Social Media
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Zrób to efektywniej
Seb Waligorski

No hej...
Jeśli jeszcze się nie znamy, pozwól, że się przedstawię. Dla wielu po prostu Seb. Od zawsze
zainteresowany technologią i marketingiem. Odkrywam u ludzi talenty i potrafię zawrócić niejednej...
firmie w Internecie. Realizuje program "Rewolucje Marki"
W wieku 17 lat pracowałem już jako Junior Project Manager w małej lublińskiej agencji. Odkąd
ukończyłem 18 lat, moje życie zmieniło się 180 stopni. Byłem “Dorosłym”, i nadal naiwnym
człowiekiem. W swoje pierwsze wolne wakacje zwiedziłem Europę, a następie wyjechałem do
Hiszpanii, gdzie nauczyłem się hiszpańskiego w 2 miesiące. Fajnie, co?
Dalej już z górki, Studia w Wielkiej Brytanii oraz pierwsza firma w wieku niecałych 20 lat.
Zdecydowałem się na założenie od razu Spółkę z.o.o. , a już w pierwszym tygodniu podpisałem
kontrakt na £3000. Będąc jeszcze tzw. " no name ". Mam na koncie kilka nieudanych firm, które nie
zarobiły nawet funta, a także własny polsko-hiszpański Bar - Hmm... Też się dziwię! Okazuje się, że
można wyciągać z moich błędów wiele wniosków.
Dalej się spełniałem i otrzymałem stanowisko w londyńskiej firmie jako Digital Manager. Zarządzałem
wszystkim, co było związane z tworzeniem marki, i kampanii reklamowych online. Po niecałych 2
latach zrozumiałem, że jestem tym typem człowieka, który nie może mieć nad sobą żadnego szefa.
Nawet jeżeli miejsce, w którym pracowałem było moim marzeniem. Takie miejsce w stylu Google.
Odszedłem. Kolejne lata spędziłem na podróżach po świecie. Odwiedziłem Amerykę Południową i
Północną, prawie wszystkie kraje Europy, i sporą część Azji.
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Algorytmy
Cudowne słowo, które dla wielu z nas kojarzy się tylko z
matematyką w gimnazjum i szkole średniej...
W tym przypadku algorytmy są tak naprawdę funkcjami, które
napędzają wszystkie media społecznościowe.
To formułki, które analizują kilka czynników i decydują o tym, czy
Twój post będzie pokazany większej ilości ludzi.
Najważniejszym o czym musisz wiedzień, jest to, że czynnik
numer jeden to to jak bardzo angażujący jest dany post w
krótkim czasie od jego publikacji... Postaraj się, aby treści jakie
publikujesz były baaaaardzo angażujące.

SEBWALIGORSKI.PL

Efektywność
Cały myk w planowaniu polega na tym, aby być efektywnym i
mieć dobre rezultaty w tym co się robi. Dlatego stworzyłem dla
Ciebie TEN planner. Aby móc zaplanować na papierze wszystko
jak należy i nawet zaplanować swoje posty w mediach
społecznościowych i "mieć z głowy" na kilka dni.
Najważniejszym jest, aby wszystko co robisz miało sens i było
zrobione "z głową". Chaotyczne prowadzenie mediów
społecznościowych prowadzi tylko do zniechęcenia
i zaniechania, gdyż nie przynosi to wymiernych efektów.
A więc... DO DZIEŁA!

SEBWALIGORSKI.PL

Storytelling
Storytelling to opowiadanie historii. Każda firma ma historię.
Firma PROPS do której często się odnoszę, również ma swoją
historię.
"Na początku była Asia i jej mama. Z 400pln w kieszeni kupiły
kilka metrów materiałów, z których uszyły kilka kołderek
i worko-plecaków. Tak zrodził się PROPS. Firma, która
miesięcznie wysyła kilkaset produktów w całej Polsce."
To co Ty robisz każdego dnia to też historia. Nie ma nic
gorszego, niż posty wyciągnięte z kontekstu!
Dbaj o to, aby wszystko co robisz było częścią linii ciągłej częścią historii. W ten sposób stworzysz społeczność, która
poczuje się jej częścią. Dbaj o to każdego dnia, aby społeczność
była zaangażowana i często tworzyła tę historię
razem z Tobą.
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Autentyczność
Uff, jak ja kocham ten temat....
Bycie autentycznym w mediach społecznościowych wielu nie
przychodzi łatwo. Starają się być kimś kim poza Interntem nie
są. To było "modne" kiedyś. Obecnie bardzo ceni się
autentyczność i bycie sobą.
Jest to również ważne ze względów czysto praktycznych.
Jeśli będziesz udawać kogoś kim nie jesteś, zobaczysz, że
z czasem stanie się to bardzo trudne i męczące.
Będąc sobą, nie ma tego problemu. Pokazujesz po prostu siebie.
I co najważniejsze... NIKT TEGO NIE SKOPIUJE,
bo nie jest Tobą.
Najważniejsze, żeby ludzie pokochali Cię tym, kim jesteś.
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Powolutku...
W tym ebook'u znajdziesz nie tylko planner, ale również wiele
rzeczowych i przydatnych informacji na temat mediów
społecznościowych. Zawsze staram się dojść do sedna i bez
owijania w bawełnę!
Przy tworzeniu swojej strategii publikowania treści w social
media, zawsze pamiętaj, że:
1. Zaczynasz od zdefiniowania swojej grupy docelowej! Kim są,
jak się zachowują, co lubią a co nie, na jakiej platformie się
znajdują?
2. Wybierz max.3 platformy na których chcesz się skupić.
Pamietaj, Twoja grupa docelowa jest najważniejsza, a ona
nie używa wszystkich platform. Jest bardzo duży różnych
platform: Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Twitter
to tylko niektóre z nich.
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Od czego
zacząć
Nim zaczniesz planować swój tydzień publikacji
w mediach społecznościowych, sprawdź jak
dotychczas kształtowało się zaangażowanie i zasięg
na twoim koncie.
Aby to sprawdzić przeanalizuj ostatnich 10-20
postów pod względem zasięgu i zaangażowania
(ćwiczenie ze strony nr 4 ).
W przypadku Facebook'a możesz również sprawdzić
w jakich godzinach Twoi fani są dostępni aktywni.
Najlepiej publikować treści w godzinach, kiedy ilość
fanów online jest największa.
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Aby to sprawdzić przejdź do statystyk strony -> sekcja "Posty".
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Zwróć uwagę, ze godziny
te są pokazane według
strefy czasowej Pacyfiku
(Pacific Time Zone), która
jest 8 godzin do tyłu z
czasem polskim. Tak więc
wystarczy, że do obecnych
statystyk dodasz 8 godzin.
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Facebook

Teraz już wiesz, które godziny są najlepsze dla Twojej
strony. Wpisz teraz 3 sloty godzinowe w których
otrzymywałeś/aś najlepsze zasięgi i interakcje.
Następnie wybierz jaki typ posta był najefektywniejszy:
Tekst, Obraz, Wideo, Udostępnienie lub Live.
Wskazówki:
1) Nie warto planować za dużo jeśli nie będzie w stanie
rzeczywiście tyle opublikować.
2) Warto przysiąść jednego dnia w tygodniu i wszystko
zaplanować, urozmaicaj treści, możesz wykorzystać do tego
tzw. kołowrotek (masz 7 tematów lub więcej i każdego dnia
publikujesz coś z tych tematów, tworząc cykle)
3)Warto zaczynać chwytliwym nagłówkiem "czy wiesz,
że...", "Czy kiedykolwiek..." itp., oraz kończyć pytaniem np.
"Co o tym myślisz?.
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Instagram
Instagram działa zupełnie inaczej niż Facebook. Warto jednak
spędzić nad nim trochę czasu i zobaczyć, czy to może ta
platforma nie jest czasem efektywniejsza dla naszego biznesu i
lepsza do budowania społeczności.
Najlepszym sposobem na "rozgryzienie" Instagram'a to po
prostu eksperymentowanie i testowanie.
Jeśli jakiś czas prowadzić już swój profil markowy na
Instagram, to pewnie wiesz, że możesz z łatwością sprawdzić
ilość interakcji i zasięg Twoich postów i Stories (Relacji). Jeśli
ich nie widzisz pod każdym postem to znaczy, że Twój profil
nie jest ustawiony jako firmowy (biznesowy). Zrób to jak
najszybciej, aby mieć dostęp do tych narzędzi. Możesz to
zrobić wchodząc w panel ustawień.
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Instagram
Wskazówki:
1) 1 post dziennie na Instagram w zupełności wystarczy
2) Skup swój wysiłek na tworzeniu angażujących Stories
(Relacji), są one obecnie dużo ważniejsze i mają często
większy zasięg. Im bardziej angażujące są, tym więcej osób je
zobaczy. Używaj dużo ruchomych elementów z biblioteki
tagów i żywych kolorów, oraz tekstu.
3) Na Instagram, bardzo ważne obecnie są relacje na żywo tak
jak na Facebook. Dlatego znajdź czas chociażby raz w
tygodniu, aby taką relację przeprowadzić
4) Warto przysiąść jednego dnia w tygodniu i wszystko
zaplanować, urozmaicaj treści, możesz wykorzystać do tego
tzw. kołowrotek (masz 7 tematów lub więcej i każdego dnia
publikujesz coś z tych tematów, tworząc cykle)
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Instagram
5)Warto zaczynać chwytliwym nagłówkiem "czy wiesz, że..
Czy kiedykolwiek... Itp" i kończyć pytaniem np. "Co o tym
myślisz?.
6) Instagram jest platformą, w której hashtagi (#) są bardzo
ważne. Dają one możliwość uzyskania dodatkowego zasięgu.
Zapoznaj się z hashtagami, które mogą Ci się przydać
w Twoich postach i przygotuj sobie ich listę. Wtedy przy
każdym poście możesz po prostu je skopiować i wkleić.
7) Publikuj zdjęcia, które są kolorowe i wyróżniają się z tłumu.
Zawsze przy tym dając angażujący opis zapraszający do
interakcji.
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Creator Studio
Creator Studio to narzędzie dla właścicieli stron na Facebook i profili na
Instagram do planowania postów. Jest bardzo dużo narzędzi do planowania
postów na rynku: HootSuite, Buffer, Agora etc. Jednak wszystkie są płatne.
Oczywiście oferują dużo więcej niż zwykłe planowanie postów, jednak
większość z nas tylko możliwości planowania postów używa.
Creator Studio to narzędzie stworzone w całości przez Facebook i jest
DARMOWE.
Jest wiele narzędzi do planowania postów na Instagram, które są nie dokońca
legalne, gdyż nie spełniają norm Instagram'a.
Te narzędzie spełnia wszystkie normy i jest w 100% legalne, gdyż Facebook
sam je stworzył. A więc- Witaj planowanie postów na Instagram'ie!
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Skrót do "Creator Studio" powinien być widoczny na
górnym pasku Twojej strony, lub możesz też wejść
w Narzędzia do publikowania i tam po prawej stronie
również powinno być dostępne.
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YouTube
YouTube można nazwać już mianem Telewizji Nowej Generacji.
Wszyscy dobrze znamy tę platformę i praktycznie większość z
nas używa jej każdego dnia. Kiedy zaczynałem swoją przygodę
z YouTube nie wiedziałem o nim zbyt wiele. Obecnie mogę
powiedzieć, że jest ona potężna i bardzo szybko można się na
niej wybić. w 95% przypadkach nigdy to jednak nie ma miejsca,
albo trwa to latami aby "Z dnia na dzień" stać się YouTube'ową
Gwiazdą.
Jeśli masz jednak markę, której na rękę jest obecność na
YouTube, przemyśl swoją strategię publikacji, gdyż
systematyczność jest tutaj kluczem.
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YouTube
W zależności od typu treści jakie chcesz publikować zależeć
będzie częstotliowść publikacji. Są treści, które możesz
przygotować w kilka chwil i opublikować. Jednak często zdarza
się, że przygotowanie jednego materiału wideo może zająć
kilkanaście godzin. W końcu chcesz publikować treści wysokiej
jakości, prawda?
Wskazówki:
1) Na start publikuj tylko 1 wideo tygodniowo do max 10min.
Przetestujesz w ten sposób swoją niszę
2) Skup się na miniaturce, tytule i etykietach, które decydują
o tym jak dobrze widoczny jest Twój materiał i jak bardzo
wiralowy może się stać.
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YouTube
Najlepszym czasem do publikowania treści na YouTube są
godziny wieczorne, na przykład 19-21. Jest to czas w którym
YouTube ma największe użycie pośród grupy wiekowej 20+.
Da Ci to większą ilość wyświetleń w pierwszej godzinie co z
kolei przekłada się na dalsze rekomendowanie Twoich treści
innym użytkownikom YouTube.
Warto przeanalizować swoją grupę docelową, aby dokładnie
określić jaki dzień tygodnia jest najlepszy dla danej grupy
odbiorców. Możesz zapytać o zdanie swoją obecną
społeczność, jeśli taką posiadasz, lub zrobić testy przez kilka
tygodni, publikując materiały na YouTube w różnych dniach
tygodnia o różnych porach.
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Dziękuję
Mam nadzieję, że ten planner pomógł Ci w organizacji
Twoich działań w mediach społecznościowych i rozjaśnił
kilka kwestii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie
mediów społecznościowych zapraszam Cię serdecznie
do kontaktu poprzez email: hej@sebwaligorski.pl lub
fb.com/sebwaligorskicom
Sebastian "Seb" Waligórski
Rewolucje Marki
SebWaligorski.pl

