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Hej!

Pozwala zaoszczędzić czas.
Wprowadza porządek i spójność.
Twój content jest dobrej jakości.
Pozwala przygotować się na wiele sytuacji.

Mówią, że brak planu to najlepszy plan na porażkę. Zgadzasz
się z tym? My sądzimy, że jest w tym sporo racji. Zwłaszcza
jeśli chodzi o Twoje social media.

Dlaczego planowanie treści do social mediów jest takie
ważne?

Treści do mediów społecznościowych warto planować choćby
po to, aby utrzymać jakość i spójność swojej obecności          
 w mediach społecznościowych.

Prowadzenie swoich profili nie jest takie proste. My to wiemy     
i mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi. 
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Hej!
Wiele osób zakłada konto na Facebooku czy Instagramie tylko po to, by
zacząć sprzedawać. Wrzuca codziennie posty sprzedażowe i dziwi się,
że sprzedaż nie idzie. Cóż – nie idzie, bo nie tędy droga. 

Te platformy nie służą do sprzedaży jak Allegro. Tu zasady są inne.
Ludzie chcą Cię poznać, polubić, zaufać Ci, a na końcu kupić od Ciebie
Twoje produkty lub usługi. Dopiero taka konfiguracja się sprawdza.

Dzięki Twojej konsekwentnej pracy w social mediach obserwujący
wiedzą, w czym możesz im pomóc i dlaczego mieliby zwrócić się
właśnie do Ciebie. Dzięki temu są też przekonani, że mogą na Ciebie
liczyć i że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu! 

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie! Bo tak przecież jest, prawda?

Wstęp
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Hej!

 zaangażowanie,
 świadomość marki,
 sprzedaż.

 zdjęcia,
 grafiki,
 karuzeli,
 linka,
 wideo,

Tworząc swoje posty, powinnaś pamiętać o wyznaczeniu ich celu. Może
to być:

Zwróć także uwagę na wybranie odpowiedniego formatu:

po to, aby stworzyć część wizualną i przekaz, którym chcesz się
podzielić.

Na koniec oszacuj budżet na promocję postów w celu dotarcia do
szerszego grona odbiorców.

Jak sama widzisz, jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić przed publikacją
posta!

Wstęp
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Hej!
personalne,
edukacyjne,
relacyjne,
inspirujące,
sprzedażowe.

w czym jesteś dobra,
w czym możesz komuś pomóc,
dlaczego robisz to, co robisz,
dlaczego to właśnie do Ciebie powinni się zwrócić,
komu właściwie chcesz i możesz pomóc,
do kogo kierujesz swoje produkty/usługi,
jakie masz produkty, 
jakie świadczysz usługi.

Warto zapamiętać, że posty nie mogą być tylko sprzedażowe. Posty   
 w Twoich mediach społecznościowych powinny być również:

Warto poświęcić swój czas na tworzenie właściwego contentu            
 w mediach społecznościowych, który między innymi będzie
informował ludzi o tym:
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Hej!

Najpierw opracuj strategię i określ jasny cel, konkretyzujący, po co
piszesz posty i co one mają wnosić.

Następnie stwórz plik z listą pomysłów na posty. Najlepiej, żeby
znajdowały się one w jednym dokumencie tekstowym. Kiedy stworzysz
już taki dokument, pod każdym tytułem dodaj treść posta, który chcesz
opublikować.

Potem zastanów się nad tym, w jakie dni zamierzasz je publikować. Przy
pomocy kalendarza ustal i zapisz DATĘ przy danym opisie, w który
dzień ma on się pojawić. Przy poście zapisz, w jakim formacie zrobisz
post (staraj się, by były one różnorodne). Zrób to na minimum miesiąc
do przodu.

Na koniec wystarczy skorzystać z narzędzi do planowania i zaplanować
wszystkie posty, aby ukazywały się automatycznie.

Samo planowanie zajmie Ci pewnie jeden cały dzień, ale dzięki temu 
 masz stworzony gotowy plan na cały miesiąc. 

Od czego zacząć planowanie?
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Hej!

Twoja obecność w social mediach nie oznacza, że masz być tam 24 h na dobę. A do tego na kilku platformach
jednocześnie. Kiedy zaczynasz, skup się na jednej, no może dwóch przestrzeniach.
Wybierz te media społecznościowe, na których są Twoi klienci, i tam zacznij prowadzić systematyczne działania.    
 W ten sposób dotrzesz do Twojej grupy docelowej oraz skupisz się i zaangażujesz tylko na nich. 
Wystarczy przysłowiowe 30 min. dziennie Twojej aktywności, a efekty Cię zaskoczą. 

Jeśli zdecydowałaś się na prowadzenie fanpage’a czy Instagrama, rób to systematycznie. Nie musi być to
codziennie, jednak dla algorytmów ważna jest systematyczność działań. Zastanów się nad swoją strategią.
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Hej!

Opowiedz, w czym jesteś  ekspertem?

Zawsze najlepiej zaczynać od początku, więc w pierwszym poście przedstaw się, powiedz,  czym się zajmujesz        
 i w jakiej dziedzinie jesteś ekspertem :) Nic prostszego, prawda?

Daj się lepiej poznać, opowiadając o trzech faktach ze  swojego życia

Ludzie lubią wiedzieć, z kim współpracują, więc warto opowiedzieć im jakieś ciekawostki ze swojego bardziej
prywatnego życia. Może jesteś zapaloną biegaczką, a może wegetarianką albo kochasz zwierzaki? Podziel się tym
ze swoją społecznością. Może okaże się, że masz wiele wspólnego z osobami, które Cię obserwują – a to tylko na
plus!

Opowiedz o misji Twojej marki. Podziel się swoim ,,DLACZEGO?"

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego robisz to, co robisz? Z pewnością jest wiele powodów! Opowiedz o nich właśnie
dziś! Przybliż historię, jak to się wszystko zaczęło, co się takiego wydarzyło, co przyczyniło się do podjęcia takiej,   
 a nie innej decyzji.

Pokaż swoją pracę zza kulis
Wbrew pozorom ludzi naprawdę interesuje Twoja praca z tzw. backstage’u. Dlatego dziel się również tym. Choć
Tobie może wydawać się, że to nuda, to innych może zainteresować.
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Hej!

Pokaż swoje zdjęcie sprzed lat i podziel
się wspomnieniami

Sama wybierz, do czego chcesz się
odnieść. Może tęsknisz za danym krajem,
w którym odbyłaś niezapomnianą
podróż, a może właśnie świętujesz swoje
urodziny i pokażesz zdjęcie z 18. urodzin,
a  może rocznicę ślubu i podzielisz się
wspomnieniami z tamtego dnia…
wszystko zależy od Ciebie.

Podziel się wartościami, którymi
kierujesz się w życiu

Każda z nas ma swoje wartości, którymi
kieruje się w życiu i w biznesie, choć
często jedne i drugie pokrywają się ze
sobą. Warto się nimi podzielić z Twoimi
obserwującymi.
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Hej!

Podziel się jedną PRAKTYCZNĄ wskazówką
Nic trudnego, prawda? Masz ogromną wiedzę i doświadczenie w tym, co robisz, więc co jakiś czas podziel się jedną
ciekawą wskazówką, tzw. tipem. Na przykład jeśli jesteś florystką, podpowiedz, co zrobić, by cięte kwiaty dłużej
zachowały swoją świeżość. Prawda, że masz już milion pomysłów na takie rady? Jeśli tak, od razu je sobie zapisz.

Omów case study swojego klienta

Case study to nic innego jak opis przypadku. Jeśli w ostatnim czasie miałaś ciekawy przypadek, koniecznie go opisz.
Na przykład jeśli działasz w likwidacji szkód i udało Ci się uzyskać odszkodowanie w nietypowym wypadku, możesz  
 o tym opowiedzieć. Dzięki temu zyskasz dwie rzeczy: możesz pochwalić się sukcesem i mogą zgłosić się do Ciebie
osoby w podobnej sytuacji. Będą wiedziały, że możesz im pomóc!

Poleć edukacyjny kanał w social mediach

Być może obserwujesz jakieś ciekawe profile na FB lub na Instagramie. Możesz o nich napisać i polecić je dalej. Kto
wie, może zainspirujesz kogoś, a może ktoś inny wkrótce poleci Ciebie? Dostajesz to, co dajesz :)

Zaprezentuj praktyczny tutorial w formie krótkiego wideo
Jeśli nie lubisz nagrywać wideo, może być Ci trudno, ale zawsze możesz spróbować. Tutorial to taka miniinstrukcja
obsługi :) Jeśli np. zajmujesz się rysowaniem notatek wizualnych, nagraj film o tym, jak np. w prosty sposób narysować
dziecku kotka lub pieska. 
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Hej!

Podziel się sprawdzonym  narzędziem lub metodą

Sama wybierz, do czego chcesz się odnieść. Jeśli jesteś
np. dietetykiem, opowiedz o tym, w jaki sposób
komponujesz kaloryczność posiłków. Może masz do
tego jakąś pomocną aplikację na telefonie, a może inną
ściągę. Niech to będzie coś, co może być przydatne
Twoim odbiorcom.

Zaplanuj Q&A, w którym odpowiadasz na ważne
pytania

Niech to będzie post, pod którym każdy będzie mógł
zadać Ci pytanie, a Ty na te pytania odpowiesz. Możesz
odpowiedzieć w komentarzu albo w osobnym poście    
 i rozwinąć temat. Najlepszą formą byłby live, ale to
Tobie pozostawiamy wybór formy. 
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Hej!

Opowiedz o swoich sukcesach i porażkach
Tak, tak :)  O porażkach też warto mówić, bo z każdej z nich wynosimy jakieś lekcje i staramy się więcej nie
popełniać tych samych błędów. Przecież nikt z nas nie jest doskonały!

Poproś swojego odbiorcę, aby opisał siebie za pomocą trzech słów
Dzięki temu lepiej poznasz swoich odbiorców i dowiesz się o nich czegoś więcej. W samym poście możesz napisać
również trzy słowa, które opisują Ciebie, choć wiemy, że to wcale niełatwe zadanie.

Stwórz ankietę  i zaproś swoich odbiorców do udziału
Do niedawna na fanpage’u można było tworzyć ankiety, teraz jest to możliwe jedynie w grupie. Jednak możesz
zrobić miniankietę: treść odpowiedzi zamieść w samym poście, a fani będą odpowiadać w komentarzu. Inną opcją
jest danie możliwości udzielenia odpowiedzi za pomocą emoji. Na przykład zadaj pytanie: „Co będziesz robić w ten
weekend?”. W grafice wstaw cztery różne zdjęcia i każdemu przypisz emotkę – odpoczywać (zostaw like), pracować
(zostaw serce) itp. Pewnie wiesz, co mamy na myśli, bo nieraz widziałaś już takie posty.

Zapytaj swoich odbiorców, jak możesz im najlepiej pomóc
Podobno kto pyta, ten nie błądzi! Więc pytaj o wszystko swoich obserwujących. Dzięki temu będą czuli, że są  dla
Ciebie ważni.
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Hej!

Zaproś swojego odbiorcę do dyskusji na dowolny
temat

Sama wybierz, do czego chcesz się odnieść. Nie musi
być to temat związany z Twoją działalnością, ale luźny
temat, dotyczący np. książek, filmów, sprawdzonego
przepisu na pyszne ciasto lub czegokolwiek, co 
 wymyślisz :)

Podziękuj swoim odbiorcom za to, że są obecni

Kiedy na Twoim fanpage’u pojawi się pierwsza okrągła
liczba obserwujących osób, np. 100, a potem kolejne
300/500/1000, podziękuj tym wszystkim osobom, że
są z Tobą. Z tej okazji możesz zorganizować np. jakiś
konkurs z nagrodami. 
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Hej!

Motywuj do działania, opowiadając o swoim doświadczeniu
Wiesz, że możesz być inspiracją dla innych? Tak, osoba, która Cię obserwuje, może porównywać się do Ciebie,
możesz być dla niej wzorem. Jeśli jesteś np. samodzielną mamą, a do tego codziennie ćwiczysz albo zdrowo
gotujesz, możesz zainspirować inne samodzielne mamy, które chcą iść Twoim śladem. Dlatego dziel się swoimi
doświadczeniami i mów o tym, jakie były Twoje początki, jak planujesz swój dzień itp.

Podziel się  inspirującym cytatem
To bardzo popularne i z pewnością sama często lajkujesz i udostępniasz cytat, który w danej chwili Cię
zainspirował. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, byś i Ty wrzucała u siebie takie inspirujące złote myśli. W Internecie
znajdziesz ich całą  masę. Wybierz te, które są dla Ciebie ważne, i napisz, dlaczego akurat te publikujesz.

Opowiedz o swoich początkach budowania marki
To, że początki bywają trudne, to wiemy. Wiemy również, jak takie historie motywują innych do działania! I Ty swoją
historią możesz komuś pomóc, dodać odwagi, by zaczął! Z pewnością znasz historię Steve'a Jobsa, który swoją
działalność rozpoczął od pracy w garażu. Dziś Apple zna każdy!  Być może i Twoje początki są równie inspirujące?
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Hej!

Zaproś do obserwowania inspirującego miejsca w sieci

Może być to Twoje miejsce, takie jak blog, ale możesz podzielić
się innym miejscem, które sama odwiedzasz. Jeśli np. urządzasz
wnętrza, podziel się linkiem do sklepu, w którym są akurat
świetne promocje, i podrzuć kilka inspiracji związanych                
 z dekoracją salonu na wiosnę.

Przedstaw sylwetkę inspirującej Cię osoby
Kto jest dla Ciebie inspiracją? Od kogo najchętniej się uczysz?
Napisz post, odpowiadając na te dwa pytania. Być może dzięki
niemu zainspirujesz kolejne osoby i dzięki Tobie poznają
zupełnie nowe osoby, które również zaczną jak Ty obserwować  
 i czerpać od nich wiedzę.

Podziel się tym, co najbardziej zainspirowało Cię do zmian       
 w Twoim życiu
Napisz, co takiego wydarzyło się w Twoim życiu, że jesteś w tym
miejscu, w jakim jesteś, i że jesteś osobą, którą jesteś. Nie
powinno Ci to sprawić kłopotu :)
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Hej!

Pokaż efekt ,,przed i po" dzięki Twojej usłudze/produktowi
Metamorfozy, bo o nich właśnie mowa, mają niezwykłą moc! Jesteśmy wzrokowcami i kupujemy oczami. Jeśli np.
robisz make-up, to idealnie dla Ciebie będzie publikować posty typu: przed makijażem i po makijażu. To świetny typ
postów sprzedażowych bez sprzedaży bezpośredniej w branży beauty, ale nie tylko.

Zaprezentuj swój produkt/usługę ;,w akcji"
Kolejny post, który możesz w łatwy sposób opublikować bez sprzedaży bezpośredniej i zastosować w każdej
branży. Opowiedz, jakie efekty osiągnie Twój klient dzięki temu konkretnemu produktowi i jakie korzyści na niego
czekają.

Podziel się tym, co na temat produktu/usługi mówią Twoi klienci
Opinie/recenzje/referencje… nieważne, jak je nazwiesz. Są niezwykle istotne dla Twojego biznesu! Dlatego co jakiś
czas publikuj taką opinię u siebie na profilu. Czy w formie grafiki czy krótkiego wideo nagranego przez klienta.
Dzięki temu zyskujesz kolejne punkty w oczach potencjalnych klientów.

Opowiedz, skąd pomysł na Twoją usługę/produkt
Pamiętasz, jaka historia towarzyszy pomysłowi na Twój pierwszy produkt? Może to  jakaś zabawna anegdotka?
Jeśli tak, to super! Ubierz to w barwną opowieść (byle nie za długą) i opowiedz ją Twoim obserwującym. Przy okazji
oczywiście możesz dodać zdjęcie produktu i link do sklepu.
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Hej!

Udostępnij post swojego zadowolonego klienta, jeśli
taki opublikował

Zauważyłaś, że Twój klient w bardzo pozytywny sposób
wyraża się o Tobie lub Twoim produkcie na swoim
profilu? Świetnie! Wykorzystaj okazję i udostępnij to     
 u siebie. Oczywiście dodaj własną treść przy
udostępnionej treści i podziękuj za miłe słowa.

Promuj swój prezent za zapis, czyli ,,lead magnet"
Chcesz zdobyć więcej osób na swoim newsletterze?
Facebook to idealne miejsce do tego, by to zrobić.
Powiadom swoją społeczność o nowym lead magnecie,
który otrzymają za zapis na Twój newsletter. W poście
dokładnie opisz, co w nim znajdą i czego mogą się
spodziewać. 
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NARZĘDZIA DO PLANOWANIA



Hej!

Mamy dla Ciebie coś jeszcze. Dwa narzędzia, z których korzystamy na co dzień w Czerwonej Szpilce!

Przetestowałyśmy je na sobie i z czystym sumieniem możemy Ci je polecić. Dlaczego dwa? Bo jednego używamy do
Facebooka (Creator Studio), a drugiego do Instagrama (Planoly).

Oba narzędzia są bezpłatne, choć Planoly ma więcej funkcji w opcji PRO. Te narzędzia z pewnością ułatwiają Ci pracę
przy planowaniu Twojej strategii marketingowej z wykorzystaniem profili w mediach społecznościowych. Sama
wybierz, które narzędzie jest dla Ciebie lepsze, albo korzystaj z dwóch tak jak my :)

22/50

Narzędzia do planowania



Hej!

Creator Studio jest oficjalnym narzędziem Facebooka, które pozwala korzystającym z serwisu i Instagrama na
zarządzanie swoimi treściami, monitorowanie ich wyników oraz statystyki.

Teraz użytkownicy tego narzędzia, których profil na Instagramie jest powiązany z fanpage’em, mogą tworzyć posty  
 i planować je w jednym czasie i w jednym miejscu. To niesamowita oszczędność czasu.

Creator Studio
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Hej!
1. Wejdź na swoją stronę (fanpage), na pasku z lewej strony powinnaś zobaczyć opcję Creator Studio.

2. Zostaniesz przekierowana na stronę, a na samym środku u góry zobaczysz dwie ikony: Facebooka i Instagrama.
Twoje profile facebookowe powinny zostać połączone automatycznie. Jeśli nie są, kliknij na ikonkę Facebooka           
i przejdź ścieżkę po kolei, zgodnie z instrukcją, którą prowadzi Cię Creator.

3. Jeśli chcesz planować treści na Instagramie, kliknij na ikonkę Instagrama. Pamiętaj, że aby to zrobić, musisz
posiadać konto biznesowe. W przypadku gdy masz połączone konto na Facebooku z Instagramem, to powinnaś
zostać połączona automatycznie. Jeśli jednak nie masz połączonych kont, kliknij przycisk Połącz z Instagramem, po
czym zaloguj się na Instagramie i dokończ ścieżkę, którą prowadzi Cię Creator Studio.

Creator Studio
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Gdzie znajdziesz Creator Studio?

4. Jeśli przeszłaś już powyższe kroki, masz połączone konta do obu portali społecznościowych. Wykorzystując te
ikonki, możesz swobodnie się między nimi przełączać i weryfikować m.in. statystyki.

Cały proces nie zajmie Ci więcej niż 5 minut, a pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu w przyszłości.



Hej!
1. Upewnij się, że wybrałaś ikonkę Facebooka w górnej belce. Oznacza to, że będziesz pracować teraz w kontekście
swojej strony na FB. Jeśli nie wybierzesz żadnego z kontekstów, domyślnie Twój post opublikuje się na Facebooku.

2. Następnie w lewym górnym rogu kliknij Utwórz post i wybierz typ treści, którą chcesz opublikować. Jest to
analogiczna ścieżka do standardowego tworzenia posta na Facebooku.

Creator Studio

3. Z prawej strony wyjeżdża panel, który
wygląda identycznie jak ten, w którym
tworzysz post „od ręki". Post tworzymy tak
samo, jakbyśmy robili to na naszym
fanpage’u. Kiedy przygotujesz treść i media,
post jest gotowy, możesz go opublikować
od razu, zaplanować albo zapisać w wersji
roboczej.

4. Kliknij Zaplanuj, po czym wybierz datę  
i godzinę publikacji posta i zatwierdź,
klikając ponownie Zaplanuj.
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Jak zaplanować post na stronę na Facebooku?



Hej!
W analogiczny sposób tworzysz i planujesz posty na Instagrama.
Creator Studio daje Ci możliwość dodawania #, oznaczania produktów
oraz osób, a także określania lokalizacji!

Dla obu kont, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, możesz
analizować statystyki z poziomu Creatora. Są one analogiczne do
statystyk, do których masz dostęp z poziomu aplikacji mobilnej
Instagrama czy zakładki statystyk fanpage’a.

Wszystkie zaplanowane posty możesz obejrzeć w zakładce
Zaplanowane i ostatecznie sprawdzić, czy wszystko poprawnie
zaplanowałaś, tak jak chciałaś.

I wszystko w jednym miejscu! Czy to nie wygodne?

Creator Studio
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Jak zaplanować post na Instagramie?



Hej!

Planoly to nic innego jak wizualny planner zdjęć, który pozwala
na ustalenie harmonogramu publikacji.  Oprócz samego
kalendarza wyświetla Ci się również siatka Twoich zdjęć. 
To element, którego brakuje w Creatorze Studio. Dzięki temu
rozwiązaniu wiesz, jak będą ze sobą komponować się wszystkie
zdjęcia, które chcesz zaplanować.

Planoly działa z poziomu komputera lub aplikacji na telefon.
Ściągniesz ją zarówno z Google Play, jak i App Store. Nam jednak  
wygodniej jest planować treści z poziomu komputera.

Rejestracja jest szybka (TUTAJ: https://www.planoly.com) 
i nie powinna sprawić Ci problemu. 

Kiedy już zarejestrujesz się, zobaczysz bardzo jasny i prosty
layout i Twoje dotychczasowe zdjęcia z liczbą aktywności oraz
kalendarz na obecny miesiąc. W wersji darmowej możesz
obsługiwać jedynie jedno instagramowe konto i zaplanować 
30 publikacji w danym miesiącu. Myślimy, że to Ci w zupełności
wystarczy.

Planoly
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Hej!

Po lewej stronie masz pogląd na swój feed instagramowy, zdjęcia opublikowane i nieopublikowane (zaplanowane lub
nie). Zdjęcia nieopublikowane możesz swobodnie przesuwać między sobą, co daje Ci możliwość kontrolowania
wyglądu Twojego Instagrama.

Planoly
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Jak zaplanować post na komputerze? 

Zacznijmy od tego, że musimy dodać zdjęcie. Kliknij add to grid (na górze z plusem).
Po dodaniu zdjęcie pojawia się w siatce z literką U w lewym górnym rogu. Oznacza to, że publikacja tego zdjęcia
nie jest jeszcze zaplanowana.
Żeby zaplanować publikację, kliknij ponownie w zdjęcie. Możesz wpisać treść posta, dodać hasztagi, wybrać dzień
i godzinę publikacji.
Kiedy wszystko gotowe i sprawdzone, kliknij save. Post pojawi się w Twoim kalendarzu.
Symbol na zdjęciu zmieni się z litery U na literę S, czyli scheduled (zaplanowany). Dodatkowo, jeśli zdecydowałaś
się na publikowanie automatyczne, pojawi się symbol A i ikona samolotu.
W wersji premium masz możliwość publikacji również postów na Facebooka.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

I gotowe.  Dzięki tej aplikacji będziesz mogła zachować spójność siatki zdjęć na swoim profilu, co jest bardzo
pomocne, dlatego w przypadku Instagrama wolimy Planoly niż Creator Studio.



Hej!

Planoly – krok po kroku
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Aplikacja Planoly na telefonie

W sklepie Google Play lub
App Store w lupkę wpisz
PLANOLY i pobierz aplikację
na telefon.

1. 2. Jako nowy użytkownik
kliknij ,,CREATE ACCOUNT".

3. Podaj adres e-mail i wymyśl
swoje hasło. Pamiętaj, aby je
gdzieś zapisać!



Hej!

Planoly – krok po kroku
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4. Kliknij ,,+", aby dodać zdjęcie
z telefonu.

5. Wybrane zdjęcie otworzy
Ci się w aplikacji. Pamiętaj, by
ZEZWOLIĆ na połączenie    
 z galerią zdjęć. To ważne!

6. Dodane zdjęcie pojawi się
na samej górze na Twoim
wallu, z literką U.



Hej!

Planoly – krok po kroku
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przyciąć zdjęcie,
dodać #, 
oznaczyć produkt ze sklepu, 
oznaczyć inne konta,
określić lokalizację,
zaplanować post na konkretny dzień i godzinę,
zaznaczyć automatyczną publikację na Facebooku.

7. Aby dodać treść posta, kliknij w wybrane zdjęcie. To właśnie teraz
możesz:

Pamiętaj, by na końcu zapisać (kliknij SAVE) wszystko to, co stworzyłaś.
Jeśli tego nie zrobisz, post po prostu się nie zapisze i zniknie. Wówczas
będziesz musiała tworzyć wszystko od początku.



Hej!

Planoly – krok po kroku

32/50

8. Jeśli chcesz sprawdzić, czy
post został zaplanowany,
kliknij ikonę kalendarza.

9. Zaplanowany post powinien
być teraz widoczny. Po kliknięciu
w dany dzień zobaczysz podgląd
zaplanowanego posta.

10. Możesz również stworzyć
swoją listę # i wstawiać je
jednym kliknięciem! Nie musisz
ich tworzyć za każdym razem!



Hej!

Być może znasz te aplikację do tworzenia grafik na Twoje social
media, ale od niedawna Canva dodała możliwość planowania
grafik od razu na Twoje profile społecznościowe!

To niesamowite, jak to narzędzie szybko się rozwija i wciąż
dostarcza użytkownikom nowych możliwości.

Rejestracja jest szybka (TUTAJ: https://www.canva.com) i nie
powinna sprawić Ci problemu. 

Kiedy już się zarejestrujesz lub zalogujesz do swojego konta, po
lewej stronie na głównej stronie w pasku MENU powinnaś
zobaczyć PLANER TREŚCI.

Opcja planowania jest dostępna jedynie w wersji płatnej, ale
umożliwia Ci planowanie postów na 2 lata do przodu!  

Nieźle, prawda?

Canva
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https://www.canva.com/


Hej!

Facebook,
Instagram,
LinkedIn,
Twitter,
Pinterest.

Po kliknięciu w PLANER TREŚCI
zostaniesz przekierowana do kalendarza.

To właśnie tutaj będziesz mogła
planować swoje treści na różne
platformy społecznościowe.

Canva daje możliwość planowania treści
m.in. na takie platformy, jak:

Canva
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Hej!Aby zaplanować post na konkretny
dzień, w wybranym dniu w prawym
górnym rogu należy kliknąć na
PLUS. 

Canva
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Hej!
Następnie zostaniesz przekierowana do
ostatnich projektów, które stworzyłaś.
Klikając na konkretny projekt, wybierasz
grafikę do planowanego posta.

Jeśli wśród pokazanych projektów nie ma
tego, co potrzebujesz, wystarczy, że
klikniesz TWOJA BIBLIOTEKA w prawym
górnym rogu, a zostaniesz przekierowana
do całej Twojej  biblioteki i tam możesz
wybrać odpowiedni projekt.

Canva
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Hej!
Natomiast jeśli chcesz dopiero stworzyć
do danego posta nową grafikę, możesz to
zrobić również tutaj!

Po prawej stronie masz możliwość
stworzenia nowej grafiki, wybierając
odpowiedni szablon. Więcej szablonów
ukaże Ci się po kliknięciu UTWÓRZ
PROJEKT.

Canva
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Hej!dokładną datę publikacji
wraz z określeniem
godziny,
określenie, na którym
profilu planujemy post;
wybór konkretnej grafiki; 
tekst posta.

Po wybraniu odpowiedniego
projektu zostaje tylko określić
szczegóły publikacji:

1.

2.

3.
4.

Canva
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Hej!
Po kliknięciu w ikonkę KALENDARZA
rozwinie Ci się panel z dodatkowymi
opcjami dotyczącymi zaplanowania
posta na konkretny termin. Kiedy
klikniesz w ZMIEŃ DATĘ I GODZINĘ,
rozwinie się jeszcze raz kalendarz 
z opcją ustawienia dokładnej
godziny.

Canva
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Hej!
Po kliknięciu w ZAPLANUJ W
rozwinie Ci się lista różnych 
 mediów społecznościowych,
w których dany post możesz
zaplanować.

Co ważne, Canva dobiera rodzaj
mediów społecznościowych pod
format wybranego przez Ciebie
projektu. Jak dla nas to super
ułatwienie tematu :) Nie musisz się
martwić, że format będzie
niepoprawny.

Canva
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Hej!
WAŻNE!

Jeśli korzystasz z możliwości planowania
postów na danej platformie po raz
pierwszy, musisz przejść proces
logowania do danej platformy. 

Proces logowania do każdej z platform
przebiega w ten sam sposób i nie jest
skomplikowany.

Canva
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Hej!
I gotowe!

Dopiero po konfiguracji aplikacji
Canva z kontem na Facebooku
będziesz mogła planować swoje
posty na tej platformie.

Tak samo należy skonfigurować
Instagrama oraz wszystkie inne
platformy, na których chcesz
planować swoje posty.

Canva
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Hej!

Kiedy Twój post będzie już gotowy 
i zaplanowany, będziesz mogła to zobaczyć
w kalendarzu z miniaturką grafiki, która
została do danego postu użyta.

Jeśli chcesz edytować zaplanowany post,
wystarczy kliknąć ołówek, który znajduje się
przy poście.

Wielkim plusem Canvy jest to, że z poziomu
jednej aplikacji możesz planować rozmaite
posty na różne platformy, nie tracąc czasu
na otwieranie kolejnych zakładek 
i logowanie się. 

Drugi dodatkowy plus to to, że z jednej
strony planujesz na 2 lata do przodu, ale 
z drugiej, kto planuje aż z takim
wyprzedzeniem :) 

Canva
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Hej!

Podsumowanie Creator Studio

Jest za darmo
Dedykowane narzędzie od Facebooka
Możesz planować posty na Facebooka i Instagram
Możesz odpowiadać na wiadomości i komentarze

Trzeba mieć konto biznesowe. Musisz przełączyć swój profil na Instagramie na konto
profesjonalne i powiązać je ze swoim FB
Nie można podejrzeć wyglądu siatki zdjęć przed publikacją
Nie można publikować z poziomu telefonu
Jeśli nie masz fanpage’a, nie możesz planować postów na Instagramie

Plusy Creatora Studio:

Minusy Creatora Studio:
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https://dotmajster.pl/konto-profesjonalne-instagram/


Hej!

Podsumowanie Planoly

Masz podgląd na swoją siatkę zdjęć na wallu
Intuicyjny i prosty w obsłudze
Ma dostępną aplikację na telefon

W bezpłatnej wersji ma sporo ograniczeń, jak
np. zaplanowanie tylko 30 postów, statystyki
tylko z 7 dni, brak możliwości odpowiedzi na
komentarze
Aplikacja TYLKO dla Instagrama
Dostępna w języku angielskim

Plusy Planoly:

Minusy  Planoly:
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Hej!

Podsumowanie Canvy

36/50

Możesz planować na wiele różnych platform 

Dedykowane narzędzie

Aplikacja dobiera format grafik pod konkretne media

społecznościowe

Trzeba mieć konto biznesowe na Instagramie i fanpage
na Facebooku
Musisz powiązać wszystkie konta z Canvą
Nie można podejrzeć wyglądu siatki zdjęć na
Instagramie
Opcja dostępna tylko w wersji płatnej

Plusy Canvy:

Minusy Canvy:



Hej!

Żadne z tych trzech narzędzi nie jest doskonałe.
Najlepiej, abyś zapoznała się z nimi i sama
zadecydowała, które jest bardziej ,,Twoje", pasuje
najlepiej do Ciebie. Możemy Ci zdradzić, że 
w naszym zespole dwie różne osoby zajmują się
prowadzeniem mediów społecznościowych i jedna
korzysta z Creatora, planując treści na Facebooka,
a druga woli Planoly do Instagrama. Canva jest
wciąż dla nas nowością, ale kto wie, może się
polubimy z nią w przypadku planowania postów.

Nic nie stoi na przeszkodzie, byś również Ty tak
robiła! Nie przekonasz się, które z narzędzi jest
lepsze, jeśli sprawdzisz tylko jedno. 

Na koniec jeszcze bardzo ważna informacja, 
o której warto napisać. Aplikacja Planoly jest
zatwierdzonym partnerem wspierającym
Instagram. Dzięki temu nie musisz się martwić, że
np. zablokujesz w ten sposób swoje konto czy
zasięgi postów będą gorsze.

Podsumowanie
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https://www.planoly.com/blog/portfolio/planoly-an-official-instagram-partner/?%20utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter83&utm_content=Instagram%20Partner


Mamy nadzieję, że nasze wskazówki oraz porady zainspirowały Cię do działania i za chwilę zabierzesz
się za rozpisanie swoich postów na najbliższy czas. Wydrukuj kalendarz postów i powieś go sobie      
 w widocznym dla Ciebie miejscu. Ważne jest to, że te posty powinny się ze sobą przeplatać. Jednego
dnia publikujesz post relacyjny, drugiego dnia post np. edukacyjny, a trzeciego sprzedażowy. Dzięki
temu Twój profil będzie ciekawy.

Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tego e-booka i przypomnieć sobie kilka pomysłów. A może
wpadłaś na zupełnie inne rodzaje postów? 

Skoro sięgnęłaś po tego e-booka, to znaczy, że jesteś kobietą, która sięga po więcej i chce rozwinąć
swoją markę w social mediach. I mocno trzymamy za Ciebie kciuki, aby tak się stało. 

Koniecznie do nas napisz i pochwal się swoimi nowymi postami :)

Powodzenia!



DoŁĄcz do nas na 

naszych kanaŁach:

czerwonaszpilka

Czerwona  Szpilka 

Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka




