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Powodzenia!
Brand Girls

Poznaj nas
Jesteśmy Asia i Karolina, czyli kreatywny kolektyw, powołany z chęci stworzenia miejsca
przyjaznego kobietom przedsiębiorczym. Pomagamy kreować marki kobiece, odważne i
gotowe do działania, wspieramy w rozwoju i dzielimy się naszą wiedzą z zakresu
marketingu online, identyfikacji wizualnej i usług kreatywnych. Chcemy widzieć wokół
siebie marki, które świadomie komunikują swoje wartości poprzez dopracowany wizerunek.

Pracujemy z dwóch krańców Polski, co nie przeszkadza nam w budowaniu wspólnej marki.
Wręcz przeciwnie – działania strategiczne mamy dzięki temu opanowane do perfekcji!

Zacznĳ działać!
Mamy nadzieję, że nie wrzucisz tego pdfʼa do czeluści swojego komputera i nigdy
z niego nie skorzystasz. Chcemy, aby każda wiedza i tricki, które Ci przekazujemy
były wykorzystane w 100%. Jeśli masz więc jakiekolwiek pytania, napisz do nas!

https://www.instagram.com/brandgirls_pl/
https://www.facebook.com/brandgirlspl
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#1 Stwórz grafiki do social media
Utwórz kilka spójnych grafik, których użyjesz do social media. Na szczęście wcale nie
potrzebujesz zaawansowanych narzędzi. W darmowym programie Canva możesz
stworzyć grafiki na:
- Instagram
- Instagram Stories
- Facebooka
- Cover photo na Facebooka
i wiele innych. Sprawdź sama!

#2 Zrób krótkiego live’a
Zrób krótką transmisję na żywo. Przyciągnij klientów i obserwatorów, rozmawiaj i mów
o sobie. Możesz na przykład:
- Przeprowadzić z kimś wywiad
- Dodać mini tutorial
- Odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania
- Pokazać swój produkt online
- Pokazać kulisy pracy
- Zacząć kampanię sprzedażową produktu

#3 Napisz post na bloga
Nie każdy umie szybko wymyślić, o czym napisać post, ale to wcale nie jest takie trudne.
Stwórz krótki zarys tego, co chcesz napisać, wyklucz wszystkie rozpraszające Cię rzeczy
(np. piękny feed na Instagramie, czy nowe buty w Zalando). Zanim opublikujesz post, sprawdź,
czy spełnia zasady SEO:
- Pamiętaj o słowach kluczowych
- Dodaj obrazek wyróżniający
- Zadbaj o hierarchię nagłówków i treści
- Uzupełnij opisy alternatywne przy obrazkach

#4 Wypromuj post na Facebooku
Reklamy na Facebooku to dobry sposób na pomoc w większym zaangażowaniu użytkowników,
zbudowanie listy e-mail czy zwiększenie ruchu na Twojej stronie www. Pamiętaj tylko – nie działaj
przez "Promuj post", zawsze używaj Managera Reklam do ustawiania kampanii!
Dzięki wypromowaniu postu możesz dotrzeć do nowych obserwujących i zwiększyć zasięgi
swojej strony na Facebooku. Korzystaj z tego narzędzia także przy realizowaniu kampanii
sprzedażowych swoich produktów i usług!
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#5 Sprawdź analitylkę i statystyki www
Regularne sprawdzanie i analizowanie aktywności na Twojej stronie www czy blogu, jest
bardzo istotne, jeśli chodzi o działania marketingowe. Dzięki nim dowiesz się, jakie treści
interesują Twoich odwiedzających, czego totalnie nie czytają i co ich nie interesuje.
Sprawdź kluczowe obszary:
- Źródła ruchu i UU w ciągu miesiąca
- Najlepsze treści witryny i strony docelowe
- Czas spędzony na stronie i współczynnik odrzuceń

#6 Zaplanuj publikacje w social mediach
Istnieje wiele narzędzi do "szybszego planowania" postów. Możesz skorzystać z różnych aplikacji
(np. Later, HootSuite) lub z oficjalnego Facebook Creator Studio. Zaplanuj, w jakich dniach i
godzinach mają pojawić się Twoje posty. Zrób to raz i miej cały tydzień z głowy.
Creator Studio pozwala na publikowanie postów na Facebooku, Instagramie oraz IGTV. Dzięki
temumasz wszystko w jednej aplikacji i możesz wygodnie programować swoje posty. Masz tam
także podgląd do statystyk i liczby wyświetleń, a także wgląd w archiwalne Stories. Regularne
publikacje to dobra praktyka, dzięki której Twoi obserwujący są zaangażowani i wiedzą, kiedy
mogą się spodziewać treści od Ciebie.

#7 Napisz newsletter
Napisanie krótkiego newslettera, nie zajmie Ci więcej niż 30 minut. Co możesz opisać w swoim
mailingu w tak krótkim czasie?
- Podsumowanie swoich tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych działań
- Opisać narzędzia, z których korzystasz
- Wypuścić małe One Time Offer — czyli jednorazową ofertę sprzedażową
- Napisać listę wskazówek/checklistę dla odbiorców
- Polecić inne blogi i strony www
- Opisać Case Study swoich klientów

#8 Odpowiedz na wiadomości i komentarze
Dobra komunikacja z obserwującymi lub Twoim klientem to podstawa do utrzymywania
dobrych relacji. Dbaj o nią i odpowiadaj na zadane pytania. Możesz odpowiedzieć na wiele
komentarzy w ciągu godziny! Sprawdź komentarze na Facebooku i Instagramie, pod wpisami na
blogu lub innych social mediach, z których korzystasz. Odpisuj bezpośrednio, oznaczając swoich
komentujących. Sprawdź swoją skrzynkę i nie zapominaj o osobach, które odpisały na Twój
newsletter - nie pozostawiaj ich bez odpowiedzi lub zwyczajnie podziękuj za ich aktywność.
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#9 Bądź aktywna w social media

Nie tylko bierz, ale daj coś z siebie! Napisz coś miłego, skomentuj piękne zdjęcie, wesprzyj
znajome blogerki i influencerki komentarzem lub udostępnieniem ich produktu. Znajdź nowe
interesujące Cię profile i wdawaj się w ciekawe dyskusje. Nie tylko poznasz wspaniałych ludzi, ale
także przyciągniesz ich do swoich social mediów. Wspieranie się wzajemnie pomiędzy twórcami,
właścicielami biznesów online i cross-promocja to doskonałe metody na zdobywanie nowych
obserwujących. Pamiętaj, by zwracać szczególną uwagę na branże pokrewne, czyli takie, których
grupa docelowa jest podobna do Twojej.

#10 Włącz chat na swojej stronie www
Podpięcie chatu z Facebooka do swojej strony internetowej to świetny sposób na zachęcenie
odwiedzających do kontaktu z Tobą. Znacznie ułatwiasz swoim potencjalnym klientom wysłanie
do Ciebie zapytania i skracasz czas reakcji, bo "na fejsie" jesteś zapewne znacznie częściej, niż
zaglądasz do swojej skrzynki e-mail.

#11 Zrób sesję zdjęciową na zapas
Weź w rękę aparat cyfrowy, lustrzankę lub smartfona i działaj! Zrób zdjęcia na zapas.
Postaraj się, aby zrobić podobne do siebie zdjęcia - utrzymuj spójną estetykę swoich publikacji.
Zwracaj uwagę na czysty obiektyw, dobre, jasne światło i ogarniętą przestrzeń, którą
fotografujesz. Baw się! Pobudź swoją kreatywność i zadbaj o zapas zdjęć do przyszłych publikacji
na Instagram czy inne social media.

#12 Bądź aktywna na grupach z Twojej branży
Jeśli jesteś członkinią grup na Facebooku lub LinkedIn, to pomyśl o zorganizowaniu sobie
godzinki na: rozmowy, komentarze, wspieranie innych osób zdających pytania, wymianę
pomysłów i inspiracji. W ten sposób pokażesz się w roli eksperta. Możesz też czytać i spisywać
pytania, osób które choć trochę są zgodne z Twoją grupą docelową, a później wykorzystać je do
przygotowania live Q&A lub rozwinąć odpowiedź jako post na bloga.
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#13 Repostuj stare treści - evergreen content
Nasz kontent, w szczególności z Facebooka, ginie w przestworzach internetów. Zaproś nowych
obserwatorów do powrotu do starych treści, które pomogą im się rozwinąć. Jeśli nie jesteś z nich
zadowolona, edytuj treści i dodaj do nich coś nowego. Repostowanie kontentu to naprawdę
dobry sposób na zwiększenie ruchu na Twojej stronie www, przy dużej ilości nowych osób
obserwujących w Twoich social mediach. Tworząc treści na Twojego bloga, stronę lub social
media – miej na uwadze fakt, by wmiarę możliwości były to tematy, które nigdy nie tracą na
aktualności i wartości. Tzw. „evergreen content”, do którego można wrócić zawsze i nigdy się nie
dezaktualizuje.

#14 Popracuj nad strategią Twojego biznesu
Pogłówkuj, zapisz na brudno, zaplanuj w kalendarzu – zastanów się, czego potrzebujesz, co
chcesz dać swoim Klientom lub Czytelnikom i ułóż strategię. Zastanów się, czy wszystko, co
zaplanowałaś, robisz pod siebie, czy pod Twoją grupę docelową – czyli pod potencjalnych
Klientów. Przemyśl swoje działania i daj sobie przestrzeń na ewentualne zmiany i aktualizacje.
Pamiętaj, że dobra strategia obejmuje także Twój rozwój, zmianę potrzeb Twoich klientów i
umożliwia Ci elastyczne funkcjonowanie w ramach marki. Pamiętaj o swoim „dlaczego” i
regularnie wracaj do tych notatek, by prowadzić swój biznes ze spokojną głową.

#15 Uporządkuj branding Twojej marki
Zadbaj o to, aby wszystkie elementy bandingu były uporządkowane i tworzyły spójną całość. Na
branding Twojej marki składa się nie tylko samo logo i identyfikacja wizualna, ale także misja
firmy, wizja firmy, określenie grupy docelowej, określenie Twojej niszy, korzyści jakie dajesz
Klientom oraz Twoje USP. Popracuj nad tym i zbierz wszystko w jednymmiejscu. Pomoże Ci to
zaplanować inne działania w Twoim biznesie. W ciągu godziny, możesz przemyśleć i określić
jeden z elementów Twojego brandingu.

#16 Przejdź szkolenie online lub obejrzyj webinar
Nic tak dobrze nie wpłynie na Twój biznes na poświęcenie czasu na kurs online, np. związany z
marketingiem, tworzeniem reklam, grafik do social mediów czy tworzeniem i zarządzaniem
stronami internetowymi. Wybierz to, w czym nie czujesz się mocna i działaj! W ciągu godziny
możesz przestudiować materiały do kursu, przygotować sobie notatki, obejrzeć webinar lub
wykonać zadane ćwiczenia. Zaplanuj sobie czas na naukę i rozwój jako regularną aktywność dla
Twojego biznesu.
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#17 Stwórz swój filtr do edycji zdjęć
Lightroom w wersji mobile to zbawienie dla większości infuencerek, blogerek instagramerek,
pewnie już o tym wiesz. Jeśli nie, zapoznaj się z tym programem i stwórz swój własny preset,
który w późniejszym czasie wykorzystasz do edycji swoich zdjęć. Spójny feed na Instagramie i
dedykowane grafiki z Twoim logo lub w kolorach Twojej marki pozwalają odbiorcom na szybkie
identyfikowanie treści od Ciebie w trakcie scrollowania setek innych publikacji.

#18 Wyszukaj słowa kluczowe dla Twojej marki
Zrób mini mapę myśli i zapisz wszystkie słowa kluczowe, które kojarzą Ci się z danym artykułem,
Twoją stroną, czy ofertą www. Zapisz je i postaraj się ich używać regularnie. Do zaplanowania słów
kluczowych dla Twojej marki możesz skorzystać z takich narzędzi jak:
- Senuto.com
- ubersuggest.io,
- Planer Słów Kluczowych Google Ads,
- semrush.com,
- Google Trends.

#19 Zaktualizuj stronę www i zrób backup
Strona www, w szczególności na WordPress, wymaga regularnej konserwacji. Pamiętaj o
aktualizowaniu wszystkich wtyczek i motywu, a przede wszystkim samegoWordPressa. Rób
cykliczny backup (zawsze przed aktualizacjami!) I przechowuj go w bezpiecznymmiejscu, np. na
Dropbox lub na dysku swojego komputera. Utrzymuj porządek we wtyczkach - te, których nie
potrzebujesz od razu usuwaj. Zainstaluj wtyczkę antyspamową i czyść komentarze. Nie instaluj
wtyczek z nieznanego źródła. Traktuj swoją stronę z dbałością, a nie będziesz mieć problemów z
jej funkcjonowaniem.

#20 Zaplanuj swój produkt
Planowanie Twojego produktu, to nie takie hop siup! Skorzystaj więc z wolnej godziny i zacznij
działać. Codziennie, działając nawet po 15 minut, możesz dokładnie zaplanować, co ma się
znaleźć w Twoim nowym produkcie. Możesz też poświęcić ten czas na jego tworzenie. Przemyśl
formę, layout, grafiki, korektę. Przemyśl strategię sprzedaży, kampanię promocyjną i treści do niej
- jeśli jest to np. produkt online. Z harmonogramem działania będzie Ci o wiele łatwiej skutecznie
stworzyć i wypuścić swój produkt. Wiedząc, czego dokładnie potrzebujesz (w kontekście treści,
oprawy graficznej, promocji) będziesz też wiedziała, z czyjej pomocy warto skorzystać: zatrudnić
copywritera, grafika czy specjalistę od reklam.
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