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dzisiaj rozmawiamy 

o tym…

na co zwrócić uwagę przy działaniu

na Facebooku

jakie narzędzia mogą w tym pomóc



za chwilę

ankieta



1 odbiorca

wygląd

treść

2

3

4 czas

4 elementy, 

o których 

warto 

pamiętać



1
odbiorca
kim jest odbiorca

Twoich działań? 



odbiorca
W poznaniu potrzeb

odbiorcy pomoże nam

persona, czyli

szczegółowy przykład

naszego użytkownika /

klienta / fana.

zainteresowanie / wiek /

pochodzenie / sposób

spędzania czasu /

doświadczenie / cele 

http://fav.me/d946vmq



Kim jest

odbiorca Twoich

działań?

http://fav.me/d946vmq

wyobraź go sobie

wypisz jego wszystkie

cechy 

dodaj zdjęcie 

przygotuj około 3

przykładowych person 

zaprzyjaźnij się z nim 



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać             http://personapp.io/



2
wygląd
zadbaj o wygląd

swojej strony 

na FB 



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photoinformacje



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photo

https://facebook.com/fundacja.dkms.polska/info/?



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photo

https://facebook.com/fundacja.dkms.polska/info/?

https://facebook.com/fundacjamama



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photo

https://facebook.com/fundacja.dkms.polska/info/?

https://facebook.com/greenpeacepl



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photo

https://facebook.com/fundacja.dkms.polska/info/?

https://facebook.com/wosp



https://facebook.com/FundacjaDzieciNiczyje https://facebook.com/ReagujMaszPrawo



Które z tych narzędzi wykorzystujesz?

nie korzystam z żadnego z tych narzędzi

edytujfotke.pl
Social Media 

Image Maker



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać             www.canva.com



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać             www.picmonkey.com



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać       www.autreplanete.com/ap-social-media-image-maker



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać               www.edytujfotke.pl



myśl nad każdym wpisem



prosty język 

krótki i konkretny przekaz 

emoji ➡➤ ✌🎶 ★

multimedia/zdjęcia/albumy 



nazwa

przyjazny URL (np. facebook.com/wosp, 

facebook.com/greenpeacepl

avatar cover photo

https://facebook.com/fundacja.dkms.polska/info/?https://web.facebook.com/Krystyna-Janda-51712213900



3
treść
jakie treści

zaproponować

użytkownikom?



ciekawe 

angażujące – komentarz/działanie 

opowiadające o twoich działaniach

lub związane z ich tematyką 

użyteczne



https://web.facebook.com/polimaty



https://web.facebook.com/mbplublin2



https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-26-Murcki/426221387451903 



Opowiedz o poście na swojej stronie, 

który cieszył się dużym 

zainteresowaniem ze strony 

odbiorców.

napisz na czacie



Opowiedz o poście na swojej stronie, 

który cieszył się dużym 

zainteresowaniem ze strony 

odbiorców.

napisz na czacie

facebook.com/pandalajka



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać          http://fsymbols.com/pl



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać                             Bit.ly



Narzędzia, które możesz 

wykorzystać                            goo.gl



Narzędzia, 

które 

możesz 

wykorzystać        

recite.com



Narzędzia, 

które 

możesz 

wykorzystać        

Quozio.com



Wykorzystaj aplikacje
fanpoint.com woobox.com clickapps.eu

facebook.com/wosp



4
czas
jeden

z najważniejszych

elementów



Co to jest?

napisz na czacie



regularność pojawiania się postów 

odstęp między postami – nie mniej niż 3h 

odpowiednie godziny tworzenia postów 

Czas na Facebooku – ważne:



http://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-content-calendar/



http://blog.hootsuite.com/hootsuite-look-and-feel-refresh/



http://blog.hootsuite.com/hootsuite-look-and-feel-refresh/



https://klout.com/home

https://klout.com/
https://klout.com/


www.buffer.com



ucz się cały czas



http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/



https://facebook.com/fundacja.dkms.polska

Jak myślisz, dlaczego 

ten post cieszył się 

tak dużym 

zainteresowaniem 

ze strony fanów? 

napisz na czacie



Anna Orzech

www.dobrastronainternetu.pl

@annajadwiga_o

anna.jadwiga.orzech@gmail.com



ekspertka: Anna Orzech
prowadząca: Dorota Kostowska

teraz czas na sesję

pytań i odpowiedzi



Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Po jej ukończeniu należy kliknąć

przycisk “Zakończ”

DZIĘKUJEMY.



ekspertka: Anna Orzech 
prowadzenie i materiały graficzne: Dorota Kostowska


