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SPIS TREŚCI
Wstęp 

1. Ile hashtagów dodawać na instagramie?

2. Jak planować posty na Instagramie?

3. Hashtagi na Facebooku - dodawać czy nie?

4. W jakim języku pisać posty?

5. Jakie formaty grafik dodawać na Facebooka i Instagram?

6. Co zrobić, aby Facebook nie ciął zasięgów?

7. Ila powinien trwać LIVE na Facebooku?

8. Dlaczego zasięgi spadają?

9. Ile postów publikować na Instagramie i jak często?

10. Dlaczego nie używać opcji “promuj post”?

11. Ile stories dziennie należy dodawać?

12. Linki do stron www dodawać w poście czy w komentarzu?

13. Jak ustawić miniatury wyróżnionych stories na Instagramie?

14. W jakie dni dodawać posty?

15. Jak zmienić nazwę fanpage?

16. Ile postów dodawać na Facebooku?

17. Jakich aplikacji użyć do montowania filmów na telefonie?

18. Jak mieć więcej komentarzy?

19. Jakich programów użyć do tworzenia grafik?

20. Jak mieć więcej like na fanpage?

21. Jak wyciąć zdjęcia z tła?

22. Czy pisać krótkie posty czy długie?

23. Jak zrobić swipe-up na Instagramie?

24. Ile fanpage prowadzić?

25. Czy muszę nagrywać swoją twarz na Insta Stories? 

26. Promować siebie czy firmę na fanpage?
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27. Czy robić LIVE, gdy mam mało lajków? Kiedy zacząć?

28. Czy kopiować posty z Facebooka na Instagram i odwrotnie? 

29. Emoji - używać czy nie?

30. Jak radzić sobie z hejtem i krytyką?

31. Jak nazwać swój fanpage/Instagram?

32. Czy reklama płatna zabija zasięg organiczny?

33. Jak zrobić dobry konkurs na Facebooku?

34. Czy gdy raz zapłacę za reklamę to należy już cały czas robić reklamy płatne?

35. O czym nagrywać wideo na social media?

36. Planowanie postów - czy zmniejsza zasięg?

37. O czym pisać posty na Facebooka/Instagrama?

38. Czy dodawanie z telefonu zwiększa czy zmniejsza zasięg?

39. Jakie narzędzia kupić do nagrywania wideo?

40. Czy warto zaczynać działać na Facebooku i Instagramie?

41. Czy edycja posta zmniejsza zasięg?

42. Czy powinieneś odpowiadać na komentarze? Jak to robić?

43. Czy Facebook już się kończy? 

44. Czy każdy biznes musi być na Facebooku i Instagramie?

45. Czy Facebook i Instagram sprzedaje?

46. Czy pokazywać rodzinę w social media?

47. Co ma większy zasięg: grafika, zdjęcie czy wideo?

48. Czy zapraszać znajomych do polubienia strony?

49. O której godzinie dodawać posty?

50. Czy warto poświęcać czas na Tik Tok?

 

Podsumowanie

Darmowe treści
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Czy warto dodawać te same treści?
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Te pytania zadawali nam WSZYSCY uczestnicy szkoleń i praktycznie KAŻDY uczestnik konsultacji. 
Odpowiadaliśmy na nie przez kilka ostatnich lat i doszliśmy do wniosku, że Ty też możesz 
potrzebować tych odpowiedzi.
 Na co dzień pracujemy na “linii frontu” prowadząc kampanie i konta w social media 
dla klientów jako agencja KAMAN Social Media. Codziennie też nagrywamy filmy i walczymy  
o większe zasięgi zarówno na naszych kontach, jak i kontach klientów.
 Poniższe odpowiedzi są sprawdzone w praktyce naszej pracy i potwierdzone efektami 
firm dla jakich prowadzimy komunikację. Jeśli już raz zrozumiesz te odpowiedzi, będzie Ci 
znacznie łatwiej prowadzić swoje działania i planować.
 CZYTAJ I DZIAŁAJ W SOCIAL MEDIA EFEKTYWNIE.

Agata i Tomek
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5Jakie formaty grafik dodawać na  
Facebooka i Instagram? 
ODPOWIEDŹ: 
Rekomendowane wymiary grafik na maj 2020: 

cover photo:
820x312 px - desktop
820x460 px - mobile
tło wydarzenia: 1200x628 px
post kwadrat : 1200x1200 px
avatar: 320x320 px (minimum)
post proporcje 4:5 : 1000x1250 px
post poziom: 1200x900 px
stories : 1920x1080
oferta pracy: 1200x628 px
our story: 1200x445 (całość), 800x445 px (miniatura)

ROZWINIĘCIE: 
 Formaty grafik na Facebooku to jedna z najdynamiczniejszych kwestii, non stop się zmienia 
i trzeba być na bieżąco z wymiarami. Po co? Aby wykorzystywać maksymalnie potencjał Facebooka 
czy Instagrama. 

 Każdy z nas chciałby mieć jak najlepsze zasięgi, ogromną ilość fanów i zaangażowanie. Jedną 
z kwestii, która może Ci w tym pomóc jest tworzenie grafik zgodnie z rekomendowanymi zaleceniami 
od Facebooka. 

1. Cover photo: czyli zdjęcie w tle. Tworząc je pamiętaj, aby dobrze wyglądało zarówno na telefonie 
jak i na komputerze. Gdy weźmiesz pod uwagę tylko jeden nośnik będzie to błąd. Zobacz poniżej 
przykład Drogerii Madlen, którą obsługujemy na Facebooku oraz na Instagramie. Weźmy przykład 
cover photo. 

Dziś większość treści w Social Media konsumowana jest z telefonu, 
dlatego podczas tworzenia grafik/zdjęć należy zwracać uwagę na 
wymiary, aby zająć jak największą część telefonu lub komputera 

potencjalnemu użytkownikowi. 
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Przykład tego samego cover photo na telefonie:

Zwróć uwagę na to iż na telefonie grafika zostaje ucięta po lewej i po 
prawej stronie. Aby sprawdzać takie zabiegi najlepiej jest założyć testowy 
fanpage i tam dodawać stworzone grafiki. Daje Ci to pewność, że nic nie 
zostanie ucięte. Polecam taki zabieg, my w agencji zawsze go stosujemy.                                              

2. Przykładowe tło do wydarzenia:
Nowoczesnym stylem projektowania grafik jest dodawanie 
białego pola dookoła grafiki, otrzymujemy wtedy efekt 
wpasowania się grafiki do białego walla facebooka.

Warto zwrócić uwagę na wymiar 4:5 (przedłużony kwadrat), który jest znacznie bardziej 
widoczny na wallu Facebooka czy Instagramie. Za jego pomocą zajmujemy większą część 

ekranu i generuje większe zainteresowanie użytkowników. Sprawdź ten wymiar koniecznie ;)

 Projektując grafiki do Social Media zwróć uwagę na sekcję stories zarówno na Instagramie czy na 
Facebooku. Jest to miejsce, gdzie użytkownicy spędzają bardzo długi czas przeglądając social media. 
Stories to krótkie relacje, gdzie za pomocą grafik, zdjęć, filmów możesz budować zaangażowanie 
swoich odbiorców. Tworząc grafiki do Stories pamiętaj, aby były czytelne i chwytały za oko. Program 
canva.com proponuje nam ogromną ilość szablonów, z których możemy skorzystać. Wystarczy, że w wy-
szukiwarce wpiszesz: relacje na Instagramie, Facebooku, od razu wyświetli Ci się mnóstwo propozycji! 
W dalszej części Ebooka, znajdziesz osobny rozdział na ten temat.

Odpowiadała Agata

Przykład cover photo na komputerze:
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18Jak mieć więcej komentarzy?
ODPOWIEDŹ: 
Przestać pisać posty informujące, a zacznij pytać ludzi o opinie na dany temat 

ROZWINIĘCIE: 
 Wiesz kiedy więcej ludzi będzie komentowało to co piszesz? Wtedy gdy poczują, że komukolwiek 
zależy na ich opinii.  Co możesz zrobić, aby mieć więcej komentarzy? Pisz posty, które są nastawione 
na rozmowę zamiast na przekazanie informacji. Zobacz przykład:

a) Typowy post, z ogłoszeniem nowego logo lub strony internetowej firmy, jaki często widzę na social 
media:

“Właśnie uruchomiliśmy naszą nową stronę www pod adresem www.nowastronafirmy.pl. Znajdziesz tam opis 
naszej oferty oraz nasze najnowsze portfolio. Zapraszamy serdecznie do sprawdzenia strony i kontaktu.”

 Do takiego tekstu zwykle dodawane są 2-3 grafiki z podglądem nowej strony i tak prezentuje się 
post. Jak myślisz, ile komentarzy może zebrać taki wpis?

b) Jak można to ulepszyć?

“Czego do tej pory brakowało Ci na stronach internetowych w naszej branży? Ostatni czas poświęciliśmy na 
pracę nad naszą stroną www i oto jest! www.nowastronafirmy.pl. Mamy nadzieję, że taki projekt odpowie na 
wszystkie Twoje pytania i pomoże Ci zrozumieć nasz produkt znacznie lepiej. My pękamy z dumy, ale jesteśmy 
ciekawi jak prezentuje się ona dla Ciebie. Jeśli chcesz daj feedback w komentarzu, wprowadzimy potrzebne 
poprawki, bo finalnie budowaliśmy tę stronę dla Ciebie. Pomożesz?”

 Idealnie byłoby, zamiast dodawać fragment strony, tak jak zwykle robi się w social media, do-
dać zdjęcie, gdzie na pierwszym planie jest monitor komputera z otwartą stroną, a w tle stoi prezes 
razem z resztą zespołu z założonymi rękami.
 Myślisz, że tak zbudowany komunikat ma szansę na większą niż 0 liczbę komentarzy? Czy wy-
maga więcej pracy? Jasne, czy warto ją wykonać? Oczywiście! 

 Chcesz więcej komentarzy? Zmień podejście do postów i zamiast informować fanów, zapytaj ich 
o zdanie, poproś o opinię, o rekomendację. Możesz spytać z jakimi problemami w branży się zmagają, 
jak chcieliby poprawić Twoją ofertę, dlaczego kupują akurat u Ciebie. Poprosić ich o feedback na te-
mat nowych planów rozwoju firmy itd. 
 Najczęściej posty nie są komentowane, bo piszemy je w taki sposób, który nie wymaga komentarza: 
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Odpowiadał Tomasz

“Promocja! -50% na nasze najlepsze pralki. Kup teraz!”. W jaki sposób chciałbyś, by komentowano takie 
posty, które po pierwsze są traktowane jak spam, a po drugie ich celem jest przekazanie informacji a 
nie wzbudzenie dyskusji. Zacznij więc pytać fanów i zmieniać stopniowo formę pisania w dialog, zamiast 
monologu. Gwarantuję, że ilość komentarzy wzrośnie kilkukrotnie. 


