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Dlaczego Instagram?
Instagram to jedna z najszybciej rozwijających się sieci społecznościowych na świecie.
Ludzie wykorzystują go, aby nawiązać kontakt z podobnymi do siebie osobami, aby
odkrywać nowe rzeczy i nowe produkty! Wielu specjalistów ds. marketingu sieciowego
wykorzystuje tę platformę, aby budować swoją markę, przyciągać obserwujących i
zamieniać ich w potencjalnych klientów.
Czy wiesz, że...?
• Użytkownicy spędzają średnio 27 minut dziennie na Instagramie.
• Każdego miesiąca loguje się tam ponad miliard aktywnych użytkowników.

Płeć

Kobieta

Wiek

Mężczyzna

Początki
Na początku należy zainstalować aplikację na telefonie. Przejdź do App Store i wyszukaj
„Instagram“. Pobierz aplikację i utwórz konto, synchronizując informacje z Facebookiem
lub, podając e-mail i hasło.
• Utwórz łatwą do zapamiętania nazwę użytkownika. Jeśli chcesz użyć nazwy
LifeWave, pamiętaj, aby dodać wzmiankę Niezależny dystrybutor LifeWave.
Wykorzystanie samej nazwy LifeWave jest niezgodne z naszą polityką.
• Zrób zdjęcie – pamiętaj, aby było wyraźne, przyjazne i zachęcało do kontaktu.
• Napisz kilka słów o sobie oraz wspomnij, że jesteś niezależnym dystrybutorem
LifeWave. Zamieść link do replikowanej strony.
Kolejny krok to zamieszczanie postów. Aby utworzyć post, dotknij ikonę „+“. Instagram
pokaże najnowsze zdjęcia z Twojej galerii. Możesz również zrobić nowe zdjęcie lub nagrać
wideo.

• Wybierz zdjęcia/wideo, które chcesz opublikować. Pamiętaj, że za jednym razem
możesz wybrać maksymalnie 10 zdjęć.
• Wymyśl chwytliwy tytuł i wykorzystaj odpowiednie hasztagi. Najlepiej wybrać 5-6
hasztagów do jednego postu. Pamiętaj, żeby dodać #LifeWave, gdy publikujesz
posty na temat LifeWave.
• Dodaj lokalizację zdjęć/wideo. Dzięki temu posty pojawią się w wynikach, gdy ktoś
będzie szukał konkretnej lokalizacji.
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Ostatnim krokiem jest zwiększenie liczby obserwujących. Instagram podpowie Ci, kogo
możesz zacząć obserwować. Nawiązywanie kontaktu z innymi pomoże Ci zwiększyć
liczbę obserwujących i budować relacje.
• Znajdź innych członków LifeWave, wyszukując hasztagi LifeWave oraz hasztagi
konkretnych produktów, np. #LifeWaveX39 lub #LifeWaveIceWave.
• Komentuj posty pod interesującymi hasztagami. Obserwuj osoby o podobnych
zainteresowaniach.
• Utrzymuj kontakt ze swoimi obserwującymi. Komentuj posty osób, które
obserwujesz i, które mają podobne zainteresowania. Nie szczędź polubień.
• Podziel się swoim kontem na Instagramie na stronach innych mediów
społecznościowych, wizytówkach oraz w e-mailach.

Dlaczego relacje na Instagramie są tak ważne dla
Twojego biznesu?
Relacje stały się ważną częścią rozwoju Twojego biznesu na Instagramie. Instagram to
platforma, na której możesz tworzyć ciekawe treści, które przyciągają uwagę Twoich
obserwujących, co przekłada się na zainteresowanie Twoją osobą i Twoim biznesem. Jeśli
Twoje treści spodobają się obserwującym, istnieją większe szanse, że ponownie odwiedzą
oni Twoją stronę, aby zobaczyć, jakie nowe relacje publikujesz.
Relacje na Instagramie dają Ci możliwość zaprezentowania siebie, swojego życia oraz
możliwości związanych z LifeWave na całym świecie. Pozwala Ci również utrzymywać
kontakt ze swoim zespołem oraz rozwijać społeczność LifeWave.
Kolejną świetną funkcją na Instagramie są ankiety. Szybkie ankiety pozwolą Ci dowiedzieć
się od obserwujących, co chcieliby zobaczyć lub jaką mają opinię w nowym temacie. To
szybki i prosty sposób na nawiązanie kontaktu z obserwującymi i sprawdzenie, jak sobie
radzisz. Pomoże Ci to również dopasować treści do oczekiwań obserwujących.
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Jak stworzyć świetną relację na Instagramie?
1. Autentyzm – najważniejsze, żeby historia była prawdziwa i autentyczna. Skorzystaj z
własnych doświadczeń lub doświadczeń osób, które znasz.
2. Zaangażowanie emocjonalne – nawiązywanie kontaktu z obserwującymi oraz
kontakt emocjonalny są kluczowe dla utrzymania zainteresowania.
3. Interesująca grafika – Instagram to głównie obrazy. Materiały wizualne przykuwają
uwagę odbiorców, dzięki czemu Twoja relacja jest przeglądana dokładniej. Utwórz
motyw oraz skorzystaj z materiałów LifeWave do budowania świadomości marki.
Korzystaj z filtrów, które poprawią zdjęcia; filtry dodają do zdjęć efekty, dzięki
którym kolory stają się bardziej wyraziste, a ogólny wygląd zdjęć – lepszy. Próbuj
nowych rzeczy, dopóki nie znajdziesz czegoś dla siebie.
4. Używaj hasztagów – hasztagi pozwalają innym wyszukać Twoje treści. Jeśli dodasz
hasztag #naturalhealth lub #painrelief, ludzie obserwujący ten temat zobaczą
Twoją historię, nawet jeśli Cię nie obserwują. Daje Ci to możliwość zyskania nowych
obserwujących, których nie poznał(a)byś w inny sposób.
5. Wezwanie do działania – pamiętaj, aby zawsze kończyć relację zachętą do działania.
W instagramowych relacjach świetne jest to, że możesz zachęcić obserwujących
do klikania. Możesz skierować obserwujących na swoją replikowaną stronę, stronę
wydarzenia lub dowolny link. Pomoże Ci to nawiązać kontakt z obserwującymi oraz
zobaczyć, kto jest zainteresowany możliwościami związanymi z LifeWave.

Wskazówki dotyczące zdjęć
W Instagramie chodzi o materiały wizualne, więc świetne zdjęcie lub wideo są kluczem do
dobrego postu.
• Korzystaj z naturalnego światła
• Unikaj nadmiernych ingerencji w zdjęcie, jednak skorzystaj z filtra, który pasuje do
motywu
• Publikuj proste zdjęcia – bez bałaganu.

Wskazówki dotyczące postów
Ciągłość postów jest bardzo ważna. Zamieszczenie 10 postów jednego dnia, a następnie
pustka przez dwa tygodnie to nie najlepsza strategia.
• Publikuj 1-2 posty dziennie
• Stawiaj na jakość, nie na ilość.
• Stawiaj na różnorodność – nie skupiaj się jedynie na postach o produktach. Niech to
będzie połączenie życia i biznesu.
• Nie publikuj zbyt wielu postów na ten sam temat – możesz zanudzić obserwujących.
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