Social media
i dlaczego fb

Wzmocnij swoje kanały online.
Odzyskaj dotychczasowych
i zyskaj nowych klientów!

Social media

Analizy
Nazwijmy sprawy po imieniu, social zawładnął naszym życiem. Skoro jest on
tak ważny społecznie, to dlaczego nie
wykorzystywać go biznesowo. OK, jednak portali utworzyło się już tak wiele, część z nich ma krótką historię,
a wokół innych krążą różne legendy. Od
czego i gdzie zacząć?
Najlepiej spojrzeć na cyfry. Poniżej widać
jasno co wydarzyło się w Polsce w ostatnich 2 latach:
•

Facebook: 84.01%

•

Pinterest: 7.86%

•

Twitter: 3.81%

•

YouTube: 2.8%

•

Tumblr: 0.66%

•

Instagram: 0.41%

Wyraźnie widać, wzrost zainteresowania FB, oraz malejący
trend na innych portalach. Zatem – jeśli chcesz budować silny social, być tam gdzie są ludzie… idź w Facebook-a!

Social media

Fanpage czy strona na fb
FB po otwarciu się na biznes utworzył byt o nazwie „fanpage”. Było to
miejsce gdzie społeczność gromadziła się wokół danej firmy, marki,
klubu, celebryty aby wyrażać opinię, dzielić się spostrzeżeniami oraz
by być w grupie wspierającej w/w.

Te czasy minęły wraz z odejściem
przez sam FB od nazwy „fanpage”.
W chwili obecnej właściwą nazwą
jest „strona na Facebook-u”. Jest
w tym wiele prawdy ponieważ
obecne możliwości i funkcjonalności w pełni spełniają wymagania
strony internetowej.

Strony pomagają firmom, markom i osobom publicznym dzielić
się aktualnościami oraz ofertą i
nawiązywać kontakty. Tak jak profile osobowe na FB, strony można
modyfikować, publikując aktualności, organizując wydarzenia i inne
działania np. sprzedaż.

Social media

Strategia

Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania związane ze Swoją stroną na FB zastanów się CO i JAK dokładnie chcesz robić. Uwaga: pamiętaj, że FB (jak i inne
portale społecznościowe) jest rozrywką, odskocznią od codzienności, źródłem
wiedzy, więc nie możesz prezentować wyłącznie tego co masz na Swojej stronie
WWW oraz w ten sam sposób.
Schemat głównej strategii możesz oprzeć na 4 filarach:
1. POLUBIENIA – zdobywaj rzeszę nowych osób, które polubią Twój profil firmowy.
Napisz i pokaż dlaczego ktoś powinien właśnie to zrobić? Używaj różnych argumentów, aż natrafisz na ten, który spotka się z akceptacją i go powtarzaj.

@

2. ZAANGAŻOWANIE – spraw, by osoby były aktywne, by wyrażały opinię dotyczącą Twoich postów. Aktywność może wyrażać się poprzez komentarze lub
reakcje w postaci emotikon-ów. Zadawaj pytania, proś o opinię, zabawiaj.
Pamiętaj jednak, że znaczna część społeczeństwa FB to nie są „klikacze”. Prócz
klikalności ważne są również zasięgi. Twój materiał może być świetny, jednak
odbiorca zapozna się z nim, zapamięta i pójdzie dalej. Nie przejmuj się tym.
3. WIEDZA – Twórz i przekazuj wartościowe treści sprawiając, by obiorca korzystał
z Twojej strony na FB. Materiały mogą, ale nie muszą wprost dotyczyć Twojej
konkretnej oferty, jednak dobrze jest poruszać się w zakresie swojej branży.
4. INFORMUJ – to element, gdzie możesz wprost informować o swoim biznesie,
ofercie, promocjach, wydarzeniach czy samej firmie
W oparciu o powyższe 4 główne filary, możesz oprzeć swoje posty, co znacznie
ułatwi ich planowanie na przyszłość oraz wyzbycie się monotonii na stronie.
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Zasady
Poniżej znajdziesz kilka ważnych elementów technicznych, które pomogą Tobie bardziej efektywnie docierać
do docelowej grupy odbiorców.
• Nowości – FB kocha nowe materiały. Staraj się często wymieniać grafiki oraz treści
• Konstrukcja posta – zgodnie ze wskazaniami wszystko ma swoje miejsce. Treść w miejscu na
treść, grafika w miejscu grafiki. Nie mieszaj tego! Jeśli chcesz już dołożyć jakieś hasło na grafice, to
staraj się by było go mało.
• Linki zewnętrzne w treści posta – FB, jak i inne portale społecznościowe lubi utrzymywać osoby
wewnątrz własnego portalu. Unikaj umieszczania linków kierujących np. do Twojej strony w treści
posta. Do tego służy przycisk pod cover photo. Jeśli już musisz umieścić w poście przekierowanie
np. do Twojej strony, używaj do tego specjalnego przycisku pod postem Call To Action (CTA).
• Materiały wideo – są świetną metodą by zatrzymać na chwilę dłużej odbiorcę. Pamiętaj jednak,
by nie publikować ich poprzez linki zewnętrzne np. przekierowanie do YouTube. FB ma własne miejsce do przeglądania materiałów wideo, więc umieszczaj je bezpośrednio tu.
• Ilość treści – post na FB to nie blog. Nie umieszczaj mnogości zdań. Koncentruj się na 2-3 konkretnych zdaniach i koniec.
Jak sama nazwa mówi Facebook to portal społecznościowy. Jako firma musisz zbudować własną społeczność, ale też być jej częścią. Baw się tym i pokazuj „ludzką twarz” swojej firmy. Powodzenia!

Mamy nadzieję,
że ten materiał okazał się
dla Ciebie przydatny!
To czwarty z serii sześciu artykułów, dzięki którym pobudzisz swój biznes w świecie online!
A już w przyszłym tygodniu Zgłębiamy tajniki Facebook’a!
Dodawane w tygodniowych odstępach, tematy znajdziesz >> tutaj <<, a będą to:
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