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KAKO NAREDITI ODLIČNO STRATEGIJO ZA VAŠ POSEL S POMOČJO DRUŽABNIH OMREŽJIH?  

 

 Najprej se morate odločit, da to želite. 

 Nato morate biti konsistentni in vztrajni. 

 Morate testirati stvari. 

 

TO - DO: USTVARITE SVOJO DNEVNO STRATEGIJO NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 

Če želite pospešiti aktivnost ljudi, promet in prodajo, boste morali imeti načrt. Zato vam priporočam 

dnevno seznam - check listo za družabna omrežja (TO-DO listo). 

Ne samo, da vam bo prihranila čas, ampak vam bo zagotovila, da boste dosledno spremljali proces 

vsakodnevnih TO-DO jev.  

Spodaj je seznam TO-DO jev, ki vam bo pomagal razvijati svojo dejavnost na družabnih omrežjih. 

 

FACEBOOK 

 Odgovorite na vse komentarje pod objavo (Bodite hvaležni, radodarni v svojem odgovoru) 

 Zahvalite se vsem, ki so delijo vašo vsebino. (Spremljajte vaše sledilce) 

 Dnevno všečkajte in komentirajte 3-5 podobnih strani (Ne napišite samo "Lepo" ali "Odlično!" 

Napišite Premišljen odgovor) 

 Delite svoje objave v ustrezne zaprte skupine, ki bi jih lahko vaša vsebina zanimala (ne samo-

promocija, ampak nekaj koristnega in dragocenega) 

 Če uporabljate Facebook oglase, si oglejte statistične podatke in jih ustrezno prilagodite. 

 Všečkajte ustrezne poslovne strani in začnite interakcijo. 
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TWITTER 

 Spremljajte objave prek ključnih besed in odgovarjate na vprašanja, potrebe in skrbi. 

 Za interakcijo izberite 3-5 ljudi in jih spremljajte. Bodite pristni v svojih odgovorih na njihove 

objave in interakcije.  

 Poiščite 10 novih kontaktov, ki imajo veliko sledilcev s pomočjo Twitter Iskalnika. 

 Načrtujte  3 objave, ki jih želite deliti ves dan. 

 Zahvalite se ljudem, ki so delili (retweet) tvojo vsebino. 

 Zahvalite se 2-3 novim sledilcem. 

 Uporabite ključne besede, da najdete potencialne kupce. Orodje, kot je Hashtagify 

(http://hashtagify.me), je super za to. 

 Če objavite novi blog zapis, ga objavite vsaj 3 krat tekom dneva, ampak spremenite spremno 

vsebino. 

LINKEDIN 

 Preverite vsa sporočila in na vsa odgovorite. 

 Povežite se z vsemi, ki vas prosijo za kontakt, ker se v prihodnosti lahko povežete. 

 Na svojem profilu objavljajte vaše članke ali druge članke iz vašega področja. 

 Pridružite se 2-3 skupinam in preverite ali lahko kako pomagate z vašim znanjem. 

 Delite v posamezne skupine (1-2) uporabno vsebino iz vašega področja.  

 »Všečkajte« in komentirajte vsaj 3 objave/dan. 

 Preverite, kdo si je ogledal vaš profil (poiščite potencialne možnosti). 

 Pojdite na obvestila in se zahvalite vsem, ki so kaj komentirali, všečkali. 

 

INSTAGRAM 
 

 Objavi 1-2 objavi na dan – različne objave (kakšni nasveti, slike, pozitivne misli, video…) 

 Uporabljajte Instagram Story. 

 Všečkajte en post od vsakega, ki je všečkal vaš post ali komentirajte. 

 Poiščite priljubljene hashtage, da poiščete nove ljudi. 

 Komentirajte drugim ljudem (ti, ki imajo veliko sledilcev). 

 Pošljite neposredna sporočila vsem, s katerimi se želite osebno povezati. 

 


