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SPOŁECZNOŚCIOWYCH

dla wizażystów 

Aleksandra  Głuch  



Cześć! 
Nazywam się Ola Głuch i tak jak Ty
jestem wizażystką. Od 2 lat zajmuję się
szkoleniem innych wizażystów i
prowadzę szkołę Hello Beauty
Academy. 
Oprócz działalności makijażowej
zajmuję się marketingiem  dla
wizażystów. Jest to niezwykle ważna
część naszej pracy jako wizażystki, a
wciąż przez wiele osób pomijana. W
dzisiejszych czasach już nie wystarczy
poczta pantoflowa czy wrzucanie
swoich prac do sieci bez ładu i planu.

Dziś przedstawiam Ci ebook, który
pomoże Ci się odnaleźć w social
mediach, a także spojrzeć na nie nieco
bardziej strategicznie.  

W ebooku znajdziesz ćwiczenia, które bardzo dokładnie pokażą Ci w
jakim miejscu jesteś i nad czym jeszcze musisz pracować by poprawić
swoje social media. Do tego otrzymasz spis aplikacji, które pomogą Ci
zrealizować swoje cele. 

Spotkajmy się w mediach społecznościowych 
kliknij w ikonki  

Grupa na facebooku dla
wizażystek  "Vademecum

wizażystki" 

https://www.instagram.com/hellobeauty_makeupacademy/
https://www.facebook.com/hbmakeuproomandacademy/
https://www.facebook.com/groups/vademecumwizazystki


Po co dbać o swoje media
społecznościowe? 

zbudować Twoją pozycję eksperta w oczach klientów, 
zdobyć ich zaufanie, bez którego trudno będzie Ci sprzedać usługę, 
pokazać, że jesteś marką luksusową. Usługi makijażu to usługi premium
i nie są usługami pierwszej potrzeby. Oprócz jakości wykonywanego
przez Ciebie makijażu cała "otoczka" marki musi być odpowiednio
dobrana. 
edukować klientki w celu pokazania i sprzedaży nowych usług. Być
może klientki nie wiedzą, że potrzebują np. warsztatów makijażu. Jeżeli
pokażesz im, że to wartościowe to jest spora szansa, że coś od Ciebie
kupią.
zbudować wokół siebie społeczność. Osoby, które Cię znają i z którymi
utrzymujesz kontakt chętniej będą powracały do Ciebie i kupowały
kolejne usługi.

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Musisz dbać o swoje SM po to
by pozyskać klienta. Jest to Twój najważniejszy cel, ponieważ od tego
zależy czy utrzymasz się na rynku i mówiąc wprost będziesz miała z czego
żyć. Jeżeli traktujesz zawód wizażysty jako swoją pracę, a nie hobby to od
liczby  klientów będzie zależeć Twój dalszy rozwój. 

Media społecznościowe są potrzebne po to by: 

Jak widzisz jakość Twoich social mediów będzie znacząco wpływać na
liczbę Twoich klientek.
Dbanie o media społecznościowe nie oznacza przepalenia milionów na
reklamę. Wiele rzeczy można zrealizować bez wydawania pieniędzy lub z
ich małym nakładem. W zamian za  pieniądze musisz poświęcić swój czas.
Tak naprawdę w kwestii finansów masz dwa wyjścia.  Albo masz fundusze
na oddelegowanie np. prowadzenia fanpaga przez agencję marketingową 
 albo "płacisz" swoim czasem i sama zdobywasz wiedzę, robisz grafiki,
wymyślasz teksty. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne i moim zdaniem
na początku warto nauczyć się robić to samemu. Później jeżeli będziesz
mieć wiele klientek, będziesz mogła oddelegować takie działania komuś
innemu, ale wciąż musisz się na tym znać by móc go nadzorować. Inaczej
może się okazać, że oferuje on kiepską jakość, a ty nie będziesz tego
świadoma.



Audyt mediów społecznościowych 

Podczas audytu musisz zebrać wszystkie swoje działania i spojrzeć na nie z
lotu ptaka. To da Ci odpowiednią perspektywę, dzięki czemu podejmiesz
właściwe decyzję dotyczące dalszego rozwoju Twoich kanałów. 

Pamiętaj, żeby analizować swoje działania. Musisz wiedzieć skąd
przychodzą Twoi klienci, jaka reklama jest skuteczna, jakie tematy lubi
Twoja społeczność. 

Audyt podzieliłam na kilka części. 

Na początku sprawdzimy czy znasz swoja grupę docelową. Jest to
fundament działalności marketingowej w każdym obszarze również w
mediach społecznościowych. 

Zajmiemy się statystykami na Twoich profilach na Facebooku i Instagramie.
Po to byś wiedziała czy masz aktywnych fanów, czy trzeba pracować nad
tym, żeby zacieśnić z nimi relacje. Czy liczba ich jest wystarczająca czy
trzeba skupić się na pozyskaniu kolejnych, którzy być może zmienią się w
klientów. W tej części zrób rachunek sumienia i sprawdź czy Twoje posty
pojawiają się regularnie czy może masz z tym problem. 

W kolejnym dziale zajmiemy się sprawami technicznymi kont zarówno na
Instagramie jak i Facebooku. Podpowiem Ci co warto zaktualizować, co
musisz koniecznie robić, a być może o tym zapominasz. 

Następnie przygotowałam dla Ciebie duży rozdział dotyczący spójności
graficznej Twojej marki. Dowiesz się jakie aplikacje są potrzebne do
tworzenia kreatywnych grafik, InstaStory, a także filmów i retuszu zdjęć.
Sprawdzisz czy masz zdefiniowane kolory marki, a także logo. 

Ostatnia rzecz, którą weźmiemy na tapet to spójność treści. Sprawdzimy
czy Twoje posty są prawidłowo skonstruowane tak by były angażujące 



Kim jest moja idealna klientka: wiek, miejsce zamieszkania, zawód itp.

Audyt mediów społecznościowych 

- grupa docelowa

CZY  WIEM  DO  KOGO  MÓW IĘ ?  
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Jak spędza wolny czas? Jakie ma cechy osobowości? 
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To czy wiesz do kogo kierujesz swoje komunikaty jest kluczowe aby trafić do
odpowiedniej grupy odbiorców. Inaczej będziesz mówić do panien młodych,
a inaczej do klientów biznesowych.

Jaki jest największy problem mojej klienki, na który mogę odpowiedzieć?



Fanpage na Facebooku

Audyt mediów społecznościowych 

- statystyki

GDZ I E  KONTAKTU JĘ  S I Ę  Z

K L I EN TKAM I ?

Instagram

TikTok Mam grupę  na FB

Zbieram maile klientek  do newslettera

I L E  OSÓB  MN I E  OBSERWUJE ?  
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I L E  OSÓB  WIDZ I  MOJE  POS TY ?  

( ŚREDN IA  Z  OSTATN I CH  1 4  DN I )

J AK I  %  SPOŁECZNOŚC I  ANGAŻU JE  S I Ę  POD

POSTAM I ?  

( ŚREDN IA  Z  OSTATN I CH  1 4  DN I )

Audyt mediów społecznościowych 

- statystyki

Fanpage Instagram

InstaStory

Fanpage 

Instagram

Like Share Zapisane
Dotyczy tylko IG



CZY  PUB L I KU J Ę  REGULARN I E ?  

Audyt mediów społecznościowych 

- statystyki

Fanpage - Styczeń 2021
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Zakreśl kiedy
opublikowałaś post

Liczba postów:

Czy posty pojawiały się w cyklach? 

Ilu jest nowych obserwujących? 

Instagram - Styczeń 2021
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Zakreśl kiedy
opublikowałaś post

Liczba postów:

Czy posty pojawiały się w cyklach? 

Ilu jest nowych followersów? 



Mam włączone uwierzytelnianie
dwuskładnikowe

Sprawdź koniecznie czy wszystkie elementy, o których mówię masz
ogarnięte na swoim Instagramie. Dzięki temu Twój profil będzie wyglądał
bardziej profesjonalnie. Pamiętaj, że usługi makijażu to usługi luksusowe.
Twoje media społecznościowe również powinny tak wyglądać.

Konto na Instagramie

CHECK L I S TA

Na początek zajmijmy się
bezpieczeństwem Twojego konta.
Media społecznościowe to również
Twoja praca. Małe konta również są
kradzione, dlatego koniecznie ustaw
dobre hasło i uwierzytelniania
dwuskładnikowe.

Mam ustawione konto firmowe

Dzięki temu będziesz miała dostęp
do statystyk postów, co jest kluczowe
do planowania kolejnych treści.

Wybrałam nazwę użytkownika

Nazwę wybierz raz, a dobrze by nie
zmieniać jej w późniejszym czasie.
Dla wizażystów działających pod
swoją marka najlepiej wybierać po
prostu imię i nazwisko.

Mam dobre BIO

Mój obserwator, już podczas pierwszego
kontaktu, wie czym się zajmuję.

Mój obserwator wie jaki jego problem
mogę rozwiązać. 

Jeśli działam lokalnie zaznaczyłam
miasto. 
  

Dodałam link do swojej strony/
wydarzenia lub recenzji klientek.

Dodałam charakterystyczne
zdjęcie

Jeśli jesteś marką osobistą lepiej
sprawdza się zdjęcie Twojej twarzy
niż samo logo. Zadbaj o  to, by było
charakterystyczne i nie zmieniaj go
często. Ludzie przyzwyczajają się do
zdjęcia i będą Cię kojarzyć właśnie po
nim.

Wykorzystuję wszystkie 30 #

pod postem

Bardzo często widzę, że nie ma ani
jednego hashtagu pod zdjęciem.
Wykorzystuj możliwość, którą daje Ci
Instagram by zwiększyć zasięgi.

ProTip. Nie powielaj nazwy użytkownika i nazwy. W
nazwie wpisz słowa kluczowe np. makijaż Warszawa,
po której będą mogły wyszukać Cię klientki. 



Nie kopiuj tych samych # pod
każdym zdjęciem. Wybieraj takie,
które realnie opisują Twoje zdjęcie.
Nie stosuj największych (bardzo
szybko pojawiają się nowe zdjęcia i
nikt nie zdąży Cię dostrzec na samej
górze) i najmniejszych # (nikt ich nie
obserwuje. Chyba, że czujesz że # jest
rozwojowy i szybko się rozwinie).
Testuj i sprawdzaj, które działają.

Korzystaj z kalendarza papierowego
lub Google Calendar, aplikacji Planoly
lub mojego PLANBOOKA (kliknij w
link)

Harmonogram postów to coś, co jest
obowiązkowe jeśli chcesz pracować
nad świadomym rozwojem swojego
profilu.

Zainstaluj sobie polecane przeze
mnie aplikacje do InstaStory i
zastanów się w jaki kreatywny
sposób możesz urozmaicić swoje
relacje. 

Zaplanuj min. 5 plansz (ze zdjęciami
lub filmami) każdego dnia na kolejne
10 dni 

Wybieram unikalne # zgodne
ze zdjęciem

Audyt konta na Instagramie

Zaplanowałam posty na
Instagram na najbliższe 14 dni

Zaplanowałam InstaStories na
najbliższe 10 dni

Nie korzystam z zewnętrznych aplikacji
i botów, które komentują za mnie
posty. 

Nie kupuję followersów.
     
Nie robię folllow for follow. Nie
obserwuję i od(obserwuję) profili.

Tego nie robię!

https://kursy.hbmakeup.pl/planbook-oferta/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=text


Dbam o profil prywatny

Konto na Facebooku czyli fanpage i Twoje konto prywatne to najważniejsze
media do komunikacji z klientkami. Dlatego warto o nie zadbać. Sprawdź
czy wszystkie punkty masz zrealizowane. 

Konto na Facebooku

CHECK L I S TA

On również świadczy o Tobie. Jeżeli
wypowiadasz się w grupach lub pod
postami działasz jako osoba prywatna,
ale możesz i tam pozyskać klientki. Twój
profil prywatny również musi świadczyć
o Twoim profesjonalizmie. Koniecznie
uzupełnij profil prywatny o swój firmowy
fanpage i stronę internetową (jeśli ją
posiadasz)!

Uzupełniłam dane kontaktowe
na fanpagu

Sprawdź, czy uzupełniłaś wszystkie dane
kontaktowe, tak by klientki łatwo mogły
nawiązać z Tobą kontakt. Zdefiniuj
przycisk CTA (call to action), by
odpowiadał oczekiwanej przez Ciebie
reakcji klientek (np. wyślij wiadomość,
zadzwoń).

Zdjęcie w tle Zdjęcie profilowe 

Ma odpowiedni rozmiar. LINK

Wykorzystałam przypięty post 

Zawsze masz coś ważnego do zakomunikowania: akcja promocyjna, info o
zapisach, Twój regulamin. Taki post to pierwsze spotkanie klienta z Twoją marką.
Możesz również się w nim przedstawić.

Przedstawia Ciebie (w ostateczności
logo firmy)

Dobrze wygląda w wersji mobilnej

Ma odpowiedni rozmiar. LINK

Przedstawia to czym aktualnie się
zajmujesz (np. zapisy ślubne)

Dobrze wygląda w wersji mobilnej

Ma opis, który zachęca do działania 

https://www.facebook.com/help/125379114252045
https://www.facebook.com/help/125379114252045


PODSTAWY

Audyt mediów społecznościowych 

- spójność graficzna 
Wizualna strona Twojej marki jest bardzo ważna. Klientki muszą rozpoznawać Cię po grafikach i
zdjęciach, które dodajesz na Facebooka (ale również na inne swoje profile). Jeżeli jednego dnia wrzucasz
czerwoną grafikę, drugiego żółtą, a trzeciego idziesz w pastele to niestety spójności nie uzyskasz. Klientki
kupują oczami i muszą widzieć, że reprezentujesz wysoki poziom estetyki – bo utożsamiają go również z
jakością Twojej pracy. 

Mam logo 

Jeżeli nie masz jeszcze loga polecam
by zainwestować w logo u dobrego
grafika. Jest to gwarancja, że będziesz
mogła korzystać z niego we
wszystkich swoich projektach
począwszy od postów a skończywszy
na bilbordach ;) 

Mam zdefiniowane kolory marki

Zdecyduj się na konkretne kolory. Nie
może być to jedynie: róż, czarny czy
szary. Kolory muszą mieć konkretne
kody, którymi będziesz się posługiwać
np.  #722828. 
Kolory zdefiniujesz  tutaj - KLIK 

AP L I KAC J E ,  KTÓRE  POMOGĄ  C I  TWORZYĆ

KREATYWNE  GRAF I K I ,  F I LMY  I  I N S TAS TORY .  

poprawić zdjęcie tak by makijaż na zdjęciu prezentował się tak jak na żywo
dodać muzykę do InstaStory
zrobić ładną grafikę niebędąc grafikiem
zrobić dynamiczny kolaż ze zdjęć Twoich makijaży 
rozmyć tło za modelką

Poniżej polecam Ci aplikacje, które pomogą Ci w tworzeniu kreatywnych,
grafik, filmów, InstaStory, a także retuszu zdjęć. 
Jeżeli nie wiesz czego użyć by: 

i wiele innych rzeczy.  Koniecznie zapoznaj się z moją listą aplikacji. Ściągnij je
na swój telefon i zacznij działać! 

Mam wybrane fonty marki (czcionki)

Wybierz 2-3 fonty, z których zawsze będziesz korzystać. Pamiętaj, żeby font
posiadał polskie znaki ą,ę,ć itp. 

https://coolors.co/
https://coolors.co/


APLIKACJE DO EDYCJI ZDJĘĆ

Lightroom

Prawdziwe must have dla wizażystów. W tej
aplikacji dostosujesz światło na swoim zdjęciu.
Będziesz mogła je rozjaśnić, zwiększyć
kontrast, a także będziesz mogła wyrównać
temperaturę barwy, jaskrawość, nasycenie, a
także poszczególne kolory.  Wszystko to za
pomocą suwaczków z podglądem na żywo,
więc łatwo przetestować najlepsze dla siebie
opcje.  Do Lightrooma możesz wgrać swoje
(lub kupione) presety, które sprawdzą się na
zdjęciach lifestylowych.

Co to jest preset?
Preset to nic innego jak efekt, który za
pomocą jednego kliknięcia myszką
nałożysz na dowolne zdjęcie – to nic
innego jak „filtr”, który nakładasz na
swoje zdjęcie. Preset to cała seria
ustawień i parametrów (metadanych),
które wpływają na ostateczny wygląd
zdjęcia. Zawiera między innymi,
informacje o ustawieniach kolorów, w
rozbiciu na cienie, światła, czernie i tak
dalej. Decyduje on o mocy kontrastu,
prześwietlenia, o cieniach, czerniach i
bieli. Pozwala manewrować nasyceniem
dosłownie każdego koloru. To wszystko
sprawia, że możesz wydobyć z Twoich
zdjęć prawdziwą magię i urok.

źródło: https://impresset.pl



APLIKACJE DO EDYCJI ZDJĘĆ

Facetune2

W tej aplikacji wykonasz delikatny retusz
twarzy, a także bardzo naturalnie rozmyjesz tło
za modelką. Aplikacja jest często używana do
edycji portretowej i selfie. Dostępna jest w
wersji darmowej i płatnej, przy czym w wersji
PRO masz więcej możliwości. Przez 3 dni
możesz ją sobie testowac bezpłatnie.

Snapseed

Bardzo wszechstronna aplikacja, w której
znajdziesz zarówno presety do nałożenia na
zdjęcia, ramki jak i wykonasz retusz skóry i
skorygujesz balans bieli. Obecnie ma aż 29
narzędzi z których możesz skorzystać.



A design kit

W tej aplikacji ozdobisz swoje zdjęcia za
pomocą pędzleków, stickerów, napisów. Do
wyboru są różnorodne tła. Aplikacja dostępna
jest jedynie na iOS.

Canva

Canva to kolejny must have
jeśli działasz w social
mediach. Wykonasz w niej 
 wszystkie projekty graficzne,
które są Ci potrzebne. 

Zarówno ulotki, wizytówki, prezentacje jak i Instastory, wpisy na
Instagram czy Facebook. Możesz wybierać pośród tysięcy szablonów,
więc nie musisz zaczynać od zera. Możesz skorzystać również z
darmowych zdjęć. Aplikacja ciągle jest aktualizowana i pojawiają się
nowe funkcje. Polecam używać na komputerze!



APLIKACJE DO INSTASTORIES

SoryArt

Aplikacja pozwala na stworzenie animowanych
Instatory na podstawie zdjęć w wielu różnych
stylach. Możesz zaprojektować również ikonki
wyróżnionych relacji (tzw. okładki).

Mojo

Setki szablonów do zamiany zdjęć lub tekstów
w filmiki, które wykorzystasz na InstaStory.

Hyperlapse

W tej aplikacji nagrasz filmiki w
przyspieszeniu, dzięki czemu możesz
zaprezentować tutorial makijażowy w 3 minuty
zamiast 15.



DODAWANIE MUZYKI DO INSTASTORIES

Storybeat 

Dzięki tej aplikacji będziesz mogła dodawać
najnowsze hity do swoich InstaStories.

Inshot

Inshot aplikacja do edycji wideo, w której
możesz dostosować rozmiar filmu do postu na
Instagramie, Instastories czy nawet TikToka. 

Z łatwością zmontujesz film, dodasz muzykę (z
darmowej biblioteki) i nałożysz filtr.

EDYCJA FILMÓW 

#mojarada

Wszystkie aplikacje są bezpłatne z możliwością zakupienia wersji
PREMIUM, jednak na początek w zupełności wystarczą Ci darmowe
wersje.  Z czasem sama zauważysz, za którą warto zapłacić i korzystać z
pełni możliwości.



Zastanawiasz się pewnie po co szukać zdjęć w bankach stockowych,
skoro w Google czy na Pintereście jest tyle zdjęć, które Ci się podobają? 

Otóż w sieci łatwo znaleźć i pobrać dowolne zdjęcia lub grafiki, ale tylko
w nielicznych przypadkach możesz je swobodnie wykorzystywać do
własnych potrzeb. Materiały tego typu są bowiem objęte prawami
autorskimi, niezależnie od tego w jaki sposób autor je rozpowszechnia. 

Co więcej, ochronie prawnej podlega także wizerunek osób
uwidocznionych na zdjęciach. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa
lepiej skorzystać ze zdjęć stockowych, na które masz licencję.

DLACZEGO NIE MOŻESZ UŻYWAĆ ZDJĘĆ 
Z GOOGLE I PINTERESTA?



Canva ma w swoich zasobach bardzo dużo zdjęć w wersji PREMIUM,
dzięki czemu oszczędzasz masę czasu na poszukiwaniach w innych
miejscach. Dodatkowo oprócz samych zdjęć w wersji PREMIUM ma
wiele przydatnych funkcji – jak chociaż możliwość usuwania tła.

DARMOWE BANKI ZDJĘĆ

Canva - https://www.canva.com

Pixabay - https://pixabay.com/
Na stronie znajdziesz bardzo dużo zdjęć różnej jakości. Dużym atutem
jest to, że na Pixabay pojawiają się często zdjęcia z innych banków, co
zaoszczędzi Ci czas na poszukiwaniu.

rozpowszechnia lub sprzedawania cudzych zdjęć z Pixabay na
innych platformach lub stronach z tapetami
sprzedawania niezmienionych kopii obrazu - na przykład sprzedaż
zdjęcia stockowego jako plakat, wydruk lub na fizycznym produkcie

Licencje:
Cała zawartość na Pixabay może być używana bezpłatnie w celach
komercyjnych i niekomercyjnych w druku i cyfrowym, z wyjątkiem:

Unsplash - https://unsplash.com/
To kolejny z dużych banków zdjęć, w którym znajdziesz bardzo wiele
ciekawych fotografii.

Licencje:
Wszystkie zdjęcia można pobrać i używać bezpłatnie w celach
komercyjnych i niekomercyjnych. Żadne pozwolenie nie jest
wymagane, choć uznanie autorstwa jest mile widziane. 

Zdjęcia nie mogą być sprzedawane bez znaczących modyfikacji. 

https://www.canva.com/
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/


Jest to zdecydowanie najciekawszy bank ze zdjęciami. Nie ma ich zbyt
wiele na stronie, ale w porównaniu z innymi serwisami, fotografie są
często oryginalne, śmieszne i niecodzienne.

Gratisography - http://www.gratisography.com/

Licencje:
Można używać zdjęć Gratisography według własnego uznania zarówno
do projektów osobistych, jak i komercyjnych. Można dostosowywać i
modyfikować obrazy oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę, która
zawiera zdjęcia. Obejmuje to kampanie reklamowe, drukowane w
nakładach dowolnych rozmiarów (np. okładki książek, czasopisma,
plakaty itp.), w witrynie internetowej, blogu lub innych mediach
cyfrowych oraz na produktach, o ile zdjęcie nie jest towarem.

Nie można natomiast rozpowszechniać zdjęć Gratisography, w innych
(płatnych lub bezpłatnych) witrynach / aplikacjach. Zabrania się
również przypisywania sobie autorstwa zdjęć. Zdjęcia nie mogą być
wykorzystywane do celów pornograficznych, przestępczych,
zniesławiających, nienawistnych, poniżających, niezgodnych z prawem,
niemoralnych ani do promowania lub sprzedaży nielegalnych
narkotyków, zażywania narkotyków, pornografii, broni lub prostytucji.

Kaboompics - http://kaboompics.com/
Zawiera dużo zdjęć, które są dobrze skategoryzowane, dobrej jakości,
bez nacisku na wybraną tematykę.

Licencje:
Wszystkie zdjęcia na Kaboompics mogą być używane bezpłatnie do
użytku komercyjnego i niekomercyjnego. Możesz również je
modyfikować.
 
Zabronione jest sprzedawanie zdjęć pobranych z Kaboompics, np. nie
można sprzedawać go jako zdjęcia stockowego, plakatu, wydruku lub
innego produktu fizycznego. 

http://www.gratisography.com/
http://kaboompics.com/


Licencje:
Korzystanie ze wszystkich zdjęć jest bezpłatne, należy jednak pamiętać,
że chociaż zdjęcia można pobrać i używać bezpłatnie, niektóre zdjęcia
nie mają zgody na rozpowszechnianie. Niektóre zdjęcia mogą również
zawierać marki, logo, przedmioty lub rzeczy osobiste objęte prawem
autorskim.

Picjumbo zezwalamy na komercyjne wykorzystywanie zdjęć. przez
Ciebie (lub Twojego klienta). Nie możesz przypisywać sobie autorstwa
użytych zdjęć. Możesz również używać zdjęć w szablonach HTML/PSD/
swoich prezentacjach PowerPoint.

Nie można również odsprzedać zdjęć pobranych z platformy Picjumbo..

Zdjęcia w wysokiej jakości, dobrze skategoryzowane, bez nacisku na
daną tematykę

Picjumbo - https://picjumbo.com/

https://picjumbo.com/


Pamiętaj by posty, które piszesz były merytoryczne i ciekawe dla klientki.
Nieprawdą jest, że jeżeli będziesz dzielić się wiedzą to klientki nauczą się
malować same i nie przyjdą do Ciebie. Jest zupełnie odwrotnie. Jeśli
będziesz edukować swoje klientki i zainteresujesz je tematem to chętniej
skorzystają z Twoich usług. Poza tym makijaż to nie tylko wykonanie usługi,
ale również wiele innych emocji, których kobiety chcą doświadczać. 

Audyt mediów społecznościowych 

- spójność treści  

MÓJ  ( I D EA LNY )  POS T

To w jaki sposób się komunikujesz i jakim językiem mówisz jest kluczowe do tego, żeby dotrzeć ze swoimi
komunikatami do klientek, które chcesz obsługiwać. Masz swój styl, zarówno malowania jak i styl bycia,
dlatego Twoje usługi nie będą odpowiadać wszystkim. Ważne by dotrzeć do odpowiednich osób. 

Spełnia określoną funkcję. 

Funkcje postów mogą być różne. Post może edukować, bawić, sprzedawać, motywować
do działania, pokazywać siebie  itp. Zawsze jednak warto pisać post zgodnie z celem, który
chcemy osiągnąć. 

Jest zaplanowany.  

Staraj się nie wrzucać postów, których wcześniej nie zaplanowałaś. Oczywiście mogą
zdarzyć się spontaniczne akcje, ale brak planu powoduje chaos w Twoich profilach. 

Jest napisany prostym, niebranżowy językiem. 

Nie wszyscy muszą znać branżowe słownictwo, które Tobie może wydawać się łatwe. Mów
językiem klienta nawet w postach edukacyjnych.  

Ma przyciągający nagłówek.  

Nagłówek stanowi kluczową rolę każdego posta. Jesteśmy zalewani treściami, dlatego
jedynie skanujemy je i jeżeli coś nas zainteresuje to zostajemy na dłużej. Nagłówek
stanowi magnes by zatrzymać czytelnika na dłużej. 

Jest atrakcyjny graficznie. 

Zadbaj zarówno o grafikę jak i o emotikony, które urozmaicą post. Będzie przyciągał
uwage. Emotikony znajdziesz TUTAJ 

Jeżeli jeszcze nie wiesz o czym pisać atrakcyjne posty i jak
się zabrać do planowania treści, koniecznie zajrzyj na
kolejną stronę.

https://pl.piliapp.com/facebook-symbols/


Już  w  sprzedaży!

KL IKNIJ  BY  ZOBACZYĆ
OFERTĘ

PLANBOOK TO: 

Część teoretyczna, w której dowiesz się
jak: pisać angażujące treści, jakie są
funkcje SM, jak znaleźć klienta idealnego
i wiele innych...

250 tematów postów dla WIZAŻYSTEK,
które wykorzystasz na FB, IG i wszędzie
tam gdzie są Twoi klienci

Motywujący kalendarz na cały 2021 rok
oraz planery social media na każdy
miesiąc do samodzielnego wydruku

Tematy podzielone na 7 działów. 

Każdy dział ma inny cel marketingowy.
Każdy Twój post powinien mieć swój CEL. 

Wszystkie tematy możesz dostosować do
swojej grupy docelowej (jak ustalić swoją
grupę docelową dowiesz się z części
teoretycznej)

Tematy możesz rozwijać/modyfikować i
tworzyć cykle postów dla Twoich klientek. 

Tematów wystarczy by zaplanować posty
na wszystkie Twoje SM na cały rok!

250 postów dla
wizażystów 

Bonusy specjalnie dla Ciebie!

POTRZEBUJESZ POMOCY W TWORZENIU
TREŚCI DO SOCIAL MEDIÓW?

 
SPRAWDŹ PLANBOOK, KTÓRY NAPISAŁAM SPECJALNIE

DLA WIZAŻYSTEK
 

https://kursy.hbmakeup.pl/planbook-oferta/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=img
https://kursy.hbmakeup.pl/planbook-oferta/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=btn
https://kursy.hbmakeup.pl/planbook-oferta/?utm_source=leadmagnet&utm_medium=btn

