
 SocIal media w Twojej 
Firmie

 Marketing przyciĄGANIA

Jak wykorzystaĆ Instagram do

swojego biznesu?

w kobiecym stylu.



Popularność Instagrama stale rośnie - nie bez powodu przejęła
go spółka Facebooka.  Instagram jest jednym z kanałów mediów
społecznościowych, aplikacją do dzielenia się zdjęciami i krótkimi

nagraniami wideo.

W przeciwieństwie do swojego starszego brata - Facebooka,
wymaga korzystania ze smartfona.

Instagram - wsparcie Twojego biznesu 



Rodzaje kont na Instagramie

konto osobiste - czyli jakie?

Idealne konto, gdzie odbiorcami są Twoi znajomi, przyjaciele,
rodzina;
Ten rodzaj konta nie wspiera Twojego biznesu. 

Zakładając swoje konto na Instagramie, wybierz jaki rodzaj konta
chcesz prowadzić. Oczywiście w każdej chwili możesz zmienić

swój wybór.  Możesz wybrać na przykład konto prywatne. 



Rodzaje kont na Instagramie

konto twÓrcy

Dedykowane osobom publicznym, producentom
materiałów, artystom i influencerom;
Celem konta jest nawiązanie współpracy z firmami i innymi
markami;

Zanim zdecydujesz się na to jedno konto, poznaj inne rodzaje. 



Rodzaje kont na Instagramie

konto firmowe

Ten rodzaj konta wspiera Twój biznes oraz sprzedaż Twoich
produktów i usług;
Masz dostęp do statystyk oraz możliwość promocji;
Twoje posty widzi każdy (nawet ten, kto Cię nie obserwuje).

A teraz na poważniej:



Twój styl 

Dlaczego ludzie mieliby wchodzić do ciebie i oglądać
Twoje zdjęcia?
Czego mieliby u Ciebie szukać?

 

ZASTANÓW SIĘ: PO CO ?

Wiesz już jakie konto wybrać. To teraz czas ustalić Twój
indywidualny, jedyny w swoim rodzaju styl, który będzie wyróżniał

Ciebie na tle innych. 



Twój styl 

Twoje pomysły
Twoje idee
Twoje doświadczenie

Musisz dokŁadnie wiedzieĆ, 

co chcesz przekazaĆ



Twój styl 

INSTAGRAM TO MOCNO WIZUALNA PLATFORMA

Dlatego pilnuj, aby Twój feed, Twoje zdjęcia były spójne i
miały jeden klimat. Używaj zawsze jednego filtra i zadbaj o
to, aby nie zabrakło powietrza - wolnej, jasnej przestrzeni.
 Zadbaj o stałe elementy, np. cytaty lub wideo z Tobą w
roli głównej. 



Twój styl 

INSTAGRAM TO MOCNO WIZUALNA PLATFORMA

Na naszym szpilkowym
profilu króluje kolor
czerwony, czarny i biały. 

Stałymi elementami są
motywujące cytaty,
biznesowe rady oraz
prezentacja klubowiczek. 



Nigdy nie dodawaj zdjęcia bez
oryginalnej i angażującej treści.

Staraj się, aby treść była spójna z
Twoim biznesem i zdjęciem,
którego dotyczy. 

Zadbaj też o jej układ - rób
odstępy, akapity, aby treść nie
zlewała się ze sobą. 

Stosuj emoji, które przyciągają
uwagę i nie zapominaj o
hasztagach. 

Twój styl

TREŚĆ MA ZNACZENIE



Hasztagi

nie uŻywaj ich w BIO

Zamieszczając hasztagi w swoim
BIO, wyprowadzasz ruch z Twojego
profilu. 

Dlatego stosuj hasztagi w swoich
postach.

Hasztagi mają moc! To one przyciągają Ci nowych odbiorców i
potencjalnych fanów. Dobrze, abyś wiedziała, jak je stosować, aby

pracowały na Twoją korzyść.  



Hasztagi

przygotuj sobie kilka grup hasztagÓw

5 hasztagów: Kim jest Twój
odbiorca?
5 hasztagów: Gdzie on jest?
5 hasztagów: Dokąd podąża?

10 hasztagów ma dotyczyć Twojego
biznesu.

15 hasztagów dzielisz na 3 obszary:

3 hasztagi opisują zdjęcie, które
właśnie publikujesz.



Hasztagi

JeŻeli dziaŁasz w Polsce...

używaj polskich hasztagów.



Hasztag firmowy

PamiĘtaj, aby TwÓj hasztag:

Nie był zbyt skomplikowany
Nie był utworzony z Twojego imienia i nazwiska
Reprezentował idee albo hasło Twojej marki 

Masz już swoje grupy hasztagów? Świetnie! Teraz wymyśl swój
hasztag firmowy - taki, który będzie kojarzył się z Tobą, Twoją

marką, produktamim albo hasłem reklamowym. 



Hasztag firmowy

Czerwona szpilka ma hasztagi:



Grafiki / zdjęcia

Instagramem rzĄdzi... obraz!

Rozmiary zdjęć:

1080 px x 1080 px
1080 px x 608 px 
1080 px x 1350 px

Dodawane zdjęcia są niezwykle ważne, dlatego zadbaj o to, aby
miały prawidłowy rozmiar, dobrą jakość i były w Twoim stylu.

 

Narzędzia MUST HAVE:
 
Canva - możesz tutaj tworzyć grafiki dostosowane do
Instagrama oraz dopasowywać zdjęcia do wymogów aplikacji.

Planoly - świetne narzędzie do planowania postów na
Instagramie. Planując posty możesz również sprawdzić spójność
zdjęć i grafik i w razie potrzeby zamieniać.
 
Adobe Lightroom - narzędzie, które pomoże Ci w obróbce
zdjęcia, nadania mu odpowiedniego filtra oraz preseta. 



techniczne

ABC



Na poczĄtek



Jeżeli masz Iphone'a - znajdź
aplikację App Store i wyszukaj
Instagram.

1.

Na początek pobierz aplikację Instagram

2. Następnie pobierz i zainstaluj
aplikację.



3. Jeżeli masz Iphone'a - znajdź
aplikację App Store i wyszukaj
Instagram. W przypadku innych
smarfonów - znajdź Sklep Play. 

Utwórz konto:

4. Następnie pobierz i zainstaluj
aplikację.



2. Wybierz "Ustawienia".

Wejdź na swój profil na
Instagramie. Kliknij w
"hamburgerka" - 3 kreseczki.

1.

Jak zmienić rodzaj konta?



3. Następnie wejdź w "Konto".

Jak zmienić rodzaj konta?

4. Na samym dole masz
możliwość przełączenia na inny
rodzaj konta.

Oczywiście zawsze możesz
wrócić do poprzednich ustawień.



Będąc w ustawieniach wybierz:
"Prywatność".

1.

Jak zmienić ustawienia prywatności?

2. Konto prywatne - jeżeli chcesz
się na nie przełączyć, wystarczy
kliknąć w suwak.

W przypadku konta firmowego to
przełączenie nie jest możliwe.



czas na

ustawienia!



W tym miejscu wyświetla się opis
i link do Twojej domeny. 

Czas na ustawienia!

 Aby dodać najważniejsze
informacje, wejdź w: "Edycja".

1.

Po wejściu na Twój profil w BIO wyświetlają się najważniejsze
informacje o Tobie i Twojej marce. 



3. Nadaj nazwę swojego konta.

Czas na ustawienia!

4. Ustal nazwę użytkownika.

5. Wklej tutaj link do Twojej
witryny.

6. Dodaj opis (max 150 znaków). 

2. Ustaw zdjęcie profilowe.

7. Dodaj stronę.

8. Jeżeli  masz konto firmowe,
ustal kategorię.



Czas na ustawienia!

9. Wpisz e-mail...

10. ... oraz numer telefonu.



archiwizacja

zdjĘĆ



 Znajdź zdjęcie, które chcesz
zarchiwizować i kliknij w trzy
kropeczki. 

1.

Jak zarchiwizować zdjęcie? 

2. Kliknij: "Zarchiwizuj". 

Stwierdzasz, że któreś zdjęcie nie pasuje do stylu Twojego konta -
nie usuwaj go, ale zarchiwizuj. Jak? Zobacz sama: 



3. Aby wejść w zarchiwizowane
zdjęcia, wejdź w swój profil, kliknij
"hamburgerka" i wybierz:
"Archiwizuj". 

Jak zarchiwizować zdjęcie? 

4. Przejdź do: "Archiwum postów". 



Jak zarchiwizować zdjęcie? 

Znajdziesz tu wszystkie zarchiwizowane posty. W każdej chwili
możesz je przywrócić.  



hasztagi



 Będąc na swoim profilu albo
na stronie głównej, wejdź w
lupkę. 

1.

Jak sprawdzić popularność hasztagu?

2. Wpisując hasztag, widzisz pod
spodem ilość postów, w którym
został użyty. 



3. Wchodząc w konkretny
hasztag, widzisz w jakich
postach został użyty. Możesz
posortować posty wg. ich
popularności lub najświeższych
dodań. 

Jak sprawdzić popularność hasztagu?



Wiesz JUŻ, Że warto prowadziĆ

konto na Instagramie. Wiesz juŻ, Że

pomoŻe Ci ono w budowaniu swojej

marki oraz promocji Twojego

biznesu.

JeŻeli jeszcze nie masz swojego

konta - koniecznie zaŁÓŻ. A jeŻeli

masz - zoptymalizuj je wedŁug

naszych wskazÓwek. 

DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNYCH

KURSACH!

Do dzieła Mistrzynio!



Dołącz do nas na naszych kanałach:

czerwonaszpilka Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka BiznesKobiecymOkiem




