
Social Media
25 pomysłow na posty

1. Mity w mojej branży.

2. Najczęściej zadawane pytanie przez moich klientów...

3. Większość myśli, że... ale tak naprawdę....

4. Największym zaskoczeniem moich klientów jest to, że...

5. Kulisy mojej pracy

6. Pokażę Ci ile czasu muszę poświecić, aby przygotować...

7. Co się składa na moje usługi / produkt, że jest tak wartościowy

8. Pokażę Wam, dlaczego lepiej nie zabierać się za to samodzielnie,
    tylko zlecić to specjaliście.

9.   Zbiór moich najlepszych realizacji / produktów
  
10. Największa wartość jaką zyskujesz korzystając z moich
       usług / kupując mój produkt to...
 
11. Wyjątkowo ważna dla mnie opinia, którą otrzymałem (dlaczego
       jest tak ważna).

Rozwiewamy wątpliwości klienta, aby zwiększyć jego
zaufanie do nas oraz ułatwić mu decyzję o zakupie.

Dlaczego tak drogo? A może sam bym to zrobił? 
Pokaż swoim klientom, skąd wzięła się ta cena i ile
pracy, doświadczenia i zaangażowania trzeba w to włożyć.

Warto czasem uświadomić swoich odbiorców co tak
naprwadę zyskują, co może to zmienić w ich życiu,
jaką dajemy im wartość.

Wątpliwości klienta

Proces mojej pracy

Zalety i wartości

Tematy wzmacniające Twoją markę, 
zwiększające zaufanie odbiorców oraz 
pomocne przy zdobyciu nowych klientów.



1. Mity w mojej branży
2. Najczęściej zadawane pytanie przez moich klientów to...
3. Większość myśli, że... ale tak naprawdę....

Warto czasem uświadomić swoich odbiorców co tak
naprwadę zyskują, co może to zmienić w ich życiu,
jaką dajemy im wartość.

12. Dlaczego zajmuje się tym czym się zajmuje?

13. Najbardziej lubię swoją prace za...

14. Wady i zalety mojego zawodu.

15. Plany na przyszłość. Gdzie dąży moja firma?

16. Moje wyróżniki - co mnie wyróżnia?

17. Śmieszny fakt o mojej firmie.

W przypadku zwykłego sklepu internetowego sprawa jest prosta. 
Ale co z konsultacjami online? Sprzedażą ebooków i kursów,
albo sprzedażą personalizowanych bransoletek? Twój klient musi
dokładnie wiedzieć, jak może coś kupić od Ciebie.

Ten dział jest bardzo ważny. Twoje posty przede wszystkim powinny 
skupiać się na budowaniu wizerunku eksperta. Nie trzeba tu nawet 
wymyślać tematów. Po prostu pokazuj jak coś zrobić, podpowiadaj, 
ucz i rozmawiaj z odbiorcami. 

Daj się poznać. Nie wszyscy wiedzą kim jesteś, czym się kierujesz
i dlaczego w ogóle warto się zainteresować tym co robisz.

18. Chętnie wykonam dla Ciebie … mój najbliższy wolny termin to ..
19. Post pokazujący całą ściężkę jak można dokonać zakupu / rezerwacji.
20. Cennik moich usług.
21. Ile muszę zakupić godzin, aby zobaczyć efekt? 

22. Zdradzę Wam jak zrobić …
23. Znam się na .. wiec mogę wam podpowiedzieć...
24. 3 fakty o...
25. Krótki poradnik jak zrobić... 

PS  Nie bierz tych tematów zbyt dosłownie. Możesz
je dowolnie modyfikować i dopasowywać do własnej
branży. Podrzucone przeze mnie tematy mają jedynie
zainspirować Cię i wskazać drogę, o czym pisać. 

ABC mojej marki

Jak mogę to kupić?

Jestem ekspertem


