesz górną część swojego profilu 

Przez „górną część” rozumiemy Twoje zdjęcie profilowe, Twoją biografię i Twoje dane kontaktowe. Jest 

to pierwsza rzecz, którą widzi użytkownik po kliknięciu Twojego profilu, więc powinno to nie tylko 

wywrzeć wpływ, ale także dać mu jasne wyobrażenie o tym, jakim jesteś kontem. Więc: 

* Nie lekceważ swojego zdjęcia profilowego. Tak, jest mały, ale wszyscy to zauważają i pojawia się przy 

każdej akcji, którą wykonujesz na Instagramie. Jeśli używasz swojego zdjęcia, zwróć oczywiście uwagę 

na szczegóły, takie jak jakość, i czy ludzie rzeczywiście mogą zobaczyć, co chcesz pokazać. Jeśli użyjesz 

zdjęcia, na którym jesteś zbyt daleko, ludzie nie będą w stanie Cię zobaczyć, ponieważ zdjęcie profilowe 

na Instagramie jest tak małe. Możesz eksperymentować i wypróbowywać różne zdjęcia, aż znajdziesz 

najlepsze dla tego rozmiaru. 

* Napisz biografię, która pasuje do rodzaju treści, które będziesz publikować. Pomyśl o tym jako o tym, 

co nadaje ton temu, co zobaczy użytkownik, gdy zacznie przewijać Twój profil. Możesz również dodać 

swoje imię na górze biografii, a ponieważ sam się reklamujesz, dobrym pomysłem jest użycie 

prawdziwego (lub artystycznego - cokolwiek chcesz, aby ludzie nazywali Cię). Pod twoją biografią 

możesz mieć link do zewnętrznego wybierz więc odpowiednią stronę, np. witrynę Twojej firmy lub inny 

profil w mediach społecznościowych. 

* Nie zapomnij podać swojego numeru telefonu i / lub adresu e-mail. Jeśli ktoś zobaczy Twój profil i 

będzie chciał się z Tobą skontaktować, wystarczy jedno kliknięcie. Nie ma potrzeby, aby próbowali 

badać, w jaki sposób mogą Cię złapać, co może (i prawdopodobnie będzie) znacznie zwiększyć szanse 

kontaktu z Tobą. 

Zbuduj atrakcyjny wizualnie profil 

Taki, która sprawi, że ludzie zaczną mówić „Wow!” kiedy go otwierają, oznacza to, że poświęcasz czas 

na zarządzanie swoim Instagramem, zamiast publikować cokolwiek. Dobrym sposobem na to jest 

zdefiniowanie motywu kanału i zastosowanie go do wszystkich zdjęć. Oznacza to wybranie 

konkretnego filtra, zestawu dominujących kolorów i stylu zdjęć. Oprócz nadania profilowi bardziej 

uporządkowanego wyglądu, wybór motywu ułatwia również pracę, ponieważ zawsze wykonujesz ten 

sam proces dla każdego zdjęcia. Po chwili staje się to prawie automatyczne. Jeśli jest coś, czym 

naprawdę chcesz się podzielić, ale to nie spełnia standardów Twojego profilu, zawsze możesz 

opublikować w swoich Relacjach. 

Nie szalejcie na hashtagach 

Nikt nie lubi postów z milionem hashtagów, zwłaszcza gdy nie są one związane z postem ani niszą 

użytkownika, co zdarza się dość często. Sprawia, że wyglądasz, jakbyś za bardzo się starał, co nigdy nie 

jest dobrym wyglądem. Ponadto wydaje się, że chcesz tylko obserwujących, a nie odpowiednich 

obserwujących. Nie wygląda to profesjonalnie. Ale to również nie oznacza, że w ogóle nie powinieneś 



używać hashtagów. Pamiętasz, ile zdjęć jest publikowanych na Instagramie każdego dnia? Musisz 

wykorzystać każdą okazję, aby przyciągnąć wzrok odpowiednich ludzi. To kwestia równowagi, 

konsekwencji i strategicznego myślenia. Możesz skorzystać z zewnętrznych aplikacji, które pomogą Ci 

zrozumieć, które hashtagi należy dodać do swojego posta: Popularnym przykładem jest Iconosquare. 

Śledź i współpracuj z właściwymi ludźmi 

Jest to szybki i łatwy sposób nawiązywania kontaktów i bycia zauważonym przez obserwatorów innych 

osób (pamiętaj, że chcesz zrobić dobre wrażenie, więc pomyśl, zanim polubisz lub skomentujesz post). 

Ponadto jest to świetny sposób na ciągłe otrzymywanie aktualnych informacji na temat Twojej branży. 

Kiedy znajdziesz osoby, z którymi chciałbyś nawiązać współpracę lub po prostu porozmawiać, nie wahaj 

się wysłać im bezpośredniej wiadomości. Im więcej mają obserwujących, tym mniejsze są szanse, że 

zostaniesz zauważony, ale w rzeczywistości nigdy nie wiadomo. Internet to obecnie wielki sposób na 

nawiązywanie kontaktów, a przy tak wielu ludziach najlepszym rozwiązaniem jest zaryzykowanie i 

nadzieja na najlepsze. Oczywiście powinieneś spróbować napisać atrakcyjną wiadomość, która sprawi, 

że druga osoba będzie chciała odpowiedzieć, a to nie jest zbyt długie - czas jest cenny i nikt nie chce go 

spędzać na czytaniu niekończących się wiadomości. Jeśli w końcu zostaniesz zauważony, może to 

skończyć się wspaniałą współpracą i partnerstwem, a ostatecznie Twoje imię stanie się bardziej 

popularne w odpowiedniej niszy, więc naprawdę nic nie tracisz, przynajmniej dając mu szansę. 

Inspiracja: sukces marki na Instagramie 

Kiedy szukasz najlepszych kont na Instagramie, James Charles to imię, które prawdopodobnie pojawia 

się na każdej stronie wyników. James jest wizażystą i łatwo to zrozumieć, gdy tylko się otworzysz jego 

profil. Nie jest wyłącznie na Instagramie, ale tam rozpoczęła się jego droga do sławy, a jego liczby są 

niesamowite. Spójrz tylko na liczbę obserwujących! Jest już uznanym guru osobowości / urody w 

mediach społecznościowych, więc w tym momencie nie musi tak bardzo starać się o obserwujących 

lub łączyć się z ważnymi osobami w świecie makijażu. Ale żeby się tam dostać, musiał włożyć dużo 

pracy - nawet on mówi, że oglądając niektóre z jego filmów, jest dość uzależniony od pracy. James 

Charles zaczynał jako dzieciak, który publikował makijaże online, a ostatecznie został pierwszym 

męskim ambasadorem ogromnej marki makijażu, jaką jest Cover Girl. Wszystko dzięki sile mediów 

społecznościowych! Spójrzmy na jego profil: 



 

 



 

* Jego zdjęcie profilowe jest nie tylko wysokiej jakości, ale jest naprawdę kreatywne i doskonale oddaje 

to, co robi. 

* Jego biografia jest prosta, ale wyraźnie związana z jego obszarem (i zawiera emoji, co zawsze sprawia, 

że biografia jest przyjemniejsza). 

* Ma link do swojego kanału YouTube: kolejnej platformy społecznościowej, na której jest niezwykle 

popularny. 

Kiedy przewiniesz w dół do jego kanału, możesz zauważyć, że dużo się nad nim zastanawiał: 

* Większość jego postów przedstawia jego umiejętności makijażu. 

* Wszystkie zdjęcia są wysokiej jakości i pięknie zredagowane, co 

nadaje karmie bardzo czysty wygląd. 

* Widać, że stał się tak popularny, że ma okazję współpracować z innymi osobistościami z mediów 

społecznościowych i celebrytami. 



Historie na Instagramie 

„Instagram Stories” to funkcjonalność Instagrama, ale stała się tak popularna, że można zdefiniować 

całą strategię tylko dla niej. Kiedy po raz pierwszy wprowadzono Instagram Stories, możesz 

opublikować zdjęcie, które będzie dostępne dla Twoich obserwujących przez 24 godziny, ale dziś 

możesz publikować znacznie więcej (i jest również dostępne przez te 24 godziny): 

* Wpisz: jeśli chcesz tylko udostępnić tekst. 

* Muzyka: jeśli chcesz udostępnić piosenkę. 

* Na żywo: jeśli chcesz transmitować na żywo. 

* Normalny: zdjęcie lub film (maksymalnie 15 sekund). 

* Boomerang: zapętlone wideo, bez dźwięku. 

* Superzoom: Boomerang, który może mieć kilka różnych efektów, na przykład z sercem i odtwarzaną 

romantyczną piosenką lub taki, który przybliża to, co jest nagrywane i odtwarza dramatyczny dźwięk. 

* Rewind: film o przewijaniu do tyłu. 

* Zestaw głośnomówiący: opcja tworzenia wideo bez konieczności ciągłego naciskania przycisku 

nagrywania, aby kontynuować nagrywanie. 

W swojej historii: 

* Używaj masek selfie i filtrów AR (stworzonych przez Instagram, a także przez innych użytkowników), 

do których możesz uzyskać dostęp, klikając małą twarz z iskrami na górze ekranu, zanim zrobisz zdjęcie 

(lub wideo lub bumerang) . 

* Dodaj tekst i naklejki, które mogą być emoji, klikalną lokalizację, klikalne tagi do innych profili, klikalne 

hashtagi, piosenki (ze Spotify), czas, kiedy publikujesz, GIF (z Giphy), odliczanie i temperaturę albo 

włączone Celsjusza lub Fahrenheita. 

* Generuj interakcje za pomocą innych typów naklejek, tworząc ankietę, zadając pytanie (jest specjalna 

funkcja dla pytań, nie byłby to tylko tekst) lub suwak emoji. 

* Rysuj na nim kilkoma różnymi kolorami i stylami ołówka lub pióra. 

Gdy Twoja historia będzie gotowa do opublikowania, możesz wysłać ją do swoich bliskich przyjaciół - 

grupy osób, które wcześniej zdefiniowałeś - do określonego obserwatora (lub obserwujących) lub do 

wszystkich z nich. W ciągu 24 godzin, gdy historia jest dostępna, możesz sprawdzić, ile osób widziało 

Twój post, a także kto, i możesz go usunąć, jeśli chcesz, ale nie możesz go edytować. 

Reklamy fabularne na Instagramie 

Instagram Stories można również promować, co oznacza, że mogą mieć opcję „Dowiedz się więcej” lub 

„Przesuń w górę”, gdzie możesz dodać link do strony zewnętrznej. Po opublikowaniu ogłoszenia w 

historii masz dostęp do niektórych spostrzeżeń, a.k.a. jego wydajności, a.k.a .: 

* Interakcje. 

* Odpowiedzi. 

* Wizyty profilowe. 



* Kliknięcia w witrynie. 

* Wrażenia. 

* Nawigacja (Wstecz: ile razy użytkownik kliknął wstecz, aby zobaczyć poprzednią historię; Do przodu: 

ile razy użytkownik nacisnął do przodu, aby zobaczyć następną historię; Następna historia; i Wyjście). 

Jeśli tworzysz relację na Instagramie i chcesz, aby była ona dostępna dla obserwujących przez ponad 

24 godziny, ale nadal nie chcesz publikować całego posta na jej temat, możesz skorzystać z funkcji 

„Podświetl”. Po wyświetleniu historii, jeśli ją przejrzysz, zobaczysz małą ikonę serca w prawym dolnym 

rogu: to jest przycisk Podświetl. Po kliknięciu dodajesz wiersz Stories między biografią a postami, które 

możesz organizować według kategorii i które będą dostępne dla obserwujących, dopóki nie 

zdecydujesz się już ich nie wyróżniać. 

Personal Branding na Instagram Stories w 2019 roku 

Inwestowanie w Instagram Stories może być potencjalnie świetnym sposobem na wykorzystanie konta 

na Instagramie: jest to szybka, łatwa treść i możesz dzięki niej być naprawdę kreatywna. Co więcej, nie 

zawsze musi być tak doskonały jak post na Instagramie, więc może nawet oznaczać dla Ciebie mniej 

pracy. 

Pokaż ekskluzywne treści 

Przykładem ekskluzywności mogą być kulisy tego, co robisz. Osoby zainteresowane Twoim produktem 

końcowym prawdopodobnie będą również zainteresowane procesem jego wykonania. Ponadto jest to 

okazja do wykazania się wiedzą i ciężką pracą. Możesz to zrobić, publikując serię historii wideo lub 

transmitując na żywo. Ludzie nie oczekują, że Stories będą tak „doskonałe” jak posty, więc nie bój się, 

że są prawdziwe. 

Korzystaj z historii, aby publikować krótkie ogłoszenia 

Jeśli zdecydujesz się zorganizować konkurs, jeśli gdzieś się wybierasz i chciałbyś spotkać się z ludźmi z 

Twojej niszy, jeśli będziesz na jakimś wydarzeniu lub jeśli zostaniesz nominowany do jakiejś nagrody. 

Możesz pisać całe posty o tego typu rzeczach, ale publikowanie Historii jest również świetnym 

sposobem, aby o tym porozmawiać. Jest trochę bardziej ludzki i nie musisz się tak bardzo edytować. 

Utwórz rząd świateł 

Podkreślenie niektórych z Twoich najlepszych historii to świetny dodatek do Twojego profilu. Możesz 

uporządkować je według kategorii i umieścić na nich małą okładkę, aby wyglądały lepiej (możesz użyć 

aplikacji Canva, aby łatwo tworzyć te okładki). Na przykład, jeśli jesteś blogerem podróżniczym, możesz 

utworzyć jedną grupę wyróżnień dla każdego odwiedzanego kraju lub kontynentu, a każdą okładkę 

możesz mieć z odpowiednią flagą. 

Zadawaj pytania 

Dzięki naklejkom opracowanym specjalnie do zadawania pytań i przeprowadzania ankiet, byłoby 

głupio nie wykorzystać ich w pełni, zwłaszcza jeśli jednym z głównych celów na Instagramie jest rozwój 

sieci. Ludzie lubią dzielić się swoimi opiniami i zawsze jest to plus, jeśli uważają, że Twój Instagram nie 

jest w 100% o Tobie, ale że chcesz też słuchać tego, co mają do powiedzenia. 



Facebook 

Gigant technologiczny; prawdopodobnie pierwszy, który przychodzi na myśl, gdy mówimy o mediach 

społecznościowych. Liczba i różnorodność funkcji na Facebooku wydaje się nigdy się nie kończyć i 

czasami trudno za nimi nadążyć. Istnieją jednak pewne podstawy, które z pewnością mogą być 

przydatne do rozwoju Twojej marki osobistej, a gdy zdarzają się duże aktualizacje, wszyscy o tym 

wiedzą, albo dlatego, że Facebook informuje o tym swoich użytkowników, albo dlatego, że staje się 

tematem rozmowy. Nie musisz więc być profesjonalistą od Facebooka, aby w pełni wykorzystać 

możliwości, po prostu musisz mieć oko na nowe aktualizacje, które mogą Cię zainteresować. 

Profil osobisty a strona firmowa 

W przypadku swojej marki osobistej możesz wybrać profil lub stronę na Facebooku. Profil ma limit 

liczby osób, które mogą się z Tobą połączyć (chociaż po osiągnięciu limitu znajomych ludzie mogą Cię 

„obserwować”), ale ułatwia to również kontrolowanie tego, kto należy do Twojego małego kręgu na 

Facebooku i nadaje Twojej marce bardziej ludzki charakter. Dzięki stronie na Facebooku nie masz tak 

dużej kontroli: gdy ktoś polubi twoją stronę, stanie się twoim obserwatorem i nie masz o tym nic do 

powiedzenia, chyba że w końcu go zablokujesz, ale prawdopodobnie stanie się to tylko wtedy, gdy 

będzie to konkretne obserwujący powoduje problemy w Twoim profilu. Jednak mniejsza również 

kontrola (i fakt, że nie ma ograniczeń co do liczby osób, które nie mogą się z Tobą skontaktować) 

oznacza, że Twój potencjał zasięgu jest znacznie większy. Zatem wybór między tymi dwoma jest 

kwestią rozważenia tego, co możesz z nimi zrobić. A jeśli nie możesz wybrać, możesz nawet mieć jedno 

i drugie i dostosować je do różnych odbiorców w ramach tej samej publiczności: na przykład możesz 

mieć swój Profil dla osób z branży, które znasz i które spotykasz po drodze, a Strona dla inne osoby, 

które są zainteresowane, ale których tak naprawdę nie znasz. Tylko upewnij się, że te dwa są spójne: 

nadal jesteś tą samą osobą, która zarządza i publikuje na obu. Jeśli zdecydujesz się na Profil, możesz 

przekształcić swój obecny w Profil marki osobistej lub możesz utworzyć drugie konto wyłącznie do 

celów promowania marki, wykonując te same kroki, co przy tworzeniu konta osobistego. Jedną rzeczą, 

na którą należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku profilu, są ustawienia prywatności każdego z 

Twoich postów. Bardziej szczegółowo omówię kwestię prywatności w kilku akapitach. Strona na 

Facebooku jest jak profil, ale zamiast być osobistą i tylko dla osób, które znasz, jest publiczna, każdy 

może ją śledzić i używasz jej do prezentowania swojej marki. Podczas tworzenia strony możesz wybrać 

jeden z dwóch typów: firmowy lub markowy (w przypadku stron firmowych) oraz społeczny lub 

publiczny (w przypadku stron niezwiązanych z działalnością biznesową, takich jak konto fanów). Po 

wybraniu jednej z nich będziesz musiał wpisać nazwę swojej strony (wybierz mądrze, ponieważ nie 

będziesz w stanie jej zmienić), wybrać kategorię i, w niektórych przypadkach, dodać swój adres i / lub 

numer telefonu . 

Następnie Facebook da Ci możliwość dodania profilu Twojej strony oraz zdjęć lub filmów na okładkę, 

ale jeśli nie masz ich w tym momencie, możesz pominąć te kroki. I to wszystko, twoja strona została 

utworzona. Ale oczywiście jest dużo więcej do edycji i dodawania. 

* Nazwa użytkownika: będzie na końcu adresu URL Twojej strony i ułatwi innym znalezienie Cię. 

* Informacje o stronie: data rozpoczęcia i rodzaj działalności. 

* CTA: związane z Twoją firmą (więc jeśli masz na przykład restaurację, możesz wybrać tę, w której 

dokonasz rezerwacji). 

*Zainteresowania 



* Więcej informacji: data premiery, informacje, biografia, nagrody, płeć, menu (w przypadku 

restauracji) i inne. 

* Historia: jak post na blogu dotyczący historii Twojej marki, który może również zawierać zdjęcie na 

okładkę. 

* Członkowie zespołu: gdzie możesz dodać swój osobisty profil, jeśli chcesz. 

* Usługi 

* Społeczność: jeśli masz również grupę na Facebooku związaną z Twoją marką. 

Na stronach Facebooka dostępnych jest 10 szablonów (Zakupy, Biznes, Miejsca, Filmy, Organizacje 

non-profit, Politycy, Usługi, Restauracje i kawiarnie, Strona wideo i Standard), które automatycznie 

dostosowują określone szczegóły Twojej strony. Gdy Twój profil jest już przygotowany, z wszystkimi 

ważnymi informacjami i wizualizacjami, możesz zacząć publikować, a Twoje posty mogą być organiczne 

lub promowane. Jeśli chodzi o zaangażowanie i interakcje, ludzie mogą polubić, komentować i 

udostępniać twoje posty, rozmawiać z tobą prywatnie na Messengerze i zostawiać recenzje. Podobnie 

jak na Instagramie, tutaj również możesz publikować Stories, ale ta funkcja nie jest tak popularna i 

używana na Facebooku. Kiedy publikujesz relację na Instagramie, istnieje możliwość udostępnienia jej 

również na Facebooku, dzięki czemu możesz zachować aktywność swoich relacji na Facebooku bez 

dodatkowej pracy. 

Personal Branding na Facebooku w 2019 roku 

Facebook to jedna platforma społecznościowa, której po prostu nie możesz zignorować .Oczywiście 

strategia, którą powinieneś wybrać, zależy od tego, dlaczego korzystasz z Facebooka. Na przykład te 

wskazówki są przydatne dla osób korzystających z Facebooka do promowania marki osobistej. 

Podaj wszystkie istotne informacje 

Facebook ma tak wiele różnych pól w sekcji „Informacje”, że musisz jak najlepiej je wykorzystać, aby 

mieć kontrolę nad tym, co chcesz, aby ludzie o Tobie wiedzieli i promować swoją markę osobistą, tak 

jak chcesz. Rzeczy takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wszelkie zdobyte certyfikaty lub 

nagrody: ludzie mogą to sprawdzić w Internecie i nic nie jest bardziej wiarygodne niż informacje 

dostępne na Twoim profilu lub stronie. Większość ludzi jest ciekawa i ostatecznie klikną sekcję 

„Informacje” w Twoim profilu, więc nie zawiedź ich. I oczywiście nie zapomnij o aktualizowaniu go w 

miarę rozwoju kariery. Poza tym powinieneś mieć przynajmniej jeden kontakt dla każdego, kto chciałby 

z tobą porozmawiać (taki, z którego faktycznie korzystasz - jeśli ktoś spróbuje się skontaktować i po 

prostu zostanie zignorowany, zbuduje twój niekorzystny wizerunek. łatwo tego uniknąć, ponieważ 

adres e-mail służy wyłącznie do zadawania pytań i upewniania się, że otrzymujesz powiadomienia o 

nowych wiadomościach e-mail). Możesz pomyśleć, że to nie jest takie ważne, ponieważ jeśli ludzie chcą 

z tobą porozmawiać, mogą po prostu wysłać ci wiadomość przez Facebook Messenger. Jasne, możesz 

mieć rację i nigdy nie otrzymać e-maila od kontaktu z Facebooka, ale taki jest  sposób myślenia, który 

może spowodować utratę interesujących możliwości. Pamiętaj, że wiele osobistej marki opiera się na 

networkingu, więc nie przegap żadnej potencjalnej okazji do poznania nowych ludzi ze swojej branży. 

Jeśli używasz profilu osobistego, zwróć uwagę na swoją prywatność 

Ustawienia 

Strony są z natury publiczne, więc jeśli używasz ich do promowania swojej osobistej marki, nie musisz 

martwić się o ustawienia prywatności. Jednak nie dotyczy to profili osobistych. Możesz zarządzać tymi 

ustawieniami na dwóch poziomach: całym swoim profilem i każdym postem. 



Ustawienia prywatności profilu 

Przejdź do ustawień swojego profilu i wybierz „Prywatność” z listy opcji po lewej stronie. Znajdziesz 

tam kilka ustawień prywatności i narzędzi, a poniżej wymienię te, na które powinieneś zwrócić uwagę. 

Będą to standardowe ustawienia wszystkiego, co robisz w swoim profilu: 

Twoja aktywność 

* "Kto może zobaczyć Twoje przyszłe posty?" - Tutaj należy wybrać opcję „Znajomi”, aby publikowane 

przez Ciebie treści były dostępne wyłącznie dla Twojej społeczności na Facebooku. Możesz się 

zastanawiać, co skłoniłoby ludzi do wysyłania Ci zaproszeń do znajomych, jeśli nie widzą niczego, co 

wcześniej opublikowałeś, ale pamiętaj, że są to standardowe ustawienia. Wkrótce zobaczymy 

ustawienia prywatności dla każdego posta, których możesz strategicznie wykorzystać, aby opublikować 

kilka zwiastunów, dzięki czemu odpowiednie osoby będą chciały wiedzieć więcej i, miejmy nadzieję, 

zechcą Cię dodać do swoich sieci. 

* „Przejrzyj wszystkie swoje posty i rzeczy, w których jesteś oznaczony” - Ze względów bezpieczeństwa 

powinieneś aktywować opcję ręcznego przeglądania wszystkiego, w czym jesteś oznaczony. Na 

wypadek, gdybyś został oznaczony w postach spamowych lub znajomy pomylił ten profil z Twoim 

rzeczywisty osobisty i oznaczy Cię na zdjęciu z dzikiej nocy z ostatniego weekendu. W ten sposób masz 

100% kontrolę nad tym, co może, a czego nie może pojawić się w Twoim profilu. 

Jak ludzie Cię znajdują i kontaktują się z Tobą 

*"Kto może ci wysłać zaproszenia do grona znajomych?" - Ustaw to na „Wszyscy”, a następnie 

zdecyduj, kogo chcesz zaakceptować jako znajomego na Facebooku. Na Facebooku są konta spamowe 

i trolle, których nie będziesz chciał w swojej sieci online. 

* „Kto może Cię wyszukać na podstawie podanego przez Ciebie adresu e-mail?” i „Kto może Cię 

wyszukać na podstawie podanego przez Ciebie numeru telefonu?” - Chcesz być znajdowany przez 

odpowiednie osoby, więc zdecydowanie ustaw oba na „Wszyscy”. Prawdopodobnie podasz swój e-

mail i swój numer telefonu w kilku przypadkach, a ludzie mogą używać tych kontaktów, aby znaleźć Cię 

online. 

* „Czy chcesz, aby wyszukiwarki spoza Facebooka łączyły się z Twoim profilem?” - To oczywiste: 

zdecydowanie tak. Ktoś mógł usłyszeć twoje imię i trochę o sobie i zainteresował się tym, co robisz, 

więc spróbuje wygooglować twoje imię i boom, oto twoja własna strona na Facebooku, gdzie może 

dowiedzieć się więcej o tobie, a nawet skontaktować się z Tobą. To zwycięska sytuacja dla obu osób! 

Poza tym za każdym razem, gdy coś publikujesz, możesz wybrać ustawienia prywatności dla tego 

konkretnego posta. Zanim klikniesz „Udostępnij”, kliknij opcje przewijania w dół obok „Kanału 

wiadomości” tuż pod tym, co właśnie napisałeś.  

Idź po: 

* Publiczne, dla tych postów zwiastuna, o których wspomniałem wcześniej. Jeśli uważasz, że post może 

sprawić, że ktoś będzie chciał się z tobą skontaktować, a jeśli nie jest zbyt ekskluzywny, upublicznij go 

(tj. każdy na Facebooku lub poza nim może go zobaczyć). Coś takiego jak konkurs, który będziesz 

organizować lub wydarzenie, na którym będziesz przemawiać, może być dobrym postem do 

opublikowania. 

* Znajomi we wszystkich innych postach. Ludzie wysyłali Ci zaproszenie do znajomych, aby zobaczyć 

wartościowe, interesujące treści, więc powinieneś starać się im to dać. 



* Znajomi oprócz… na wypadek, gdybyś nie chciał, aby konkretny znajomy (lub lista znajomych) 

zobaczył wpis. 

Podziel się swoją wiedzą 

W przeciwieństwie do Instagrama, Facebook nie jest z natury wizualny; zawiera również sporo tekstu. 

Nie oznacza to, że najlepszym rozwiązaniem jest publikowanie głównie tekstu: jeśli chcesz osiągnąć 

najlepsze możliwe wyniki, powinieneś dołączyć do tekstu dobre efekty wizualne (więcej o tym w 

następnej sekcji). Ale ponieważ możesz udostępnić znacznie więcej słów na Facebooku, jest to świetna 

okazja, aby bardziej szczegółowo pokazać swoją wiedzę swoim obserwatorom. Jeśli na przykład masz 

bloga, zawsze powinieneś udostępniać łącze do nowych postów na blogu. Jeśli udzielono Ci wywiadu 

lub miałeś gdzieś post gościnny, powinieneś zrobić to samo. Widzisz, rzeczywistej długiej treści nie ma 

na Facebooku, ale ponieważ udostępnianie takich postów na platformie jest tak łatwe, zdecydowanie 

jest to coś, czego nie powinieneś ignorować. Osoby zainteresowane tym, co masz do powiedzenia, 

klikną, zwłaszcza jeśli Twój post ma dobrą, atrakcyjną kopię i jeśli fragment zawiera optymalizację pod 

kątem udostępniania w mediach społecznościowych. 

Publikuj z dobrą jakością i spójnymi zdjęciami 

Powinieneś to zrobić dla każdego używanego elementu wizualnego: 

* Zdjęcie profilowe: oprócz zwykłych standardów jakości, upewnij się, że używasz zdjęcia o 

odpowiednich wymiarach, które w tym przypadku wynoszą 2048 na 2048 pikseli (pamiętaj, że nawet 

jeśli prześlesz kwadratowy obraz, Facebook przytnie go do koło). 

Powinieneś dawać profesjonalną i godną zaufania atmosferę, co może oznaczać różne rzeczy dla 

różnych branż i nisz - niekoniecznie musisz być w garniturze lub sukience do pracy. Jeśli chcesz na 

przykład zostać ekspertem fitness, powinieneś mieć swoje zdjęcie w dobrej jakości stroju fitness. 

Możesz nawet zatrudnić profesjonalnego fotografa lub poprosić znajomego fotografa o zrobienie dla 

Ciebie tych zdjęć. Jeśli nie stać Cię na pierwszą i nie masz drugiej, radzę wejść na grupy na Facebooku 

związane z przedsiębiorcami i freelancerami i zapytać, czy w Twojej okolicy jest fotograf, który chciałby 

dokonać zamiany usług: w tym Sesja zdjęciowa do sesji treningowej byłaby świetną propozycją. 

Prawdopodobnie znajdziesz kogoś na to! Obie strony skorzystałyby na tym, a może to być nawet 

świetna okazja do wymyślenia ustnych ust. 

* Zdjęcie na okładkę: zdjęcie na okładkę może być po prostu dobrym zdjęciem związanym z dziedziną, 

w której się specjalizujesz, ale może też być świetnym sposobem na podkreślenie czegoś, co chcesz 

ogłosić, na przykład premiery nowego produktu lub wydarzenia, w którym będziesz hosting. 

Jeśli zdecydujesz się używać swoich zdjęć na okładkę do ogłaszania ogłoszeń, upewnij się, że Twoje 

zdjęcia mają ładny wygląd. Jeśli masz na to środki, możesz zlecić na zewnątrz projektowanie swoich 

wizualizacji lub nawet zrobić to jednorazowo, jeśli zapłacisz za szablon, który możesz następnie 

samodzielnie edytować, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. W przeciwnym razie możesz użyć Snappy i 

samodzielnie wykonać obrazy. Cokolwiek zdecydujesz się opublikować, nie zapomnij użyć właściwych 

wymiarów: 1640 na 720 pikseli. 

* Obrazy postów: są to obrazy, które towarzyszą postom, które tworzysz. Mogą to być zdjęcia lub 

zaprojektowane obrazy. Dla tych obrazów ważna jest szerokość, która powinna wynosić 476 pikseli; 

wysokość może się różnić. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jeśli używasz tekstu w 

swoich projektach, musisz pamiętać, że wiele osób korzysta z Facebooka za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych. Kiedy więc nadejdzie czas na zaprojektowanie tych elementów wizualnych, upewnij się, że 

będą one czytelne nawet na telefonie. Innymi słowy, mówię, że czcionka nie może być zbyt mała. 



* Obraz podglądu linku: kiedy piszesz adres URL w polu „O czym myślisz, [wstaw swoje imię i 

nazwisko]?” pojawi się fragment, w którym powinien znajdować się obraz zorientowany poziomo. 

Jeśli wysyłasz link do swojej witryny lub bloga, powinieneś upewnić się, że wszystkie Twoje strony 

zawierają ten obraz o optymalnych wymiarach, tj. 600 na 314 pikseli. Możesz to zrobić, przechodząc 

do zaplecza swojej witryny internetowej, przechodząc do strony edycji tego, co próbujesz udostępnić, 

i poszukaj sekcji „Media społecznościowe”. Spróbuj i zrób to za każdym razem, gdy publikujesz nową 

stronę w swojej witrynie, a nie będziesz musiał się tym więcej martwić. 

* Obraz wydarzenia: możesz nie używać tego tak często, ale nadal dobrze jest znać kilka wskazówek. 

Wybierz obraz o wymiarach 1200 na 675 pikseli i ponownie upewnij się, że umieszczając tekst w 

obrazie, nie używaj zbyt małej czcionki, w przeciwnym razie pogorszy się czytelność na urządzeniach 

mobilnych. Uwaga: idealne wymiary każdego obrazu zmieniają się regularnie, więc staraj się być na 

bieżąco z aktualizacjami. 

Odpowiadaj na swoje wiadomości na Facebooku Messenger 

Jeśli zrobisz to dobrze z osobistym brandingiem w mediach społecznościowych, ludzie będą chcieli się 

z Tobą skontaktować i najprawdopodobniej otrzymasz kilka pytań, zaleceń i komentarzy. Bardzo ważne 

jest, abyś postarał się odpowiedzieć lub przynajmniej przyjąć do wiadomości tylu, ilu możesz. 

Pozostawienie wszystkich na „Czytaj” da ci reputację kogoś, kto nie jest przystępny, co przełoży się na 

dużą przeszkodę dla rozwoju twojej sieci. Jeśli używasz strony do budowania marki, możesz skorzystać 

z szybkich odpowiedzi, które pomogą Ci w tym zadaniu. Aby skorzystać z błyskawicznych odpowiedzi, 

wejdź na swoją stronę i wybierz „Ustawienia”. Na liście opcji po lewej stronie znajdziesz „Wiadomości”, 

w którym należy kliknąć. Na tej stronie znajduje się sekcja „Asystent odpowiedzi”, w której możesz 

aktywować i spersonalizować swoje natychmiastowe odpowiedzi, a także zaplanować czas, kiedy 

ludzie otrzymają wiadomość, że nie jesteś dostępny i wkrótce się z Tobą skontaktują. Skonfiguruj ładną 

natychmiastową odpowiedź, a następnie, jeśli możesz, poświęć trochę czasu na przejrzenie 

otrzymanych wiadomości i odpisz im. 



Reklama na Facebooku 

Podobnie jak na Instagramie, Facebook daje Ci również możliwość tworzenia organicznych postów lub 

inwestowania w nie (dotyczy to tylko stron na Facebooku - Profile osobiste nie mogą korzystać z reklam 

na Facebooku). Radzę, abyś rozważył zrobienie kilku reklam, ponieważ codziennie na Facebooku jest 

coraz więcej konkurencji, a zasięg bezpłatnych postów na tej platformie (iw rzeczywistości na każdej 

innej) stale maleje. Jako strona na Facebooku możesz inwestować w swoje posty na dwa sposoby: albo 

piszesz zwykły post, a następnie go promujesz, albo tworzysz reklamy. Prawda jest taka, że promowany 

post jest rodzajem reklamy, ale nadal istnieją pewne różnice, które warto wziąć pod uwagę, gdy musisz 

dokonać wyboru między nimi. Wzmacniając post, po prostu poszerzasz jego grono odbiorców, mając 

nadzieję na osiągnięcie wyniku charakterystycznego dla tego posta. Reklamy są większe i wymagają 

trochę więcej strategii i myślenia. Mogą stanowić całą cyfrową kampanię marketingową i zawierać 

bardziej zaawansowane opcje dostosowywania. 

Wzmocnione posty 

Aby promować post, napisz i opublikuj go w normalny sposób, a po opublikowaniu kliknij opcję 

„Wzmocnij post”. Po zaakceptowaniu polityki niedyskryminacji Facebooka (istnieje po to, aby reklamy 

nie były dyskryminujące ze względu na rasę, kraj, religię, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość 

płciową i inne - coś, czego ZAWSZE powinieneś przestrzegać), zobaczysz wyskakujące okienko z kilkoma 

opcjami zarządzania postem wzmocnionym (a także będziesz mógł wyświetlić podgląd swojego posta 

zarówno na komputerze, jak i na telefonie komórkowym, po prawej stronie wyskakującego okienka): 

Publiczność 

Grupa osób, do których chcesz dotrzeć z tym promowanym postem. Masz tutaj trzy opcje: 

* Osoby wybrane przez kierowanie: grupa osób, których dane demograficzne (płeć, wiek i lokalizacje) 

definiujesz. Gdy zmienisz te dane demograficzne, Facebook pokaże Ci potencjalny zasięg Twojego 

wpisu, dzięki czemu możesz eksperymentować i spróbować dotrzeć do dużej liczby osób. 

* Osoby, którym podoba się Twoja strona (możesz zmienić lokalizację, aby ograniczyć lub poszerzyć 

grono swoich obserwujących). 

* Osoby, które lubią Twoją stronę i ich znajomych (ponownie możesz zmienić lokalizację). 

Budżet i czas trwania 

* Całkowity budżet: kwota, którą chcesz wydać, która zostanie rozłożona na dni, w których zdecydujesz 

się na promocję postu (minimalna kwota to jedna jednostka walutowa dziennie). 

* Czas trwania: promowany post może wyświetlać się przez jeden dzień, tydzień lub dwa tygodnie. 

* W sekcji Budżet i czas trwania Facebook informuje Cię o koszcie dziennym w zależności od kwoty i 

wybranej liczby dni. Nie potrzeba tutaj matematyki z twojej części. 

Zapłata 

Będziesz mieć metodę płatności połączoną ze swoją stroną na Facebooku, która automatycznie pojawi 

się w tej sekcji. Możesz to jednak zmienić. 

Reklamy na Facebooku 

Inne dostępne reklamy na Facebooku są nieco bardziej złożone niż posty wzmocnione, ale nic zbyt 

szalonego. Są dość podobne do tych, które opisałem w poprzednim rozdziale, ponieważ Facebook jest 



właścicielem Instagrama. Aby utworzyć reklamy, musisz przejść do Business Managera Facebooka, 

gdzie możesz utworzyć osiem różnych typów reklam: 

* Zdjęcie: reklama zawierająca obraz (o proporcjach 9:16 lub 16: 9) i link wraz z kopią. Najprostszy i 

najłatwiejszy do postawienia. 

* Wideo: reklama z filmem, który może być krótki (GIF, pionowe filmy, karuzela wideo lub kolekcja 

wideo) lub długi (wideo typu in-stream, tj. Te trwające od 5 do 15 sekund filmy, które są odtwarzane 

przed obejrzeniem klikniętego filmu ). 

* Historie: podobnie jak na Instagramie, ludzie mogą tworzyć i publikować Stories (treść dostępna tylko 

przez 24 godziny) na Facebooku. Gdy utworzysz reklamę fabularną, pojawi się ona pomiędzy historiami 

innych użytkowników, opublikowanymi przez ich znajomych, i da im możliwość przesunięcia palcem w 

górę i dowiedzenia się więcej (ponownie, podobnie jak na Instagramie). 

* Messenger: reklamy, które pojawiają się w oknie czatu między Tobą a użytkownikiem Facebook 

Messenger. Te reklamy są bardziej osobiste, ponieważ „ty” rozmawiasz jeden na jeden z osobą po 

drugiej stronie ekranu i pomagają w rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi klientami. Reklamy w 

komunikatorze mogą być w pełni zautomatyzowane. Tworzysz quiz i zgodnie z odpowiedziami danej 

osoby sugerujesz produkt lub usługę, która ma największy sens. Możesz je dostosować, aby były tak 

kreatywne i interaktywne, jak chcesz. 

* Karuzela: dzięki reklamom karuzelowym możesz mieć od dwóch do dziesięciu zdjęć lub filmów w tej 

samej reklamie, a każde z nich może kierować użytkownika do innego linku. Możesz zamówić slajdy 

samodzielnie lub pozwolić Facebookowi zamówić je w zoptymalizowany sposób, w zależności od ich 

wydajności. 

* Pokaz slajdów: podobny do reklam wideo, ale zamiast tego prezentowany w formacie pokazu 

slajdów. Wybierasz każdy obraz (który powinien mieć proporcje 16: 9, 1: 1 lub 2: 3) lub wideo do 

slajdów, układasz je w kolejności, wybierasz czas trwania każdego slajdu i, jeśli chcesz, dodajesz muzykę 

(i nie zapomnij o problemie z prawami autorskimi, w przeciwnym razie Twoja reklama może zostać 

usunięta). Podczas tworzenia reklamy pokazu slajdów upewnij się, że wszystkie obrazy mają ten sam 

współczynnik; jeśli tego nie zrobią, Facebook sprawi, że wszystkie będą 1: 1, a fragmenty zdjęć zostaną 

pominięte. 

* Kolekcja: te reklamy działają jak katalog, w którym użytkownicy mogą przeglądać i znaleźć więcej 

informacji o produktach marki. Zawierają główne zdjęcie lub film, a następnie cztery mniejsze zdjęcia 

tego, co marka chce promować. Istnieją cztery szablony reklam kolekcji, które należy wybrać w 

zależności od celów końcowych: 

* Instant Storefront, jeśli chcesz pokazywać i sprzedawać cztery lub więcej produktów; 

* Instant Lookbook, jeśli chcesz opowiedzieć historię i jednocześnie zwiększyć sprzedaż; 

* Natychmiastowe pozyskiwanie klientów, gdy chcesz przenieść użytkownika do aplikacji lub strony 

internetowej; i 

* Natychmiastowe opowiadanie historii, gdy chcesz opowiedzieć historię. 

* Playables: są jak mała próba. Playable to interaktywna reklama, w której użytkownik może 

wypróbować aplikację przed jej pobraniem. Reklama odtwarzalna składa się z trzech elementów: 

początkowego wideo, czyli wprowadzenia do aplikacji; demo gry, czyli część interaktywna; oraz 

wezwanie do działania, które prowadzi użytkownika do sklepu z aplikacjami. 



Reklama Twojej marki na Facebooku w 2019 roku 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami Facebooka dotyczącymi zalecanego typu reklamy.  

Twój cel(e)  

Facebook przeprowadził badania na swojej platformie, aby zrozumieć, jak działa każdy format reklam. 

Możesz znaleźć te informacje, przeglądając ich blog biznesowy, ale oto krótkie podsumowanie: 

* Reklamy fotograficzne są dobre, jeśli chcesz przyciągnąć użytkowników do swojej witryny lub 

zwiększyć świadomość na temat konkretnego produktu. 

* Reklamy wideo to świetny wybór, jeśli chcesz łatwiej przyciągnąć uwagę klienta (po prostu upewnij 

się, że pierwsze 3 sekundy są niesamowite, nawet bez dźwięku i sprawiają, że użytkownik chce klikać i 

oglądać więcej). 

* Historie Reklamy działają najlepiej, jeśli chcesz stworzyć szybką, autentyczną reklamę dla 

użytkownika i jeśli chcesz skutecznie doprowadzić do określonego działania. 

* Reklamy komunikacyjne pozwalają dotrzeć do ogromnej liczby osób, oferują im interaktywne 

reklamy i rozpoczynają rozmowy z potencjalnymi klientami. 

* Reklamy karuzelowe świetnie nadają się do opowiadania historii, prezentowania nowej linii 

produktów lub do szczegółowego opisywania cech jednego produktu lub usługi. 

* Reklamy w formie pokazu slajdów działają najlepiej, jeśli chcesz, aby złożona historia była bardziej 

przejrzysta lub jeśli chcesz mieć pewność, że nawet osoby z wolnym łączem będą mogły oglądać Twoją 

reklamę, bez konieczności wyświetlania tylko jednego obrazu. 

* Reklamy kolekcji są świetne, aby zachęcić do sprzedaży. 

Reklamy, które można odtwarzać, są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz, aby użytkownik 

wypróbował Twoją aplikację i - miejmy nadzieję - w końcu ją pobierze. 

Pamiętaj, że nie sprzedajesz produktu (przynajmniej nie bezpośrednio), ale siebie 

Gdybyś miał promować produkt lub usługę, Twoim ostatecznym celem byłaby prawdopodobnie 

sprzedaż, więc zbudowałbyś wokół tego swoją strategię reklamową na Facebooku. Ale tutaj nie na tym 

się skupiamy; przynajmniej nie Twoim głównym celem, ponieważ promując swoją markę osobistą, 

będziesz z drugiej ręki promować swoją markę biznesową. Co więc chcesz, aby ludzie zrozumieli i zrobili 

za pośrednictwem Twoich reklam? Powiedziałbym, że w przypadku marki osobistej stworzenie wideo 

może być naprawdę interesującym wyborem, ponieważ jest to najprawdopodobniej najbardziej 

osobista opcja, jaką daje ci Facebook. I oczywiście możesz zainwestować w bardziej sporadyczne posty, 

takie jak te związane z Twoimi przyszłymi wydarzeniami lub występami na dużych konferencjach, jeśli 

uważasz, że naprawdę warto wydać swoje $$$. 

Niech twoje grosze się liczą 

Zasięg organiczny nie zaprowadzi Cię zbyt daleko, więc inwestowanie w Facebook Ads to zawsze dobry 

pomysł. Jednak jako marka osobista radzę, abyś poświęcił trochę czasu na zdefiniowanie odbiorców, 

do których chcesz dotrzeć, a także czas trwania reklam, aby nie marnować pieniędzy. Dzieje się tak, 

ponieważ prawdopodobnie nie masz takiego samego budżetu, jak przedsiębiorstwo, więc liczy się 

każdy grosz. Po zakończeniu dostosowywania użyj kreatywnych reklam, aby skierować użytkownika do 

swojej osobistej witryny internetowej lub rozpocząć rozmowę z Tobą w Messengerze. Zbuduj te 

reklamy tak, aby łatwo prowadziły osobę do podjęcia działania, którego oczekujesz. Jako 



jednoosobowa, niskobudżetowa marka, nie chcesz zmuszać ludzi do zbytniego wysiłku, zanim dotrą do 

mety Twojej reklamy. Tak więc, jeśli chodzi o wezwanie do działania i witrynę z nim połączoną, od razu 

przejdź do sedna. 

Postaraj się, aby Twoja reklama nie wyglądała jak reklama 

Reklama jest o wiele bardziej atrakcyjna, jeśli nie wygląda na taką. Kiedy więc tworzysz reklamy, rób to 

tak, jakbyś zamierzał opublikować „zwykły” post na Facebooku. W kategoriach marketingu cyfrowego 

oznaczałoby to wybranie reklamy natywnej, tj. Płatnych treści, które wyglądają, czują się i działają jak 

zawartość organiczna, podążając za przepływem platformy, na której je publikujesz. Nie próbuj zbyt 

mocno, inaczej nie będzie być tak wydajne, jak mogłoby być. 



Twitter 

Twitter jest popularnym wyborem, jeśli chodzi o promowanie marki osobistej (chociaż jej wzrost 

spowolnił w ciągu ostatnich kilku lat), gdzie użytkownicy mogą dzielić się krótkimi, bezpośrednimi 

przemyśleniami. Twitter został stworzony w 2006 roku przez Jacka Dorseya, amerykańskiego 

programistę, który w tamtym czasie próbował stworzyć aplikację do obsługi SMS-ów. Nie wiedział, że 

w końcu założy jedną z najpopularniejszych platform mediów społecznościowych wszechczasów. Kiedy 

ktoś odwiedzi Twój profil na Twitterze, zobaczy zdjęcie na okładkę, inaczej zwane nagłówkiem, które 

powinno mieć 1500 pikseli na 500 pikseli; Twoje zdjęcie profilowe, które powinno mieć wymiary 400 

na 400 pikseli (biorąc pod uwagę, że Twitter przycina je do koła); i biografię - tekst o maksymalnej 

długości 160 znaków - po którym następuje Twoja lokalizacja, witryna internetowa, Twoja „wersja 

Twittera” (czyli data utworzenia Twittera) i Twoje rzeczywiste urodziny. Te informacje pojawiają się 

tylko wtedy, gdy zdecydujesz się ustawić je jako publiczne. Posty na Twitterze nazywane są tweetami. 

Kiedyś miały one limit 140 znaków, ale, zgodnie z popularnym zapotrzebowaniem, limit ten został 

zwiększony do 280 znaków. Oznacza to, że użytkownicy Twittera nie mogą pisać długich treści, co 

sprawia, że są one bardzo łatwe do strawienia. Wraz z tekstem możesz dodać maksymalnie cztery 

obrazy (które powinny mieć co najmniej 600 pikseli na 335 pikseli), GIF, wideo lub fragment linku. 

Możesz dokonywać podstawowych edycji swoich zdjęć (jeśli tweetujesz z aplikacji iOS lub Android), 

dodać do nich do 25 naklejek i oznaczyć innych użytkowników, a także lokalizację. Jeśli chodzi o 

interakcje, Twoi obserwatorzy mogą: 

* Przesłać dalej twoje tweety, czyli „Udostępnij” w wersji Twittera. Gdy ktoś poda ponownie Twój 

tweet, pojawi się on na jego profilu na Twitterze. Nadal pojawiają się jako Twoje, a to oznacza, że liczba 

odbiorców tego posta staje się jeszcze większa, co może być świetnym sposobem na zdobycie nowych 

obserwujących. Gdy ktoś przesyła dalej tweet, może również dodać komentarz, który może zainicjować 

rozmowy. 

* Podobnie jak twoje tweety. 

* Odpowiadaj na swoje tweety. 

* Wyślij wiadomość bezpośrednią jako odpowiedź na tweet. 

Pod każdym z twoich tweetów zobaczysz trzy ikony z liczbą po ich prawej stronie i odnoszą się one do 

trzech z tego typu interakcji: dymek z wypowiedziami reprezentuje odpowiedzi, dwie strzałki oznaczają 

retweety, a serce to polubienia. Te liczby są widoczne nie tylko dla Ciebie, ale dla każdego, kto widzi 

Twoje tweety. Istnieje również mała litera, którą użytkownicy mogą kliknąć, aby wysłać wiadomość, 

ale ta nie ma przy sobie żadnego numeru. 

Reklamy na Twitterze 

Podobnie jak dwie platformy społecznościowe, o których mówiłem do tej pory, również Twitter daje 

swoim użytkownikom możliwość tworzenia płatnych postów. Aby utworzyć reklamy na Twitterze, 

musisz wejść na https://ads.twitter.com. Po potwierdzeniu kraju i strefy czasowej, Twitter zapyta Cię, 

jaki cel chcesz osiągnąć dzięki reklamie. Może to być: 

* Promuj instalacje aplikacji: tworząc tę reklamę, dodajesz link do swojej aplikacji oraz jej nazwę. Płacisz 

za każde kliknięcie lub instalację; 

* Zdobądź więcej obserwujących: płacisz za każdego zdobytego obserwującego; 

* Zwiększ zaangażowanie swoich tweetów: płacisz za zaangażowanie utworzone przez reklamę (więc 

nie obejmuje zaangażowania, które może wystąpić po wyświetleniu reklamy); 



* Uzyskaj wyświetlenia wideo: płacisz za każde wyświetlenie; 

* Zabieraj ludzi do swojej witryny: płacisz za każde kliknięcie; 

* Spraw, aby obecni użytkownicy Twojej aplikacji otworzyli ją i używali: płacisz za każde kliknięcie; 

* Publikuj filmy wraz z treściami premium: płacisz za każde wyświetlenie; lub 

* Zwiększ świadomość poprzez swój tweet: płacisz za każde wyświetlenie. 

Dla każdej kampanii reklamowej, którą tworzysz na Twitterze, możesz utworzyć grupy reklam i 

zdefiniować ich czas trwania, budżet, rodzaj stawki (istnieją trzy opcje, które różnią się w zależności od 

typów reklam: Stawka automatyczna, gdzie budżet jest zoptymalizowany pod kątem wydatków 

najmniejszą kwotę pieniędzy, aby uzyskać najlepsze możliwe wyniki; Koszt docelowy, w którym 

wybierasz, ile chcesz zapłacić, Twitter oblicza średnią dzienną, którą powinieneś osiągnąć, i płacisz 

średni koszt działania za każdy dzień; oraz Maksymalna oferta, która pozwala wybrać, ile chcesz 

zapłacić za działanie), szczegóły celu i kreacje. W zależności od wybranego celu reklama może pojawiać 

się w czterech różnych częściach Twittera: w kanałach użytkowników, w Twoim własnym profilu, na 

stronie wyników wyszukiwania lub na platformie Twitter Audience Platform. Jeśli nie chcesz kłopotów 

związanych z tworzeniem kampanii i reklam, Twitter daje Ci opcję automatycznego promowania 

Twoich tweetów za miesięczną opłatą w wysokości 99 USD. Nie są to jednak zwykłe tweety: muszą 

przestrzegać polityki jakości Twittera. Innymi słowy, musisz mieć działający link w swoim biografii, 

który użytkownicy mogą kliknąć, aby uzyskać więcej informacji, zdjęcie profilowe i nagłówek, twoje 

tweety powinny być jasne i dokładne, powinien istnieć link docelowy, tekst powinien być poprawny 

pod względem gramatyki i pisowni, a wszelkie obrazy i filmy powinny być dobrej jakości i być 

odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Jeśli nie masz czasu na tworzenie reklam (a zamiast tego 

masz 99 dolarów), może to być interesująca opcja, ale pamiętaj, że nie ma gwarancji pomyślnego 

wyniku. 

Karty na Twitterze 

Kolejną funkcją na Twitterze są karty Twittera, które są podobne do Tweetów 2.0. Początkowo zostały 

stworzone z myślą o ludziach, którzy mieli coś do powiedzenia, że nie mogą umieścić tylko 140 znaków, 

ale nadal są używane nawet po tym, gdy limit znaków podwoił się. Tworzenie kart na Twitterze może 

być trochę trudne, ponieważ wymagają pewnego (prostego) kodowania w zapleczu Twojej witryny, 

więc jeśli znasz programistę, rozważ poproszenie go o pomoc; zrobią to w mgnieniu oka. Jeśli musisz 

to zrobić sam, Twitter zapewnia przydatne zasoby i dokumentację na Twitterze Developers i zawsze 

możesz sprawdzić, czy są poprawnie skonfigurowane w Twitter Card Validator. Po uruchomieniu Karty 

mają potencjał, aby przenieść Twoją wiadomość nawet dalej niż Twój profil: gdy użytkownicy tweetują 

link do strony internetowej, dla której utworzyłeś kartę, pojawi się karta Twittera i będzie widoczna dla 

ich obserwujących. 

Istnieją cztery typy kart Twittera: 

* Karty podsumowań składają się tylko z tekstu i dają użytkownikowi podgląd treści, które zobaczy po 

kliknięciu linku na karcie. 

* Karty podsumowania z dużym obrazem to dokładnie to, o czym myślisz: karta podsumowania z 

dołączonym do niej klikalnym obrazem. Obraz powinien mieć stosunek 2: 1, minimum 300 pikseli na 

157 pikseli i maksymalnie 4096 pikseli na 4096 pikseli. 

* Karty aplikacji promują aplikacje mobilne i mogą zawierać nazwę aplikacji wraz z jej opisem, ikoną, 

oceną i ceną. 



* Karty Graczy zawierają wideo i audio i są najbardziej skomplikowane w konfiguracji. 

Sekcja Na czasie i hashtagi 

Jeśli wejdziesz na pierwszą stronę Twittera, znajdziesz tam sekcję „Trendy dla Ciebie”. Są to 

najpopularniejsze tematy na platformie mikroblogowania, w zależności od Twojej lokalizacji, kont, 

które obserwujesz i publikowanych tweetów. Możesz szukać innych lokalizacji, a pojawiające się trendy 

się zmienią. Te trendy są klikalne, a każdy z nich prowadzi do listy tweetów, które zawierają ten trend. 

Niektóre z trendów, które pojawiają się w Twoim profilu, będą prawdopodobnie hashtagami. Hashtagi 

są dużą częścią Twittera, ponieważ była to platforma, na której były po raz pierwszy używane, i mogą 

być bardzo użytecznym sposobem poszerzenia grona odbiorców. Gdy umieścisz znak „#” przed słowem 

lub wyrażeniem (bez odstępów i znaków interpunkcyjnych), staje się on klikalny i przenosi Cię do listy 

tweetów zawierających ten hashtag. 

Twitter Analytics 

Każdy na Twitterze ma dostęp do części platformy związanej z analizą swoich tweetów. Ta podstrona 

Twittera zawiera pięć zakładek z informacjami o Twoich wynikach. 

Home 

Wyświetla podsumowanie z najważniejszymi wydarzeniami z każdego miesiąca, w którym jesteś na 

Twitterze: najwyższy tweet miesiąca (ten z największą liczbą wyświetleń), najwyższa wzmianka o 

Twoim pseudonimie twitterowym (tym, który dał Ci najwięcej top follower (ten, który ma najwięcej 

obserwujących), top media tweet (twój top tweet zawierający obraz, wideo lub GIF) i top tweet card 

(twoja karta z największą liczbą wyświetleń). 

Tweety 

Pokazuje wykres liniowy wyświetleń (ile razy tweet pojawił się w kanale użytkownika), które 

otrzymałeś z tweetami w ciągu miesiąca do tego momentu, a także całkowity współczynnik 

zaangażowania, kliknięcia linków, retweety, polubienia i odpowiedzi z tego okresu oraz te same 

wskaźniki KPI dla każdego z Twoich tweetów. 

Odbiorcy 

Pokazuje wykres słupkowy ewolucji liczby obserwujących. Możesz także wyświetlić stronę „Wszyscy 

użytkownicy Twittera”, która zawiera pewne informacje o użytkownikach w danym kraju: 

zainteresowania, dane demograficzne (takie jak poziom wykształcenia, zawód, stan cywilny i wartość 

netto), zachowania konsumentów (style kupowania i zakupy dóbr konsumpcyjnych) i ich zasięg 

mobilny (ich operator sieci bezprzewodowej). 

Wydarzenia 

Pokazuje wydarzenia w kilku różnych kategoriach i lokalizacjach, o których ludzie najczęściej mówią na 

Twitterze, z liczbą tweetów na ich temat, całkowitym zasięgiem i wyświetleniami. 

Więcej 

Obejmuje dane analityczne dotyczące opublikowanych przez Ciebie filmów i konwersji w Twojej 

witrynie i / lub aplikacji mobilnej. 

Personal Branding na Twitterze w 2019 roku 



Twitter to platforma do mikroblogowania, a mikroblogowanie można prowadzić na dowolny temat, co 

oznacza, że niezależnie od obszaru specjalizacji możesz wykorzystać Twittera na swoją korzyść. Twitter 

jest jedną z najbardziej obiecujących platform mediów społecznościowych do budowania marki 

osobistej i istnieje niezliczona liczba udanych przypadków osób posiadających konta na Twitterze, 

które pokazują swój potencjał w promowaniu osób i ich karier. Ci ludzie prawdopodobnie zastosowali 

się do tych wskazówek, o których będę mówić! 

Sprawdź ustawienia prywatności 

Gdy tworzysz konto na Twitterze, Twoje tweety są domyślnie publiczne, co oznacza, że każdy, nawet 

osoby bez konta na Twitterze, może czytać Twoje posty. Możesz jednak zmienić swoje ustawienia 

prywatności i bezpieczeństwa, które określą, kto może zobaczyć Twój profil i publikowane przez Ciebie 

tweety i wchodzić z nimi w interakcję. Moja sugestia jest taka, że nie chronisz swoich tweetów, Twoi 

obserwatorzy nie będą mieli możliwości ich ponownego przesyłania i tracisz świetną okazję do 

powiększenia swojej sieci na Twitterze. Co więcej, jeśli Twoje tweety są chronione, inni użytkownicy 

nie będą mogli Cię znaleźć za pomocą hashtagów i trendów (lub poza Twitterem, przez wyszukiwarki), 

a jeśli odpowiesz na tweet od kogoś, kto Cię nie obserwuje, nie zobaczą to, co również negatywnie 

wpływa na Twoje szanse na nawiązanie kontaktów. To, czego chcesz dla swojej osobistej marki, jest 

całkowitym przeciwieństwem tego wszystkiego. Tagowanie zdjęć to jednak inna historia. Z tego 

samego powodu, o którym wspomniałem, gdy mówiłem o innych ludziach oznaczających Cię na 

Facebooku, radzę spróbować zmniejszyć ryzyko, że zostaniesz oznaczony w poście, który negatywnie 

wpłynie na Twoją markę. Twitter nie oferuje opcji recenzowania każdego posta, w którym zostałeś 

oznaczony, podobnie jak Facebook, ale możesz zdecydować, że chcesz oznaczać tylko osoby, które 

obserwujesz. To nie gwarantuje w 100%, że nigdy nie zostaniesz oznaczony we wpisie, z którym nie 

chcesz być powiązany, ale jest to mniej prawdopodobne (zwłaszcza jeśli jesteś „wybredny” w kwestii 

tego, kogo obserwujesz) i sprawia, że kontrola uszkodzeń jest dużo łatwiejsza w zarządzaniu. Jeśli 

chodzi o zespoły Twittera (funkcja zarządzana na TweetDeck, narzędzie stworzone przez Twittera do 

zarządzania wieloma kontami na Twitterze, śledzenia określonych tematów i hashtagów oraz 

organizowania korzystania z Twittera tak, jak chcesz), również zezwalaj tylko osobom, które 

obserwujesz, na dodawanie Cię do swoich zespołów . Zapobiegnie to dodaniu Cię do zespołów, które 

nie są związane z Twoim obszarem specjalizacji, a jednocześnie pozwoli niektórym osobom na 

zaproszenie Cię do swoich grup. Ponieważ będziesz się promować, na początku to zrobisz, 

prawdopodobnie nie musisz się martwić o zespoły Twittera, ale w miarę upływu czasu i zwiększania 

wpływów przyda Ci się zdefiniowanie tych ustawień tak, jak chcesz. 

Nie spiesz się, aby wybrać dobry uchwyt na Twitterze 

Oprócz tego uzupełnij informacje i dodaj wysokiej jakości zdjęcia. Jeśli chodzi o Twój uchwyt, powinno 

to być coś łatwego do zapamiętania, związanego z Tobą i tym, co robisz. Twoje imię i nazwisko byłoby 

najlepszą opcją, ale przy liczbie kont na Twitterze, które istnieją obecnie, prawdopodobnie jest już 

zajęte (chociaż nadal spróbuj, nigdy nie wiesz). Coś, co możesz zrobić, to dodać litery swojego drugiego 

imienia na rączce; więc jeśli Twoje pełne imię i nazwisko brzmiało Carl Bergen Rogers, a @carlrogers 

jest już używane, spróbuj @carlbrogers. Możesz także stworzyć uchwyt zawierający Twoje imię i 

nazwisko oraz coś związanego z Twoją marką: @alanatheyogi dla Alany, która praktykuje jogę, @ 

veganchef-tommy, dla Tommy'ego, który jest wegańskim szefem kuchni, @vet_robert, dla Roberta, 

który jest weterynarzem - dostajesz pomysł. Twoja biografia zdecydowanie powinna zawierać link do 

Twojej witryny (szczególnie jeśli myślisz o tworzeniu reklam na Twitterze) i krótki opis, aby ludzie od 

razu zrozumieli, o co Ci chodzi, gdy tylko wejdą na Twój profil. W przypadku obrazów, po prostu 

upewnij się, że używasz wymiarów, które zalecamy powyżej (dla tych z Was, którzy zapomnieli: jest to 

1500 pikseli na 500 pikseli dla obrazu nagłówkowego i 400 pikseli na 400 pikseli dla zdjęcia 



profilowego), że są dobrej jakości i przedstawiać wizerunek kogoś, kto jest naprawdę dobry w swojej 

dziedzinie. Te trzy rzeczy - Twoja biografia, zdjęcie profilowe i nagłówek - są tym, co użytkownik widzi 

po raz pierwszy, otwierając Twój profil, dlatego ważne jest, abyś postarał się zrobić dobre pierwsze 

wrażenie. 

Śledź trendy i hashtagi związane z Twoją branżą 

Trendy, które pojawiają się u Ciebie, prawdopodobnie pojawiają się również u osób z tego samego 

obszaru co Ty i które mają takie same zainteresowania jak Ty. Ci ludzie są również znani jako… ludzie, 

z którymi chcesz się połączyć! Doskonałym sposobem na rozwijanie marki osobistej jest obserwowanie 

popularnych tematów. Jeśli widzisz, że jest taki, o którym możesz porozmawiać (a mówiąc o nim, mam 

na myśli coś ważnego, co wzbogaci rozmowę), tweetuj dalej. Takie postępowanie nie tylko pokazuje 

Twoim obserwującym, że nadążasz za tym, co dzieje się w branży, ale może również zwiększyć liczbę 

obserwujących. Jak być może pamiętacie, wspomniałem, że kliknięcie jednego z trendów na liście 

powoduje wyświetlenie listy tweetów zawierających ten hashtag. Oznacza to, że jeśli użyjesz hashtagu, 

Ty również będziesz na tej liście. Oczywiście, jeśli trend odnosi się do czegoś wielkiego, na przykład 

wydarzenia znanego na całym świecie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele osób o tym mówi, 

a Twój tweet może się zgubić w środku tak dużej rozmowy. Przykładem może być Web Summit. Jeśli 

byłeś już na Twitterze, kiedy to się stało, prawdopodobnie zauważyłeś, że wszyscy o tym mówią. Bardzo 

trudno było się wyróżnić, chyba że byłeś celebrytą, wielkim liderem technologicznym lub mówcą. Z 

tego powodu nie powinieneś lekceważyć siły mniejszych wydarzeń i trendów związanych z Twoją 

dziedziną wiedzy. Dają ci o wiele większą szansę na wyróżnienie się, ponieważ nie tak wiele osób będzie 

o nich mówić. A jeśli się nad tym zastanowić, kiedy trend lub wydarzenie jest naprawdę specyficzne dla 

danej branży, będą o tym mówić tylko osoby, które są naprawdę zainteresowane. Ale twoje użycie 

hashtagów powinno wykraczać poza trendy. Badania przeprowadzone przez Hubspot w 2018 roku 

pokazały, że tweety z hashtagami mogą wywołać nawet o 1065% większe zaangażowanie niż tweety 

bez hashtagów (Sabanty, 2019), więc zdecydowanie powinieneś umieścić od jednego do dwóch 

hashtagów na każdym tweecie. Aby mieć pewność, że korzystasz z najlepszych, sugeruję, abyś użył 

narzędzia śledzącego, które pomoże Ci znaleźć najpopularniejsze hashtagi związane z tym, o czym 

chcesz tweetować. Dwa dobre (i bezpłatne) narzędzia do tego to Tweet Binder i Twitter Search 

(natywne wyszukiwanie Twittera, dostępne w „Advanced Search” w Twoim profilu). Dodatkowa 

wskazówka: umieść jeden hashtag w biografii profilu. To kolejny sposób, aby dać się znaleźć 

odpowiednim osobom, nie tylko na Twitterze, ale także w wyszukiwarkach. 

Podążaj za właściwymi ludźmi i wchodź z nimi w interakcję 

Osobiście uważam, że jest to najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej na 

Twitterze. Wiesz, kim są liderzy w Twojej branży i prawdopodobnie mają oni konto na Twitterze. 

Obserwuj ich, gdy tylko założysz konto (lub jeśli już je masz i jeszcze ich nie obserwujesz, zrób pauzę w 

czytaniu, wejdź na Twittera, naciśnij te przyciski obserwuj i wróć). Jeśli któryś z tych liderów myśli 

zacznie podążać za tobą, pamiętaj, aby przekazać mu dobrze przemyślaną wiadomość. Mogą to 

zobaczyć / odpowiedzieć, ale jest to możliwe tylko do osób, które śledzą Cię na Twitterze (chyba że 

mają ustawione ustawienia, aby każdy mógł do nich napisać, ale ta opcja jest częściej używana przez 

marki biznesowe), więc jeśli ty masz  szansę, weź ją. Pracuj dalej w swojej sieci na Twitterze i codziennie 

obserwuj kilka bardziej odpowiednich osób (lub tak regularnie, jak to tylko możliwe). Mamy nadzieję, 

że zwrócisz uwagę tych użytkowników i zaczniesz otrzymywać ich obserwacje. Działa to również w 

drugą stronę: miej oko na osoby, które Cię obserwują (a także osoby, które retweetują lub lubią Twoje 

tweety - każdy, kto pojawia się na Twojej stronie powiadomień, naprawdę) i na wypadek, gdybyś 

znalazł kogoś, kto wydaje się interesujący Twoja osobista marka, podążaj za nimi. A potem czas zacząć 

rozmowę! Nie pozwól, aby Twój profil na Twitterze był tylko rozmową między Tobą a Tobą, w ten 



sposób nikogo nie przyciągniesz. Powinieneś odpowiadać na tweety innych osób z Twojej branży, 

zadawać pytania swoim obserwującym, a jeśli chcesz, możesz nawet powitać osoby, które Cię 

obserwują (może jednak nie wszystkich, ponieważ może to oznaczać zbyt dużo pracy, gdy liczba 

obserwujących zaczyna rosnąć szybciej). Poza tym przesyłaj dalej i polub tweety innych osób! Nie 

trzeba dodawać, że powinieneś także postarać się jak najlepiej, aby nie ignorować żadnych swoich 

wzmianek. Jeśli tak naprawdę nie masz na to odpowiedzi, po prostu naciśnij „like”, a dana osoba będzie 

wiedziała, że widziałeś jej tweeta, który jest najważniejszą częścią. 

Utwórz listę na Twitterze (lub więcej) 

Nie mówiłem jeszcze o listach na Twitterze, ale mogą one być bardzo, bardzo przydatne dla kogoś, kto 

buduje własną markę na Twitterze. Lista na Twitterze jest jak kanał na Twitterze, ale tylko z wybranymi 

użytkownikami. Możesz mieć wiele list obejmujących wiele tematów, a także aktualizować je w miarę 

znajdowania kolejnych dobrych kont. Powodem, dla którego może to być tak przydatne, jest to, że gdy 

obserwujesz więcej osób, zwiększa się szansa, że przegapisz kilka bardziej odpowiednich tweetów, 

ponieważ Twój kanał jest coraz bardziej aktualizowany. Aby mieć pewność, że niczego nie przegapisz, 

wybierz kilka kont, które publikują najbardziej pouczające, aktualne tweety i dodaj je do listy. 

Następnie sprawdzaj codziennie swoje listy i, jeśli jest coś, o czym warto porozmawiać, zrób to. Jeśli 

osiągniesz sukces na Twitterze, możesz nawet zostać tym, którego inni dodają do swoich list na 

Twitterze. W rzeczywistości jest to wspaniały sposób sprawdzenia, jak bardzo się rozwijasz! Możesz 

uzyskać dostęp do tych informacji, przechodząc do swoich własnych list: znajdziesz tam sekcję, w której 

zobaczysz, które listy były dodane. 

Dla inspiracji: przypadek sukcesu osobistej marki na Twitterze 

Jeśli jesteś miłośnikiem mediów społecznościowych, prawdopodobnie słyszałeś już nazwisko Guy 

Kawasaki. A jeśli jesteś miłośnikiem mediów społecznościowych i masz konto na Twitterze, 

prawdopodobnie go śledzisz. Guy Kawasaki nie jest celebrytą, ale z pewnością jest jednym z 

najlepszych przykładów, które mógłbym wykorzystać jako ktoś ze świetną marką osobistą na Twitterze. 

Tak, może ma przewagę, ponieważ jest ekspertem w zarządzaniu mediami społecznościowymi, a 

nawet udzielał wywiadów na temat tworzenia osobistej marki w mediach społecznościowych. Ale hej, 

to również oznacza, że jeśli szukasz inspiracji, możesz być pewien, że to świetny wybór. Jeśli wejdziesz 

na profil Guya na Twitterze, od razu zobaczysz, że postępuje zgodnie z wieloma wskazówkami, o 

których wspomniałem powyżej: 

* Jego zdjęcia są wysokiej jakości, a zdjęcie na okładkę przedstawia go na scenie konferencji TEDx w 

Palo Alto. Czy może wyglądać bardziej profesjonalnie? 

* Jego biografia zawiera krótki opis tego, kim jest i czym się zajmuje, jego lokalizację i stronę 

internetową. 

* Na kanale Guya zobaczysz, że retweetuje tweety innych osób i czasami używa hashtagów (szczególnie 

tego, który stworzył, aby promować swoją książkę, #wiseguy. Tworzenie hashtagów dla własnych 

kampanii może być świetnym sposobem, aby pójść jeszcze dalej, jeśli rzeczywiście przyciąga uwagę). 

Dwie inne rzeczy, które Guy stale robi - które Ty też możesz robić na swoim koncie na Twitterze - to 

selekcja treści i ponowne tweetowanie swoich starych tweetów. Wybierając (wysokiej jakości, trafne i 

dokładne) treści, stajesz się kimś, do kogo ludzie przychodzą, aby dowiedzieć się o aktualnościach z 

branży. Przesyłając ponownie niektóre ze swoich poprzednich tweedów (te, które osiągnęły najlepsze 

wyniki, gdy zostały opublikowane po raz pierwszy), możesz uzyskać więcej polubień, retweetów i 

odpowiedzi, zwiększając zarówno zasięg, jak i zaangażowanie. 



* Kiedy klikasz na jego polubienia, są dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę: pierwsza polega na 

tym, że regularnie lubi tweety. Nie codziennie, bo mogę sobie wyobrazić, że pan Kawasaki jest zajętym 

człowiekiem, ale nie znajdziesz większej różnicy niż cztery lub pięć dni między polubieniami. Drugą 

rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że nie lubi on tylko tweetów ze zweryfikowanych kont z 

wieloma obserwującymi; lubi też posty od osób, które mają zaledwie kilku obserwujących, którzy 

wspomnieli o jego pseudonimie w swoich tweetach. To sprawia, że wygląda na bardzo przystępnego, 

nawet jako guru mediów społecznościowych z ponad milionem obserwujących. 

Nie możesz zobaczyć żadnych informacji o listach Twittera Guya (strona użytkownika z listą na 

Twitterze jest dostępna tylko dla nich), ale założę się, że ma on listy, które regularnie sprawdza i że jest 

również na listach innych osób (prawdopodobnie wiele z nich ). 



Youtube 

YouTube różni się znacznie od Twittera, Facebooka i Instagrama, ponieważ skupia się na jednym 

formacie treści: wideo. W dzisiejszych czasach YouTube jest bardzo popularną platformą, na której 

tysiące twórców regularnie publikuje posty i otrzymuje ogromną liczbę obserwujących (i ogromne 

czeki). Jest tak popularny, że doprowadził nawet do powstania nowego zawodu - YouTubera - a 

niektórzy z tych YouTuberów stają się tak wielcy, że stają się „tradycyjnymi” celebrytami i zaczynają 

grać, śpiewać i / lub być gospodarzami. Jeśli masz adres Gmail, masz już konto YouTube, ponieważ oba 

należą do Google, więc są połączone, co oznacza, że nie będziesz musiał tworzyć nowego konta. Jednak 

jest jeszcze wiele do zrobienia, abyś był gotowy do wysyłania postów. 

6 zakładek profilu YouTube 

Każde konto YouTube ma stronę profilu z grafiką kanału, tj. zdjęcie na okładkę (które powinno mieć 

2560 na 1440 pikseli) i zdjęcie profilowe, które zostało ustawione dla konta Gmail i powinno mieć 

rozmiar 800 na 800 pikseli jako wymiary. Możesz to zmienić, jeśli chcesz, pamiętając, że jeśli zmienisz 

to na YouTube, zmieni się to również w Twoim e-mailu i odwrotnie. Jeśli chodzi o okładkę i zdjęcie 

profilowe, postępuj zgodnie z tymi samymi sugestiami, które dałem dla pozostałych trzech platform w 

tym ebooku: postaw na wysoką jakość i profesjonalny wygląd, który odnosi się do tego, co robisz. 

Powinieneś także upewnić się, że zdjęcia wyglądają dobrze na kilku różnych urządzeniach, ale YouTube 

pomaga Ci w tym: kiedy wybierzesz zdjęcie, które chcesz w nagłówku, będziesz mógł zobaczyć, jak 

wygląda na komputerze stacjonarnym, telewizorze i mobilny i dostosuj kadr, aby wyglądał dobrze we 

wszystkich trzech opcjach. 

Home 

Profil YouTube ma sześć różnych kart, z których pierwsza jest odpowiednikiem strony głównej witryny. 

Na tej stronie znajduje się kolumna, w której możesz dodać inne konta YouTube (wielu YouTuberów 

ma drugie konto, z filmami, które nie pasują do stylu ich głównego kanału), a także listę powiązanych 

kanały, czyli ciągłe promowanie innych wybranych przez Ciebie twórców: być może Twoich znajomych, 

którzy również są na YouTube lub ludzi, których poznałeś za pośrednictwem platformy, z którymi 

regularnie współpracujesz. Kiedy przejdziesz do edycji głównej części tej strony, zobaczysz rozwijaną 

listę treści, które możesz do niej dodać, z której możesz wybrać tyle, ile chcesz. Możesz także wybrać 

sposób wyświetlania tej zawartości: poziomo lub pionowo. Tak więc na stronie głównej swojego profilu 

możesz mieć: 

Filmy 

* Twoje najpopularniejsze filmy, czyli te, które mają najwięcej wyświetleń. Zostaną uporządkowane od 

najczęściej oglądanych do najmniej oglądanych. 

* Twoje przesłane pliki, które będą wyświetlane w kolejności według daty przesłania. 

* Filmy innych twórców, które „polubiłeś”. 

* Twoje opublikowane filmy. 

* Transmisja na żywo odbywająca się w tym momencie. 

* Twoje następne transmisje na żywo, aby ludzie wiedzieli, kiedy wejść na Twój profil i je obejrzeć. 

* Twoje poprzednie transmisje na żywo dla osób, które nie miały okazji oglądać ich w czasie 

rzeczywistym. 



Playlisty 

* Playlisty, które utworzyłeś wcześniej. 

* Unikalna lista odtwarzania, która może być listą utworzoną przez inną osobę w swoim profilu, o ile 

masz adres URL do tej listy odtwarzania. 

* Zapisane listy odtwarzania. Opcje, które pojawią się dla tego, to wszystkie listy innych twórców, które 

kiedykolwiek zapisałeś, będąc zalogowanym na swoje konto. 

* Kilka list odtwarzania, które możesz utworzyć na miejscu. 

* Opublikowane listy odtwarzania, które opublikowałeś wcześniej. 

Kanały 

* Kanały YouTube, które subskrybujesz. 

* Spersonalizowane grupy utworzone przez Ciebie z wybranymi twórcami. 

Inne 

* Ostatnia aktywność. 

* Najnowsze wiadomości. 

Filmy 

Druga zakładka w Twoim profilu nazywa się „Filmy” i jest to po prostu lista wszystkich filmów, które 

kiedykolwiek opublikowałeś, uporządkowanych według daty przesłania lub popularności. 

Playlisty 

Następnie masz kartę „Playlisty”. Tutaj znajdziesz wszystkie utworzone listy odtwarzania. 

Kanały 

Czwarta zakładka jest związana z kanałami i pokazuje kanały, które subskrybujesz. Tutaj możesz 

również dodać łącze do kanałów dodatkowych. 

Społeczność 

Karta Społeczność to najnowszy dodatek do YouTube - został wprowadzony w 2018 roku - i działa jak 

kanał, na którym można tworzyć posty, które nie są filmami. Możesz opublikować tekst lub uzupełnić 

go obrazem, GIF-em lub linkiem do filmu YouTube (Twojego lub nie) lub do zewnętrznej witryny 

internetowej. Te posty pojawią się na stronie głównej subskrybentów, między postami wideo, i będą 

mogli je polubić i skomentować. 

O 

Ostatnia karta to ta, na której możesz dodać wszystkie swoje informacje: „Informacje”. Możesz dodać 

opis swojego kanału i poinformować ludzi, jakiego rodzaju treści mogą się spodziewać; Twój biznesowy 

adres e-mail, aby potencjalni sponsorzy lub partnerzy mogli skontaktować się z Tobą (lub Twoim 

menedżerem); Twoja lokalizacja; i wszelkie linki, które chcesz, takie jak Twoja witryna lub profile na 

innych platformach mediów społecznościowych. Gdy inne osoby odwiedzą Twoją kartę „Informacje”, 

zobaczą również datę pierwszego dołączenia do YouTube i całkowitą liczbę wyświetleń Twojego kanału 



(będą też miały możliwość zgłoszenia konta, ale jeśli zrobisz wszystko tak, jak powinieneś to jest coś, o 

co nie będziesz musiał się martwić). 

Publikowanie filmu 

Głównym rodzajem treści, które będziesz publikować w YouTube, są filmy. Aby to zrobić, musisz kliknąć 

małą ikonę kamery wideo w prawym górnym rogu witryny, a następnie wybrać plik, który chcesz 

przesłać, który może mieć wiele formatów (.mov, .mp4 i .avi to tylko kilka z nich) i powinien być 

zorientowany poziomo, w stosunku 16: 9. Wymiary mogą się różnić i będą decydować o jakości wideo, 

które będzie dostępne dla widzów. Użytkownicy będą mogli oglądać Twoje filmy w najgorszej 

dostępnej jakości (240p) tylko wtedy, gdy film ma rozmiar 426 na 240 pikseli. Jeśli chcesz, aby Twoje 

pliki wideo były dostępne w standardowej jakości (480p), powinien mieć rozmiar 854 na 480 pikseli; a 

jeśli chcesz, aby były dostępne w najwyższej jakości (2160p), opublikuj je jako 3840 na 2160 pikseli. Po 

przesłaniu filmu możesz dodać podstawowe informacje (nazwa, opis i tagi), tłumaczenia napisów, jeśli 

chcesz, aby były one oglądane przez osoby posługujące się innym językiem niż używany w filmie, oraz 

zaawansowane ustawienia dotyczące: 

* Komentarze: jeśli pozwolisz komuś na komentowanie, jeśli chcesz, aby komentarze w 

nieodpowiednim języku były automatycznie usuwane lub jeśli chcesz, aby sekcja komentarzy była 

wyłączona. 

* Licencja i prawa własności: gdzie możesz wybrać między standardową licencją YouTube a licencją 

Creative Commons. Pierwsza z nich stwierdza, że jesteś właścicielem filmu i dajesz YouTube 

pozwolenie na posiadanie go na swojej platformie i udostępnianie, podczas gdy decydując się na drugą, 

zezwalasz innym twórcom na wykorzystanie dowolnej części filmu do własnych treści. 

* Opcje dystrybucji: jeśli pozwolisz innym osobom osadzić swój film wideo w swojej witrynie 

internetowej, jeśli chcesz, aby film pojawił się w kanale subskrybentów i jeśli chcesz, aby osoby z 

włączonymi powiadomieniami o Twoich filmach otrzymywały powiadomienia dotyczące tego 

konkretnego filmu. 

* Ograniczenia wiekowe: jeśli Twój film wideo nie jest odpowiedni dla nieletnich. Kiedy film jest objęty 

ograniczeniami wiekowymi, jest automatycznie demonetyzowany. 

*Kategoria. 

*Język 

* Wkład społeczności: jeśli chcesz, aby widzowie mogli współtworzyć Twoje tytuły, opisy i napisy w ich 

własnych językach. 

* Data nagrania. 

* Oświadczenie dotyczące treści: które zgodnie z Zasadami reklamowymi YouTube musisz sprawdzić, 

czy Twój film ma płatne rekomendacje. 

Będziesz mieć również możliwość wybrania miniatury filmu, czyli obrazu, który ludzie widzą, gdy 

pojawia się na ich kanałach. YouTube zasugeruje klatki Twojego filmu, ale jeśli zweryfikujesz numer 

telefonu powiązany z Twoim kontem, możesz przesłać dowolną niestandardową miniaturę, którą 

chcesz (musi mieć 1280 pikseli na 720 pikseli). Gdy opublikujesz film, ludzie będą mogli pokazać mu 

kciuki w górę, jeśli im się podoba, kciuk w dół, jeśli nie, udostępnić określonym osobom w YouTube 

(sugestie na podstawie adresów e-mail, z którymi się skontaktowałeś przez Gmaila) oraz na inne 



platformy mediów społecznościowych. Będą też mogli zapisać film (na jednej ze swoich playlist w 

YouTube) i skomentować go, o ile nie wyłączysz tej opcji. 

Reklamy YouTube 

Czy istnieje platforma społecznościowa bez płatnych postów? Podobnie jak w pozostałych trzech 

omawianych wcześniej sieciach społecznościowych, marki biznesowe i osobiste mogą inwestować, aby 

reklamować się w YouTube. Możesz tam utworzyć sześć typów reklam: 

* Reklamy wideo niemożliwe do pominięcia: te reklamy trwają od 15 do 20 sekund i widz jest zmuszony 

do ich oglądania, jeśli chce mieć możliwość obejrzenia klikniętych treści. 

* Reklamy TrueView: te reklamy można pominąć po 5 sekundach, a płacisz tylko wtedy, gdy widz 

obejrzy 30 sekund. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi pomija reklamy tak szybko, jak to możliwe 

(chyba że te pierwsze 5 sekund są znakomite), pod względem finansowym jest to bezpieczny zakład 

dla Ciebie. Reklamy TrueView mogą być typu In-Stream - te, które pojawiają się przed filmem, w jego 

trakcie lub po nim - lub Discovery - te, które pojawiają się w SERPach YouTube, na zegarku i na stronie 

głównej YouTube. Reklamy TrueView są najczęściej używane w YouTube. 

* Bumpery: sześć sekund filmów, których nie można pominąć i które są odtwarzane przed, w trakcie 

lub po filmie. 

* Reklamy In-Display: po otwarciu filmu w YouTube pojawia się kolumna z sugestiami dotyczącymi 

następnego filmu, który należy obejrzeć. Oprócz tych propozycji możesz zobaczyć płatne wideo - to 

jest reklama displayowa. Filmy te powinny mieć wymiary 300 na 250 pikseli lub 300 na 60 pikseli. 

* Reklamy nakładane: są to banery, które często widzisz na dole odtwarzacza po otwarciu filmu i 

możesz je usunąć, klikając ikonę krzyżyka w prawym górnym rogu. Wymiary tych banerów powinny 

wynosić 468 na 60 pikseli lub 728 na 90 pikseli. 

* Karty sponsorowane: ten ostatni typ reklamy YouTube składa się z małych kart z wezwaniem do 

działania, które czasami pojawiają się podczas oglądania filmu, a następnie automatycznie znikają po 

chwili (chyba że widz kliknął wcześniej krzyżyk w prawym górnym rogu). Wymiary tych kart mogą się 

różnić. 

Aby zacząć reklamować się w YouTube: 

1. Przejdź do Google Adwords. 

2. Rozpocznij nową kampanię. 

3. Wybierz między standardową metodą wyświetlania (która wyświetla reklamy w sposób 

umożliwiający równomierne rozłożenie budżetu na dni) lub przyspieszoną (która wyświetla reklamy 

tak szybko, jak to możliwe, od momentu jej aktywacji). 

4. Wybierz ustawienia sieciowe. 

5. Wybierz ustawienia zaawansowane: datę rozpoczęcia i zakończenia, rotację reklam i częstotliwość 

(ile razy dziennie reklama powinna być odtwarzana). 

Branding osobisty na Youtube w 2019 roku 

Ponieważ wideo jest tak skutecznym rodzajem treści, jest na to miejsce w YouTube. Staje się to jasne, 

gdy zobaczymy, ile osób na nim publikuje. Widzimy, jak niektórzy twórcy stają się bogaci i sławni dzięki 



YouTube, co sprawia, że chcemy spróbować. Ale ponieważ jest na nim tak wielu ludzi, łatwo jest zgubić 

się w środku tak dużej ilości treści. Jak więc wyróżnić się spośród wszystkich innych YouTuberów? 

Twórz dobre miniatury 

Miniatury to obrazy, które pojawiają się przy Twoim filmie, gdy nie jest on odtwarzany (na przykład na 

stronie głównej YouTube lub we fragmentach w mediach społecznościowych, gdy jest udostępniany). 

Stanowią one dużą część tego, dlaczego użytkownik decyduje się obejrzeć Twój film lub nie, dlatego 

zdecydowanie powinieneś je przemyśleć, aby uzyskać jak najwięcej wyświetleń. Zdobądź ogólny 

szablon miniatur, aby łatwiej było je tworzyć i aby Twój profil nie wyglądał na bałagan, gdy ktoś 

odwiedza Twoją kartę „Filmy”. Kiedy nadejdzie czas, aby zrobić coś dla konkretnego filmu, spróbuj użyć 

elementów wizualnych i tekstu, które sprawią, że poczujesz się naprawdę zaciekawiony i kliknij. 

Dobrym sposobem na to jest użycie przynęty na kliknięcia, czyli przesadzenia treści wideo (kilka 

popularnych to „Nie uwierzysz, co się stało!” I „Co powiedziała / ona ?!”) ). Nie zwariuj jednak zbytnio, 

w przeciwnym razie ludzie będą postrzegać cię jako kogoś, kto powie jakiekolwiek kłamstwo tylko po 

to, by uzyskać poglądy. Jeśli przyciągasz ludzi i zmuszasz ich do klikania, musisz dostarczać świetne 

treści. 

Uporządkuj swoje listy filmów 

Jeśli wszystkie filmy są uporządkowane na listach, zgodnie z tematem, którym się zajmujesz lub jakiego 

rodzaju są to treści, widz przejdzie do Twojego profilu i przede wszystkim będzie miał jasny obraz tego, 

czego może się spodziewać. zobaczyć od ciebie; a po drugie, jeśli myślą o jakimś konkretnym temacie, 

o którym chcą wiedzieć więcej, będzie im o wiele łatwiej go znaleźć. Pamiętaj, że ludzie nie chcą 

spędzać dużo czasu na szukaniu treści, których szukają, więc jeśli masz ją łatwo dostępną, szanse na 

uzyskanie większej liczby wyświetleń rosną. 

Użyj karty Społeczność 

Na YouTube duży składnik sieciowy osobistego budowania marki jest nieco trudniejszy do wykonania 

niż na innych platformach. Jednak zakładka Społeczność została stworzona, aby wypełnić tę pustkę i 

zdecydowanie warto na nią spojrzeć. Więc wykorzystaj to w pełni: twórz posty tekstowe, jeśli chcesz 

coś wyjaśnić, odpowiedzieć na pytania lub po prostu podzielić się wiadomościami; ankiety, jeśli chcesz 

zapytać swoich subskrybentów o coś, na przykład jakie treści chcieliby widzieć od Ciebie w przyszłości; 

zdjęcia, jeśli chcesz pokazać nowe produkty lub zajrzeć do przyszłych treści; i GIF-y, aby pokazać swoje 

uczucia i uczynić Twój profil bardziej zabawnym i atrakcyjnym. Warto! 

Dla inspiracji: sukces marki YouTube 

Liza Koshy nie rozpoczęła swojej internetowej kariery na YouTube, ale jest obecnie jednym z 

największych twórców treści na platformie wideo i powoli, ale pewnie przechodzi z internetowej 

gwiazdy na „prawdziwą” celebrytę. Obecnie ma ponad 16 milionów subskrybentów na swoim 

głównym kanale i ponad 7 milionów na swoim drugim kanale. Widzisz w YouTube, jak bardzo zmieniła 

się jakość jej treści, od 12-minutowego filmu przedstawiającego się w 2015 roku po jej program w 

YouTube Premium, Liza on Demand. Jednak czymś, co nigdy się nie zmieniło, była jej osobowość i to 

(wraz z kreatywną, zabawną i dobrze zredagowaną treścią) jest prawdopodobnie największym 

sekretem jej ogromnego sukcesu. Używa atrakcyjnych miniatur w połączeniu z przynętą na kliknięcia, 

co sprawia, że każdy chce kliknąć i obejrzeć. Ma dobre zdjęcia, kompletną biografię i aktualizuje kartę 

Społeczność, upewniając się, że używa zdjęć i GIF-ów, aby posty były bardziej angażujące. Zdobyła 

wiele nagród, jest teraz aktorką i prezenterką telewizyjną, a jej majątek netto wynosi 4 miliony 

dolarów, więc… to działa! 



Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO) 

SEO (co oznacza optymalizację pod kątem wyszukiwarek) jest istotną częścią każdej marki, która chce 

zwiększyć swoją obecność w Internecie, niezależnie od tego, czy jest to marka osobista, czy biznesowa, 

po prostu dlatego, że wszyscy korzystamy z wyszukiwarek (93% ruchu w witrynie wynika z korzystanie 

z wyszukiwarek), ale nikt z nas tak naprawdę nigdy nie wchodzi na drugą stronę SERPów (75% 

użytkowników tak naprawdę nigdy tego nie robi), chyba że jest to absolutna konieczność. Oznacza to, 

że powinieneś zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby znaleźć się na pierwszej stronie wyników, 

najlepiej na górze listy, aby użytkownik nie musiał nawet przewijać w dół, aby Cię znaleźć. 

SEO dla marki osobistej 

Pozycjonowanie może odbywać się na stronie i poza nią, i chociaż wiele osób skupia się na pierwszej, 

prawdopodobnie najważniejsza jest część poza stroną. Oto, co obejmuje każdy z nich. SEO na stronie 

obejmuje elementy, które użytkownik może zobaczyć, takie jak adres URL, metadane i obrazy; podczas 

gdy SEO poza stroną odnosi się do tego, co dzieje się za kulisami witryny, np. budowanie linków i 

blogowanie gości. Istnieje określony rodzaj SEO, który może pomóc w tworzeniu marki osobistej, 

nazywany dogodnie pozycjonowaniem osobistym. Dotyczy to nie tylko Twojej witryny, ale także 

Twoich sieci społecznościowych. Właściwie podałem już kilka sugestii dotyczących SEO w poprzednich 

rozdziałach, takich jak utrzymywanie pełnej zakładki „Informacje” w profilach i używanie hashtagów. 

Ale to nie wszystko. Poszukaj najlepszych słów kluczowych w swojej dziedzinie. Google Adwords to 

bezpłatne, łatwe do zrozumienia narzędzie, za pomocą którego możesz znaleźć właściwe słowa i 

wyrażenia, których możesz użyć w swoich profilach i witrynie w celu wygenerowania ruchu. 

Ubersuggest, narzędzie stworzone przez Neila Patela (przedsiębiorcę i eksperta od analityków, którego 

strategie osobistego brandingu są również warte uwagi) to również bardzo dobra opcja, która została 

ostatnio zaktualizowana o nowe funkcje, najnowszą jest szansa aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób 

Twoi konkurenci używają swoich słów kluczowych i wykorzystując je jako inspirację, po prostu wpisując 

domenę konkurencji w narzędziu. Na stronie 67 znajdziesz bardzo prosty arkusz roboczy SEO, którego 

możesz użyć do zbadania słów kluczowych. Jeśli jednak wydaje się to skomplikowane lub czasochłonne, 

zawsze możesz zostawić tę pracę profesjonaliście, ponieważ jest to dość łatwe zadanie do 

outsourcingu. Używaj ich na każdej platformie, na której się znajdujesz, ALE pamiętaj, że optymalizacja 

obecności w Internecie za pomocą SEO to coś więcej (o wiele więcej) niż tylko dodanie zestawu słów 

kluczowych do witryny (lub profilu) lub, innymi słowy, upychanie słów kluczowych. W rzeczywistości, 

jeśli Google zdaje sobie sprawę, że robisz to zamiast używać tych słów, gdy ma to sens, może to 

negatywnie wpłynąć na ranking Twojej witryny. Dzieje się tak, ponieważ algorytmy Google mogą 

ocenić, kiedy używasz słów kluczowych w miejscach, w których nie ma to sensu, kiedy używasz ich zbyt 

wielu lub jeśli używasz przezroczystego tekstu, aby dodać jeszcze więcej słów kluczowych do strony. 

Sprawdzaj swoje posty, zanim opublikujesz je w świecie. Zawsze powinieneś dokonywać korekty po 

prostu dlatego, że błędy gramatyczne i ortograficzne nigdy nie są dobre dla nikogo, bez względu na 

branżę, w której pracują. Ale SEO to kolejny powód, aby to dodać. Nawet jeśli użyjesz właściwych słów 

kluczowych we właściwych miejscach, jeśli Google zda sobie sprawę, że czytelność Twojej witryny nie 

jest dobra, zaszkodzi to Twojemu rankingowi. Gramatyka i pisownia to dwie rzeczy, które sprawiają, że 

strona jest czytelna lub nie, więc zawsze spójrz dwukrotnie (lub potrójnie) na treść, zanim zostanie 

opublikowana. Jeśli chcesz pójść o krok dalej, możesz zainwestować w narzędzia i aplikacje do 

sprawdzania pisowni w Internecie lub zatrudnić niezależnego korektora / redaktora, który przejrzy 

treść. Dwie głowy (lub jedna głowa i jedno narzędzie online) myślą lepiej niż jedna! 

Znajdź sposób, aby Twoje imię się wyróżniało, zwłaszcza jeśli jest powszechne.Jeśli masz naprawdę 

popularne imię i nazwisko, gdy ktoś je wyszukuje, będziesz jednym z o wiele za dużo, a ludzie nie mają 

czasu, więc prawdopodobnie nie będą zawracać sobie głowy przeglądaniem każdej osoby na stronie 



wyników, dopóki Cię nie znajdą. Musisz mieć bardziej unikalną nazwę. Możesz to zrobić na dwa 

sposoby, dodając do niego swoje drugie imię (lub nawet używając swojego drugiego imienia i nazwiska, 

jeśli tworzy to bardziej unikalną kombinację) lub tworząc artystyczne imię. Nie bój się wykonywać prób 

i błędów, dopóki nie znajdziesz nazwy, która najbardziej Ci odpowiada. Pamiętasz Lizę Koshy, gwiazdę 

YouTube, o której wspomniała kilka rozdziałów temu? W rzeczywistości nie ma na imię Liza, to 

Elizabeth. Teraz zmiana nie była szalona, ale wystarczyło, że gdy mówimy o YouTuberach i ktoś 

wspomina Lizę, społeczność YouTube automatycznie wie, że to ona jest mowa. Nie potrzebuje już 

nawet swojego nazwiska! Jeśli Twoje imię jest już unikalne, masz szczęście. Idź z tym! 



Porady i wskazówki dotyczące marketingu w mediach społecznościowych i sukcesu SEO w 2019 r 

Tworząc posty i zarządzając nimi, zadaj sobie pytanie, jak chcesz, aby inni widzieli Cię. Ale bądź wierny 

temu, kim jesteś. Znajdź równowagę między tymi dwoma i stwórz najlepszą wersję siebie, która sprawi, 

że inni ludzie w Twojej branży będą ciekawi, kim jesteś i jak mogą się z Tobą nawiązać. Dbaj o spójność 

wszystkich profili w mediach społecznościowych (a także witryny). Jeśli użytkownik wejdzie na twój 

Facebook i zobaczy cię jako osobę jednego typu, a następnie wejdzie na twój profil na Twitterze i 

zobaczy kogoś zupełnie innego, doprowadzi to do zamieszania. Dobrze jest dostosować się do różnych 

platform, tak długo, jak nie stracisz istoty tego, kim jesteś w tym procesie. 

Ta spójność dotyczy również używanych przez Ciebie wizualizacji, które powinny mieć tę samą 

podstawę projektową w całej Twojej cyfrowej obecności; i nazwy użytkowników, które wybierasz, 

które w idealnym świecie byłyby takie same na każdej platformie. Jednak w dzisiejszych czasach jest to 

praktycznie niemożliwe, ponieważ tak wiele osób jest online i tak wiele uchwytów użytkowników jest 

już zajętych. Mimo to postaraj się, aby były podobne. Udostępniaj swoje posty z jednej platformy na 

innych platformach. Na przykład, za każdym razem, gdy publikujesz film na YouTube, umieść o nim 

post na Twitterze. W ten sposób Twój obserwator na Twitterze może również zostać subskrybentem 

YouTube, a liczba subskrybentów wzrośnie. Ponadto jest to łatwy sposób na ciągłe uzupełnianie profili. 

Innym dobrym pomysłem byłoby umieszczenie kanału jednego ze swoich profili (najlepszym wyborem 

byłby ten, który aktualizujesz częściej). Jest to dość łatwe do zrobienia, ponieważ dla każdej platformy 

społecznościowej i każdego CMS znajdziesz instrukcje, jak osadzić dowolny kanał, który chcesz. W 

przypadku innych platform społecznościowych upewnij się, że masz ikonę prowadzącą do Twojego 

profilu. Wiele systemów CMS pokazuje tę opcję podczas edytowania stopki, nagłówka lub menu 

witryny. Powinno być łatwe do znalezienia, ale jeśli nie możesz, nie jest to nic, czego nie rozwiąże 

proste badanie Google. Nigdy, przenigdy nie zapominaj o telefonie komórkowym. Wraz z ciągłym 

rozwojem smartfonów i brakiem możliwości spędzenia jednego dnia bez danych lub dostępu do Wi-Fi, 

nie myślenie o mobilnym świecie podczas pracy nad cyfrową obecnością jest grzechem. Zoptymalizuj 

więc swoją stronę internetową pod kątem urządzeń mobilnych i upewnij się, że jest responsywna (tj. 

Jej układ dostosowuje się do wymiarów wszystkich urządzeń, od największego ekranu komputera po 

najmniejszy telefon). Poza tym używaj obrazów o wymiarach sugerowanych przez każdą platformę i 

nie umieszczaj w nich tekstu z małą czcionką, w przeciwnym razie osoby korzystające z telefonów nie 

będą w stanie ich poprawnie odczytać. I jedna statystyka, jeśli potrzebujesz bardziej przekonujących: 

w 2017 r. 67% osób, które używają telefonu komórkowego do wyszukiwania w Internecie, stwierdziło, 

że jest bardziej prawdopodobne, że dokonają zakupu, jeśli ich strona internetowa jest 

zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych (Clifford, 2017). Angażuj, angażuj się, angażuj. W tej 

książce wielokrotnie podkreślałem znaczenie interakcji z innymi i nie bez powodu! Nie ma sensu 

budować najlepszej marki osobistej na całym świecie (sieć szeroka), jeśli ostatecznie nie komunikujesz 

się z innymi i nie odkrywasz możliwości, które mogą się pojawić. 

Zainwestuj w płatne posty. Wszyscy są online, ale ruch organiczny jest martwy. Sposób na obejście 

tego problemu: kontekst sponsorowany. Nie ma potrzeby wydawania szalonej ilości pieniędzy ani 

sponsorowania każdego posta, który publikujesz na każdej platformie, ale myślenie strategiczne i 

inwestowanie w niektóre posty może sprawić, że liczba obserwujących w Internecie będzie rosła 

wykładniczo, więc upewnij się, że zaoszczędzisz trochę na marketingu budżet do wydania na media 

społecznościowe. 

Pamiętaj, aby na każdej platformie podać swoje imię i nazwisko oraz stanowisko. Nie musi to być Twoje 

imię, jak powiedziałem wcześniej, ale ze względów SEO (i spójności) ważne jest, abyś wszędzie 

przedstawiał się w ten sam sposób. Jeśli chodzi o stanowisko, użyj narzędzia do wyszukiwania słów 

kluczowych i znajdź bardziej opłacalną wersję. 



Miej oko na wskaźniki KPI swoich stron. Każda platforma dostarcza informacji o tym, jak radzą sobie 

Twoje posty, dzięki czemu możesz zrozumieć, co działa, a co nie działa dla (idealnej) publiczności, a 

następnie wprowadzić niezbędne poprawki, aby nadal rosnąć. 


