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Aleksandra Dworska

Od lat związana jestem ze stanowiskami
menedżerskimi i zarządzającymi w miejscach
beauty. Ukończyłam studia z dziedziny Public
Relations, Doradztwa i Coachingu. Jestem autorką
kursu online pod hasłem Biznes Plan dla
BeautyBoss oraz pięciu e-booków, w tym bestseller
pt.: BeautyBook o autorskiej perspektywie 

na branżę beauty.

Początkowo zajmowałam się działaniami z zakresu
PR i marketingu branży  beauty, a kolejno
stawiałam SPA od postaw, zmagając się ze
wszystkimi trudnościami dotykającymi
#BeautyBoss, które otwierają taki biznes.

Cyklicznie spędzam czas w USA, gdzie odwiedzam
miejsca beauty (w szczególności dzielę się wiedzą
z Nowego Jorku i Miami, gdzie mieszkałam prawie
rok). Zarówno wspieram, edukuję, inspiruję, 

jak i dzielę się konkretnymi, sprawdzonymi
rozwiązaniami w ramach społeczności
www.beautyboss.pl oraz przeprowadzanych
salonowych rewolucji, gdzie działam 

z ekskluzywnymi klinikami na terenie całej polski.
Pomagam poukładać biznes beauty (w obszarach
PR, marketingu, motywacji pracowników,

rentowności usługi i produktów itp.), wznosząc go
na wyższy poziom.

Codzienna dawka wiedzy czeka na Ciebie na
moim Instagramie @aleksandradworska.
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Profil na Instagramie jest bardzo często pierwszym
kontaktem potencjalnego i najczęstszego klienta 
z marką. Internet ma ogromną siłę. To wiedzą
wszyscy, nie od dziś. Technologia umożliwia
różnorodne, często darmowe sposoby, pozwalające
szybciej rozwijać się biznesom, docierać do nowych 
i aktualnych odbiorców poprzez inspiracje, dzielenie
się wiedzą, ciekawostki czy rozrywkę. W tym e-booku,
mając na uwadze, że social media to ogromna
dziedzina, skupię się na Instagramie i jego mocy.
Przekażę również odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania podczas moich szkoleń 
i konsultacji, podając gotowe rozwiązania, łatwe 
do wdrożenia.

Skupię się w tej publikacji zarówno na prowadzeniu
profilu biznesu usługowego (w szczególności z branży
beauty), jak i dla każdego budującego swoją markę
osobistą i wizerunek eksperta. 

Profilie instagramowe, które prezentuje w e-booku,
są kontami otwartymi. Na każdym zdjęciu widnieje
nazwa miejsca beauty, którym się inspirowałam.

Na początek przedstawię kilka istotnych faktów 
i rozwinę odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania.

InstaBoss
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C O  M U S I S Z  W I E D Z I E Ć ,

Z A N I M  Z A C Z N I E S Z

P R O W A D Z I Ć  P R O F I L  

N A  I N S T A G R A M I E .



Z założenia Instagram powstał po to, by dzielić się ze społecznością pięknymi autorskimi
zdjęciami. Kolejno została włączona opcja nagrywania stories, dzięki której dodany 
15-sekundowy filmik jest możliwy do odtwarzania przez 24 godziny. Można go również
zachować na dłużej w zapisanej relacji wyróżnionej. Ten ruch spowodował lawinę
kolejnych użytkowników i fanów tej platformy. Aplikacja nadal się rozwija, zwiększając
swą atrakcyjność dla użytkowników.

Konto prywatne, konto firmowe albo oba jednocześnie. Od czego zacząć?

Najlepiej od początku. Pamiętaj, że pod każdą marką, firmą kryją się osoby, które ją
stworzyły, dlatego warto prowadzić konto prywatne, dzięki któremu odbiorcy będą mieli
możliwość poznać Cię bezpośrednio. W ten sposób szybciej wejdą z Tobą w interakcję,
ponieważ zobaczą, kto stoi za każdym postem czy odpowiedzią. Na kontach prywatnych,
dzielimy się też często tym, czym żyjemy poza pracą, a to zazwyczaj budzi bardzo duże
zainteresowanie. Ale! 
Jeśli nie masz jeszcze konta firmowego i masz u siebie na Instagramie miks, czyli jedzenie,
podróże, biznes, dzieci itp., to… Takie działanie wprowadza niesamowity chaos. W tym
wypadku rekomenduję, by zacząć od aktywnego prowadzenia konta firmowego, a gdy na
tej płaszczyźnie osiągniesz wprawę, dopiero wtedy pomyśl o koncie prywatnym. 
W końcu to konto firmowe dostarcza Ci nowych klientów, buduje świadomość marki,
przez co zarabiasz. 
Jeśli z kolei masz już konto prywatne i nie chcesz z niego rezygnować, a zaczynasz
prowadzić konto firmowe – zadbaj o to, by na koncie prywatnym w BIO (życiorysie) był
podlinkowany IG Twojej firmy (poprzez napisanie nazwy profilu firmowego
poprzedzonego symbolem "@"). By odbiorcy od razu wiedzieli, czym się zajmujesz. Ten
ruch pozwoli Ci od razu przenosić odbiorców zainteresowanych np. tematyką beauty na
odpowiedni profil. Jeśli masz obydwa konta,  prywatne i firmowe, ale każde jest
zaniedbane – skup się najpierw na jednym, a następnie na drugim. W pierwszej kolejności
działaj na tym, który przyniesie Ci zyski, czyli na profilu firmowym.
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Konto prywatne a konto firmowe – czym się różnią w praktyce?

Przy zakładaniu konta na Instagramie, aplikacja automatycznie ustawia profil jako
osobisty. Jest to podstawowa wersja konta na Instagramie, która umożliwia dodawanie
zdjęć, zmienianie ich wyglądu za pomocą wgranych filtrów, dodawania opisów,
hashtagów (oznaczeń z symbolem #) oraz ich publikowania. Dla użytkownika Instagrama,
który nie planuje promowania swojego produktu czy usług na Instagramie, taki typ konta
w zupełności wystarczy. Co więcej, nie ma on wbudowanych opcji, które byłyby
niewykorzystane, więc po prostu zbędne.

Najważniejszym elementem w przełączeniu konta osobistego na firmowe jest możliwość
większej kontroli nad dodawanymi treściami. Służą do tego m. in. statystyki na
Instagramie. 

Statystyki Instagram – co to jest?

Jeśli zdecydujesz się na zmianę konta osobistego na firmowe – potrzebujesz tylko chwili,
żeby tego dokonać. Jednak zanim to zrobisz, podam Ci kilka informacji na temat statystyk
na Instagramie. Zacznijmy od tego, czym one są? 

Otóż jest to wbudowane narzędzie, służące do analizy działań prowadzonych przez
Ciebie i Twoich obserwujących. Znajdziesz tutaj takie zakładki, jak:
• aktywność,
• zawartość,
• grupa odbiorców.

Dzięki przełączeniu konta na biznesowe, zyskujesz dostęp do wskaźników skuteczności
relacji i promowanych postów w czasie rzeczywistym przez cały dzień! 
Co więcej, masz wgląd w statystyki dotyczące obserwujących Cię osób oraz ich reakcji na
Twoje posty. Ponadto, zakładając konto firmowe, masz możliwość dodania informacji 
o firmie: godzin pracy, lokalizacji, numeru telefonu, adresu e-mail. 
W ten sposób odpowiadasz na wyzwanie natychmiastowości, która chce odpowiedzi tu 
i teraz. Dzięki temu podlinkowaniu użytkownik będący na stronie dosłownie jednym
kliknięciem może zadzwonić, sprawdzić adres, lub poprzez wpisaną w BIO witrynę
internetową przejść np. do rezerwacji online. A przecież właśnie o to w biznesie chodzi,
prawda? 



Nie walcz z technologią.
Korzystaj z niej - ułatwiając sobie

życie i oszczędzając czas!
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Ustawienia 
Konto
I na dole „przełącz na konto
firmowe"

1.
2.
3.

ZMIEŃ KONTO NA FIRMOWE 



Zalety posiadania dostępu do możliwości oferowanych przez konto firmowe.

Wiesz już, że konto firmowe, będące swojego rodzaju ulepszoną wersją konta osobistego,
posiada wiele zalet. Przede wszystkim większą liczbę funkcji, które pozwolą Ci rozwinąć
biznes lub wypromować markę czy usługę. Ponadto, dzięki funkcji statystyki na
Instagramie możesz mieć cały czas rękę na pulsie i w ten sposób kontrolować rozwój
swojej firmy czy profilu. A zatem, podpowiem Ci, jak przejść przez proces zmiany konta
osobistego na firmowe. I od razu chcę Cię uspokoić – to nie będzie nic skomplikowanego
i z moją pomocą na pewno dasz sobie z tym radę!

Jak przełączyć konto osobiste na konto firmowe?

Przede wszystkim musisz zalogować się na profil, który chcesz zmienić na firmowy.
Następnie uruchom zakładkę menu. Wyświetli Ci się panel, z którego wybierz opcję
„Ustawienia”, znajdującą się na samym dole. W zakładce tej należy znaleźć opcję
„Przełączanie na konto firmowe”. Po wybraniu tego pola, Instagram wyświetli Ci
powitanie: „Narzędzia biznesowe na Instagramie – zapraszamy!,
twoja_nazwa_użytkownika”. Co więcej, w kolejnych etapach wyświetlone zostaną
informacje na temat tego, jakie możliwości płyną z posiadania konta biznesowego na
Instagramie. Punkty, które ukażą się Twoim oczom, to:
• „Uzyskaj statystyki – poznaj informacje o osobach obserwujących i sprawdź
skuteczność swoich postów.”
• „Utwórz promocje – skorzystaj z promocji, aby dotrzeć do nowych osób na
Instagramie.”
• „Twój profil firmowy – dodaj przyciski kontaktowe, aby klienci mogli wysłać Ci e-mail
lub zadzwonić do Ciebie bezpośrednio z Twojego profilu.”

Co ważne, Instagram to mobilna aplikacja fotograficzna, którą Facebook kupił za 1 miliard
dolarów w 2012 roku. Stąd tak ważne jest utworzenie konta firmowego i połączenie
swojego profilu na Facebooku z Instagramem, dzięki czemu jednym kliknięciem
wpływamy na obie platformy, które uzupełniają i wspierają swoje działania!
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Skąd Instagram wie, czym się interesujesz i co może Ci się spodobać?

Platforma stale gromadzi dane na temat Twojego konta oraz interakcji z profilami 
i publikacjami innych użytkowników. 
Ocenia to, co spodobało Ci się w przeszłości i ile czasu poświęciłeś konkretnym
publikacjom, by podczas tworzenia tzw. strumienia zaproponować Ci zbliżone treści. 
To kolejny argument za tym, by dodawać piękne zdjęcia, ponieważ to one przyciągają
uwagę, dzięki czemu odbiorca zazwyczaj dłużej się na nich zatrzymuje, a Instagram to
wyłapuje. 

Co lubi algorytm i Instagram?

Regularność w publikowaniu, interakcje z obserwatorami i innymi profilami są zawsze
mile widziane.
Co więcej, interakcje i odpowiadanie na komentarze oraz wiadomości docenią również
odbiorcy.
Angażujące treści to również coś, co Instagram bardzo lubi i nagradza poprzez
przesyłanie ich do większej liczby użytkowników, którym również mogłyby się spodobać.
Pamiętaj, że głównym zadaniem każdego algorytmu jest zrobienie wszystkiego, 
by użytkownik (odbiorca treści) platformy (lub wyszukiwarki) był jak najbardziej
zadowolony z efektów ich działania.

Oznacza to, że wszystkie akcje Twojego profilu powinny być przede wszystkim
skierowane w stronę odbiorców i dla odbiorców:
• jakościowe treści, które wnoszą realną wartość (estetyczną lub wiedzę),
• prawidłowe oznaczanie treści lokalizacją oraz hashtagami opowiadającymi zawartości
fotografii,
• reagowanie na komentarze i udzielanie odpowiedzi na pytania,
• regularność publikacji i przyzwyczajenie użytkowników do tego, kiedy mogą się
spodziewać nowych treści. Algorytm Instagrama lubi to, co jest dobre dla jego
użytkowników. To proste.



www.beautyboss.pl | 11.

Dlaczego warto aktywnie i cyklicznie prowadzić swój Instagram?

Wciąż dostaję takie pytania. Od razu zamieniam je na takie: a czy chcesz dalej prowadzić
biznes? Jak ktoś ma wybrać firmę z branży beauty, której efektów pracy nigdy nie
widział? Nie miał styczności z wiedzą kosmetologa i nie ma pewności, czy oddaje się 
w dobre ręce?
Pamiętaj, że kosmetolog osobiście sprzedaje dopiero w czwartej kolejności. Przebiega to
następująco.
Nawet jeśli mojej przyjaciółce Kasi powiem: „musisz iść do tego miejsca, do tej osoby …”,
to i tak Kasia, która jest pewna, że chce skorzystać z danej usługi, musi znaleźć numer
telefonu czy adres. Oczywiście szuka go w Internecie! 

To właśnie sieć i często Instagram są pierwszym źródłem kontaktu. A w końcu pierwsze
wrażenie robi się tylko raz! Kolejno mamy więc kontakt przez sieć, rozmowę telefoniczną,
przekroczenie progu gabinetu i dopiero na końcu wizytę u eksperta.

Zadbajmy zatem o Twój wizerunek w Internecie! Nawet proste elementy mogą mieć
niezwykłe znaczenie i tworzyć efekty wow.
Pomyślisz, że pewnie trzeba dużo zainwestować? Otóż nie! Moją misją jest dzielenie się
praktycznymi rozwiązaniami przy wykorzystaniu minimalnego budżetu, a dużej
kreatywności. 

Jeśli chcesz coś sprzedać, zainteresować odbiorcę i do tego działasz w branży beauty, 
to Twój Instagram powinien mieć konto/zdjęcia beauty. Pamiętaj, że kupujemy oczami,
dlatego tak ważne jest, by zadbać o swój Instagram, by oferował wartość, wnosząc ją 
w atrakcyjny sposób w życie odbiorców. 

Aby przekazać wartość i pobudzić do działania, warto kreować rzeczy/przestrzenie, które
to wspierają i oczywiście ustalić strategię, której będziemy się trzymać i ewentualnie
modyfikować według potrzeb. To bardzo ważne!
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Na początku skupmy się na pierwszej części. Jak zadbać o ruch w sieci, bez próśb 
i wypowiadania słów? Inwestujmy w elementy instagramowe, czyli tak atrakcyjne, 
że chce się im lub z nimi zrobić zdjęcie. Może to być lustro z nalepką przyciągającą wzrok,
np. z napisem: „Hej ślicznotko!”, kawa z bitą śmietaną, ścianka zdjęciowa, neon na ścianie,
prezenty pięknie zapakowane dla pierwszych gości… Coś, co pobudza emocjonalnie. Bez
słów wywołuje pragnienie, by wyciągnąć telefon i zrobić temu zdjęcie. Nie oczekuj
jednak, że wszyscy będą robić zdjęcia i wrzucać je do sieci. Sukcesem jest już to, że ktoś
ma zdjęcie z Twojego salonu w telefonie. W momencie skrolowania (przeglądania)
własnej galerii zdjęć, będzie wracał do niego z pozytywnymi myślami! Taki jest cel.

Gotowa?



Podam Ci przykład. Świeczki – zapewne je masz? 

Zastanów się, jak ten element zaaranżować w Twoim salonie, by stał się elementem
instagramowym? By świeczki stały się Twoim wyróżnikiem? Na pewno muszą być one
zapalone dla wszystkich, a nie dla wybranych gości.

To Twoja internetowa poczta pantoflowa, która sprawia, że goście bez Twojej prośby
robią zdjęcia i publikują je dalej w sieci, informując jednocześnie innych o Twoim miejscu
beauty. Świeczka, zwykła, klasyczna… jednak może stać się naszym wyróżnikiem, który
można pokazywać przez Internet? Spójrz!
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Czyż nie przyciągają Twojego wzroku? Zapewne tak! Bardzo łatwo można je pokazać
przez sieć. Nie bez powodu tak ważna jest spójność wizerunku, który kreujemy i online, 
i w salonie. Mamy piękny Instagram, a czy w salonie także jest instagramowo? Jeśli nie,
pomogę Ci zadbać o obie te przestrzenie – online i offline.
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USTALEN I E

K LUCZOWYCH  ZAŁOŻEŃ
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Przejdźmy do kolejnych konkretnych przykładów. Wykorzystajmy maksymalnie
wszystkie Twoje zasoby. 

Na Instagramie mamy dwie możliwości działania, poprzez: posty i stories. Na te dwa
kluczowe elementy działania składa się jeszcze BIO, czyli opis profilu (życiorys), który
widnieje na samej górze każdego profilu. To nasza wirtualna wizytówka. Szczegółowo
omówimy te 3 etapy, które pozwolą Ci prowadzić atrakcyjny profil z zaangażowaną
społecznością.

BIO - nasz życiorys.
Instastory dodawane na 24h.

Wybrane, zapisane Instasory bez
limitu czasu.

Posty dodawane na nasz feed -
tablicę.
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Profesjonalistów, osób znających język branży, bez tłumaczenia pojęć.
Amatorów, którym należy się wyjaśnienie pojęć i wprowadzenie do omawianych
zagadnień.

Aby wiedzieć, jak działać, musimy ustalić CEL, czyli co pokazujemy i do czego ma nas to
prowadzić, co chcemy osiągnąć?Odpowiedzmy sobie najpierw na podstawowe pytania:

1. Kto jest Twoją grupą odbiorców?

Jeśli nie umiesz od razu odpowiedzieć sobie na to pytanie, wejdź w statystyki Instagrama,
jeśli już go prowadzisz i zobacz, kto najczęściej odwiedza Twój profil (kobiety, mężczyźni,
w jakim wieku, z jakich miejscowości itp.). Sprawdź, czy to się pokrywa z Twoim
wymarzonym klientem.

2. Jaki styl komunikacji chcesz przyjąć?

Tu odpowiedz sobie, czy chcesz prowadzić bardziej formalną komunikację, zwracając się
per Pan/Pani, czy wejść od razu w relację przyjacielską. To pytanie jest jednocześnie
uzupełniłem pierwszego punktu, zauważyłaś?

3. Do kogo kierujesz swoje treści?

4. Jaka jest Twoja misja działania w branży beauty?

Czym się kierowałaś i kierujesz prowadząc swój biznes? Czy hasło, które wyraża Twoją
misję (np. „rozwiązywanie problemów skórnych przy najmniejszej inwazyjności”) jest
widoczne w Twoich działaniach i rozmowach z pacjentami?



5. Jaka jest Twoja wizja?
Do czego dążysz, jaki jest Twój cel?

Nie pomijaj tego pytania. Jak szczerze sama sobie na nie nie odpowiesz, wpadniesz w
stagnacje, rutynę i szybko się zniechęcisz. Twój biznes nie ma się jedynie „kręcić”. On ma
do czegoś dążyć – do czego? Więcej osób w zespole, nowe usługi, nowe współprace,
więcej szkoleń, kolejne oddziały, klient ogólnopolski, a nie lokalny? JAKI masz cel?

6. Czym wyróżnia się Twoje miejsce? 

Tu standardowo podkreślam – nie pisz frazesami: miła atmosfera, dobry produkt, fajny
zespół. To nic nie wnosi, choć to dobry kierunek. Odpowiedź powinna być
sprecyzowana. Miła atmosfera? Szybkie odbieranie telefonu, uśmiech, świeże kwiaty,
bark oceniania klienta, zawsze proponowanie napoju, zakaz obgadywania klientek i
konkurencji… Jeśli Ty głośno nie powiesz o swoich wyróżnikach, nikt tego nie zrobi, albo
goście będą mówić ogólnikami.

7. Jakie usługi są dla Ciebie najbardziej rentowne? 

Wypisz wszystkie usługi, zaczynając od tych, które są najbardziej dochodowe, a nie tych,
które wykonujesz najczęściej. Musisz wiedzieć, jak ustalić strategię na posty i co
promować. Ten element jest kluczowy do ustalenia, zanim przejdziesz do tworzenia
materiałów.

Na tym etapie ustal CEL swoich działań.
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3 .

N A S Z A  W I R T U A L N A

W I Z Y T Ó W K A ,  C Z Y L I  B I O .



BIO to po prostu życiorys na Instagramie.
Według badań 3 pierwsze sekundy decydują o tym, czy ktoś zostaje dłużej na Twoim
profilu. Pierwsze, co widzi, to Twoje BIO. Zadbajmy o nie. W tym obszarze mamy:
zdjęcie, nazwę i opis profilu.

Zdjęcie profilowe:

- jeśli masz konto firmowe, polecam logo salonu, bo wtedy mamy pewność, że to na
pewno dana klinika/salon.
- jeśli prowadzisz konto z marką osobistą, zadbaj o biznesowe, wyraźne zdjęcie, albo 
np. w fartuszku, które z daleka buduje Twój wizerunek eksperta.
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Nazwa profilu:

Nazwa i nazwa użytkownika to dwa kluczowe obszary bezpłatnie pozycjonujące Twój
profil. Zadbaj o to, by te nazwy się nie powtarzały. Polecam:
- Nazwa: Nazwa salonu lub imię i nazwisko (jeśli nie masz jeszcze zespołu).
- Nazwa Użytkownika: Imię i nazwisko lub np. Kosmetolog (miejscowość). 

Zobacz na zdjęciach, jak to jest ważne przy wyszukiwaniu danego profilu – czyli
pozyskiwaniu nowego klienta. 
Spraw by szukając "kosmetologa" w Twoiej miejscowości wyskoczył Twój profil.
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Opis profilu:

Idziemy dalej. Opis Twojego salonu! 
Tu właśnie powinno pojawić się Twoje motto i główne usługi, które wykonujesz 
w salonie. 

Nie wpisuj tu adresu e-mail czy numeru telefonu – wystarczy połączyć profile 
na Instagramie i Facebooku, a wszelkie dane kontaktowe będą podlinkowane (jak to
zrobić napisałam na początku publikacji).

To także jedyne miejsce, by pozostawić aktywny link. Dopiero gdy będziesz mieć 10
tysięcy obserwujących, będziesz mogła na story robić swipe up, czyli przesunięcie po
ekranie palcem w górę, które powoduje podlinkowanie różnymi linkami swoich
materiałów na story. Dopóki nie masz takiej liczby obserwatorów, koniecznie wykorzystaj
miejsce w BIO pod hasłem „witryna internetowa”, dodając w niej link do rezerwacji
online, ewentualnie link do profilu na Facebooku i/lub Youtubie, czy też adres strony
internetowej (w zależności, co masz w swoich zasobach).

Nie zapomnij także dodać odpowiedniej kategorii, którą także możesz ustawić. Jak to
powinno wyglądać w praktyce? Poniżej kilka przykładów.
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Na górze profilu masz także ilość postów i osób (ile Cię obserwuje, jak i ile Ty
obserwujesz). PAMIĘTAJ: NIE LICZY SIĘ ILOŚĆ, A JAKOŚĆ! 

Mam dla Ciebie kilka wskazówek.

Liczba postów. Usuń te, które są gazetką reklamową, ujęcia są niewyraźne, lub też nie są
spójne z estetyką Twojego salonu (np. są ciemne, a u Ciebie w salonie króluje biel),  które
nic nie wnoszą w treści i mówią tylko: „miłego dnia/do zobaczenia”. I po poniższych
wskazówkach zacznij prowadzić zaplanowane posty czyli feed.

Liczba osób Cię obserwujących. Dążymy do podnoszenia tej liczby i to także jest
podziękowanie społeczności za Twoje zaangażowanie. ALE! Nie wpadaj w pułapkę „im
więcej, tym lepiej”. Lepiej mieć 500 obserwatorów, którzy się angażują na Twoim profilu,
niż kupować obserwatorów. Nauczę Cię, jak organicznie, za darmo powiększać tę liczbę. 

Liczba osób, którą Ty obserwujesz. Powinna być mniejsza od osób obserwujących Ciebie.
Poza tym - to rozprasza Twoją uwagę. Obserwuj profile, które Ci dają wartość! Stałe
klientki, które dodają zawsze stories czy osoby, które się angażują w Twoich postach 
i stories. Marki i firmy, z którymi współpracujesz. Resztę usuń. To, że kogoś nie
obserwujesz, nie oznacza, że nie możesz odwiedzać jego profilu i udzielać się 
w komentarzach czy stories. Ogranicz jednak tę liczbę do minimum.
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Patrząc po kolei mamy:
1.Ilość Twoich postów 
2. Ilość osób, które Ciebie obserwują
3. Ilość osób obserwowanych przez Ciebie



TIPY DLA INSTABOSS

BIO NA INSTAGRAMIE
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Jak  pisałam BIO, to Twoja wizytówka i pierwszy kontakt Twojego potencjalnego klienta
z profilem. Czy w pełni wykorzystujesz jego możliwości? 
Sprawdz i uzupełnij poniższą check listę!

Nazwa użytkownika

Powinna być krótka. Unikaj liczb i ciągów liter. Jeżeli masz firmę lokalną lub
tworzysz profil osoby, warto dopisać miasto.  Nie masz pomysłu? Nazwij profil
imieniem i nazwiskiem. Oszczędzaj każdą literkę – masz tylko 30 znaków do
dyspozycji.
 
Zdjęcie profilowe

Jeżeli jesteś firmą najlepiej sprawdzi się logo. To Twoja identyfikacja wizualna.
Jeżeli jesteś marką osobistą np. kosmetologiem zdjęcie powinno przedstawiać
Ciebie. Nie ma tu miejsca na maszynę lub zdjęcie z miejsca pracy. Ważny jest
czynnik ludzki. Niech będzie charakterystyczne np. w Twoich ulubionych kolorach,
które są spójne z prowadzonym przez Ciebie profilem. 
 
Imię i nazwisko

Warto umieszczać tu słowa, których mogłyby szukać  osoby zainteresowane
tematyką Twojego konta. Jeśli możesz, spróbuj dodać swoją specjalizację / branżę
/ pasję / Zastanów się, co ludzie wpisaliby na Instagramie, gdyby chcieli znaleźć
konto takie jak Twoje. Nie ma sensu powtarzać w tym miejscu kolejny raz nazwy
Twojego konta, ale za pomocą wybranych słów kluczowych je krótko opisać.

Witryna internetowa

To miejsce to Twoja jedna szansa na dodanie jednego linku np. strona www,
rezerwacja online czy Twój profil na fb.  Zdecyduj mądrze co dodasz! Rekomenduje
- rezerwacje online. 

Kategoria 

To przestrzeń, gdzie sugerujesz algorytmom instagrama do jakich obszarów
nawiązuje Twój profil. Dla miejsc beauty rekomenduje: zdrowie/uroda.

Opis

czyli w głównych hasłach opisanie Twojego miejsca, działań. W szczególności
rekomenduje tutaj wypisać najbardziej rentowne usługi salonu.  Dzięki czemu,
gdy potencjalny odbiorca wejdzie na Twój profil - od razu wie czego może się
spodziewać. 

Sprawdz czy wdrożyłaś wszystkie zmiany!



4 .
 

S T R A T E G I A  D Z I A Ł A Ń ,

 C Z Y L I  F E E D .



FEED to inaczej wygląd Twojego Instagrama poprzez dodawane posty. 

Należy tu wypracować 2 strategie:  osobno na treści i osobno na obraz/przekaz wizualny
(nie warto patrzeć przez pryzmat jednego postu-obrazu, a całej tablicy, by była spójna i
estetyczna). Skup się najpierw na treści. Tworząc POST, dbaj o opisy, które później
można wykorzystać np. udostępniając napisane posty w story. Treść/komunikat powinien
pobudzać. Stawiaj na komunikaty, które mają wpływ na odbiorców. Które ich interesują 
i budzą chodź minimalne emocje.
Jaki jest cel publikacji? By ktoś Cię zapamiętał i do Ciebie wracał. Jak nie dasz wartości 
w swoich treściach – w komunikacie słownym i wizualnym, to nie uda Ci się zbudować
społeczności. Profil będzie nijaki. 

Jeśli już inwestujesz w tę platformę swój czas i zaangażowanie, zrób to w przemyślany
sposób. Jaki? Łap kolejne wskazówki.
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Zadbaj o komunikat wizualny i słowny z 3 perspektyw. Dziel się WIEDZĄ, EFEKTAMI i
treściami związanymi ze sferą LIFESTYLE. 

WIEDZA jest kluczowa. Ludzie lubią się z natury edukować w dziedzinach, które ich
interesują. Warto czasem wręcz dodać ekspercki wpis z nawiązaniem do danych, badań
itp. Pokazuje to, że zgłębiasz temat i non stop się rozwijasz, podążając za nowościami
(również dla obserwatorów). Dzięki takim postom budujesz swoją pozycję eksperta 
i zyskujesz jednocześnie autorytet.

EFEKTY, czyli jak Twoje usługi/produkty wpływają na życie/zadowolenie klientów.
Możesz często pisać, że jesteś najlepsza. Teoretycznie już każdy to wie, pokaż więc
praktykę i efekty. To też świetny sposób na pokazanie kontrowersji, czyli burzenie
wewnętrznych, stereotypowych przekonań (że np. pielęgnacją domową nie można
uzyskać pięknej skóry twarzy); a poprzez publikowanie osiągniętych efektów pokazujesz,
że przy współpracy z Tobą da się to zrobić. Takie działania bardzo mocno łączą się 
z emocjami – są intrygujące i pozostawiają w pamięci obrazy (np. diametralnej różnicy
skóry twarzy po zabiegu kosmetycznym). O tym się dalej mówi! Wykorzystaj swoje prace,
realizacje.

LIFESTYLE. Nie ma nic bardziej przyciągającego wzrok niż podglądanie życia
prywatnego/firmy od zaplecza. Trudnych momentów, procesu podejmowania decyzji,
zmian, trzymanie w napięciu, pokazywanie tego, co się zaraz wydarzy w danym miejscu,
sukcesów, wrzucanie przyspieszonych filmików z zabiegów itp. To pozwala
obserwatorom się utożsamiać i podążać jeszcze bardziej emocjonalnie za osobą/marką.
Mowa tu o Beauty Insta Serialu, o nim więcej nieco dalej.

Pod tym hasłem umieszczam także udostępnianie opinii gości. Poprzez wiedzę 
i pokazywane efekty pokazujesz swoje kompetencje, ale to komentarze innych o nas
podbijają Twoją wiarygodność. Publikuj to w postach i w szczególności na story. 
Gdy na swoim profilach zaprezentujesz treściową i wizualną różnorodność, już dużo
wygrasz. Bo Twoi odbiorcy będą czekali na nowe posty, ponieważ każdy wpis będzie na
swój sposób ciekawy i inny niż wszystkie.
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Jak to teraz wygląda u Ciebie? 

Mam nadzieję, że te obszary masz równo rozłożone. Niestety, często firmy przekazują
tylko wiedzę/efekty lub strefę lifestyle marki. Pomyśl o tym, jak te 3 obszary można
atrakcyjnie wypełnić u Ciebie! Od razu chce zbić obiekcję, że masz wąską specjalizację 
i ciężko jest pokazać te 3 obszary. Łap inspiracje z miejsca beauty z Miami @luvnailshop.
Wykonują tylko manicure i pedicure oraz prowadzą sprzedaż detaliczną, a jak pięknie
wygląda ich profil, który nawiązuje do tych trzech perspektyw.

Idziemy dalej.
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Biorąc pod uwagę, że poczta pantoflowa jest najmocniejsza - to fakt, ma ona jednak
jeden duży problem. Jest mocno ograniczona i zależna od osób, które o Tobie mówią, 
no i tego, jakie treści/opinie przekażą dalej.
Dopiero INTERNET pozwala działać na większą skalę, a do tego - Ty możesz kierować
komunikatem i docierać do osób oraz miejsc, do których wcześniej nie miałaś dostępu.
Korzystaj więc z możliwości, jakie daje sieć, praktycznie bez ograniczeń.

W komunikacji liczy się przede wszystkim naturalność, autentyczność oraz pomysł 
i koncepcja, która będzie konsekwentnie realizowana. 

PISANIE POSTÓW

Odnosząc się do dodawanej treści w postach, twórz opisy z odpowiadaniem na potrzeby
 i rozwiązaniem problemów Twoich odbiorców.
• Oznaczaj inne, powiązane profile (np. marki - na zdjęciu, w opisie).
• Oznaczaj lokalizację miejscowości.
• Używaj do 30 hashtagów #### (polskich i lokalizacyjnych). 

To nasze darmowe zasięgi! Instagram lubi zaangażowanych odbiorców. Korzystaj z jego
możliwości, a algorytm, robot Twojego Instagrama sam będzie Cię wybijał wyżej.

Tworząc post, pamiętaj, by zaciekawiać od pierwszej linijki przekazu, dlatego pisz
ciekawe i intrygujące nagłówki, np.:
• X sposobów na…
• X możliwości by…
• X faktów o…
• Czy wiesz, że…
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Już w poście mów o łączeniu usług/produktów – o tym, że każdy zabieg można połączyć
z innym z Twojej oferty, dzięki czemu zaczniesz zarabiać więcej. Na sam koniec nie
zapomnij dać CTA, czyli call to action. Jest to wezwanie do działania i poinformowanie,
co odbiorca ma zrobić z komunikatem. Mamy tu kilka opcji. Oto one.

Krótki komunikat, np.:
• Napisz do nas!
• Zapisz się!
• Zadzwoń!
• Kup teraz!
• Zarezerwuj wizytę!
• Jeśli się zgadzasz z treścią, udostępnij/polub/skomentuj post. 
• Oznacz osoby, które…

Pytania zamknięte, np.:
• Tak czy nie?
• Zabieg na twarz czy ciało? Co wybierasz jako pierwsze?
• Beżowe czy czarne, które wybierasz?

Pytania otwarte, np.:
• Co o tym myślisz?
• Czy dobrze czułabyś się w takiej fryzurze?
• A jaki jest Twój ulubiony zabieg? 

Dodatkowo warto dodać stopkę:
Rezerwacje online – link w BIO | (numer telefonu) | (adres)

Przy tych działaniach pamiętaj, by rozdzielać tekst klawiszem enter, by uzyskać wolną
przestrzeń pomiędzy linijkami tekstu. Łatwiej się go wtedy czyta. Nie zapomnij używać
symboli – emotikonów, które często powtarzane, mogą także stać się
charakterystycznym elementem Twojego profilu. 

Oto kilka przykładów poprawnych postów.
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Zwróć uwagę na ciekawą formę przekazania
wiedzy, entery pomiędzy akapitami, przypomnienie,

że dany sprzęt jest i na twarz i na ciało.
Co ważne na sam koniec mamy informację jak się

zapisać + dodana stopka.

Zwróć uwagę na szczegółową informację, co to
była za usługa i przez kogo została wykonana.

Idealnie na sam koniec CTA "co sądzicie?"



DODAWANIE ZDJĘĆ 

Wiemy już, jak pisać, ale co dodawać poprzez obraz? Ustal swój pomysł na feed – tablicę.
Weź pod uwagę posty realizujące 3 wcześniej opisane obszary: wiedzę, efekty i lifestyle.
Oczywiście, mając na uwadze to, by w postach znajdowały się informacje o Twoich
rentownych usługach. 

Feed to wyliczanka, strategia. Przedstawię Ci kilka propozycji. Wybierz ten, który jest
spójny z Twoją estetyką i działaj. 

Na początek kilka prostych pomysłów.
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Każda kolumna jest poświęcona na inny wątek.
Mamy tu rutynę, która utrzymuje porządek profilu
i pozwala nam zwolnić myślenie: "co mam dodać?". 
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Feed to wyliczanka. Możecie zastosować co 6. zdjęcie
hasła z głównymi usługami.

Dzięki czemu, skrollując feed od razu odbiorca wie, jakie
masz sprzęty, produkty i usługi.

Można też dodawać motywy zdjęć
na zmianę. 

Na pierwszym feed mamy zdjęcia
osoby na zmianę z produktem. Na

drugim feed mamy zbliżenia na
pracę salonu i inne tematy związane

z miejscem beauty dodawane na
białym tle. 



W takim feed trzeba wziąć już wiele aspektów pod
uwagę: kolory, różne perspektywy, odpowiednie
ujęcia... Wskazówka! Trzymaj się jednego filtra na

zdjęciach i dbaj o spójne kolory, a ułatwi Ci to
stworzenie takiej pięknej tablicy!

Jeśli czujesz się na siłach, polecam pójść krok dalej i zdecydować się na feed w takim
stylu.
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P I Ę K N E  I  A N G A Ż U J Ą C E
R E L A C J E  W Y R Ó Ż N I O N E



Aby powstała relacja wyróżniona, musimy najpierw dodać Instastory. Tu możemy już
bardziej zaszaleć i pokazać naszą estetykę. Pamiętaj, że ona jest bardzo ważna, 
bo działamy w obszarze beauty. Kupujemy oczami, dlatego ustalenie kilku zasad, których
się trzymasz, jest bardzo ważne, a docelowo niezwykle pomocne! Co powinnaś wziąć pod
uwagę?

USTAL SWÓJ STYL!  
• Wybierz maks. 2-3 kolory, których używasz.
• Wybierz maks. 2 czcionki, z których korzystasz, i ustal ich przeznaczenie.
• Ustal, jakich efektów/elementów chcesz używać: paski, kropki, fale itp.
• Zapisz w telefonie w osobnym folderze swoje logo i wykorzystuj je jako nalepkę na
story (kopiuj obraz w galerii zdjęć, klikając tekst na story, naciśnij wklej).
• Używaj swoich wybranych symboli spójnych z Twoją marką, np. (FOTO)

• Stosuj filtry. Dzięki nim zdjęcie czy film może wyglądać lepiej, bez używania
zewnętrznych aplikacji do obróbki. Wybierz 1-2 filtry i się ich trzymaj. Masz możliwość
skorzystania z wielu różnorodnych filtrów, które są na stałe (regularnie aktualizowane),
lub na bieżąco kręcąc film lub robiąc zdjęcia skorzystaj z bazy filtrów, które zapisujesz na
swoim Instastory.

Poniżej kilka przykładów spójnych i estetycznych stories:
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Tu mamy idealnie pokazany BEAUTY INSTA SERIAL - wstęp, rozwinięcie 
i zakończenie na temat danego wątku w tym przypadku pokazanie usługi
Perfect Brows. 
Całe story wykonane jest w jednym stylu, trzymając się jednej czcionki 
i grupy kolorów.

Czy Twoje story wyglądają podobnie? 
Jeśli tak - gratuluję! 

Jeśli jeszcze nie, to masz idalną inspiracje jak je stworzyć!



www.beautyboss.pl | 38.

Tutaj jeszcze jedna możliwość spójnego tematu dodawanego na story -
MediRaty (opcja na płatność w ratach). Idąc tym wzorem raz stworzysz
eleganckie i przydatne story, a będziesz je mogła wiele razy
wykorzystywać dalej. 
Dodając stworzony materiał do zapisanej relacji wyróżnionej, 
jak i zapisując grafiki w telefonie do późniejszego, ponownego dodania
ich na Instastory, przypominając np. o możliwości płatności MediRatami
w Twoim salonie.



INSTASTORY i jego kolejne możliwości:

• przeprowadź ankietę
• stwórz quiz
• wykorzystuj przesuwaki
• zadawaj pytania
• dodawaj godziny (poranne i wieczorne, by przypominać o godzinach otwarcia salonu)
• zostawiaj lokalizację (miejscowości)
• zostawiaj hashtagi #
• wykorzystuj gify
• wstawiaj nalepkę,  np. ile jeszcze zostało czasu do premiery nowego sprzętu
• twórz relacje wyróżnione
• twórz LIVE! I zapisuj go np. na IGTV.

Wymienione możliwości na Instagramie są darmowe! Tylko z nich korzystać! 
Jak? Już Ci pokazuję!
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Byłam/Idę w tym miesiącu
Uwielbiam/Wybieram się
Lubię to!/Jeszcze nie sprawdziłam

TAK/następnym razem 

TAK/już wchodzę 

ANKIETY

To, co w szczególności buduje zaangażowanie społeczności to właśnie ankiety. Mam
jednak dla Ciebie ważną wskazówkę. Mądrze twórz ankiety, które sprzedają i pozytywnie
wpływają na Twój wizerunek. 

Jakie dawać odpowiedzi w ankietach, by móc je wykorzystać?

Sprzęt/usługi: 

Wydarzenia: 

Linki: 

Dodatkowo używaj symboli, nazw własnych/strzałek.

Dzięki takiej ankiecie tworzysz swoją bazę odbiorców. Oprócz tego, do wszystkich
zaangażowanych użytkowników, którzy odpowiedzieli, możesz wysłać bezpośredni link
lub szczegółowe informacje  w wiadomości prywatnej! Czy to nie jest proste?
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QUIZY

Naklejki quizu to zabawna funkcja, która pozwala użytkownikom uczestniczyć w Twoich
historiach i zapewnia rozrywkę, przy jednoczesnym budowaniu świadomości marki.

Zostały stworzone po to, by edukować obserwujących na temat marki lub produktów,
jednocześnie zwiększając zaangażowanie na Twoim Instastory.
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Gdy dasz w odpowiedzi na
QUIZ merytoryczne treści

tłumaczące poprawną
odpowiedź, zyskujesz wtedy

ciekawość i uwagę
odbiorców! BINGO!



PRZESUWAKI 

Emoji Slider ma postać przesuwnego suwaka i pozwoli odpowiedzieć na pytania poprzez
przesunięcie go w jedną lub w drugą stronę. Do każdego pytania możemy dodać wybrane
przez nas emoji (wybrany symbol), który najlepiej odwzorowuje charakter odpowiedzi.
Autor pytania lub refleksji zobaczy statystyczną odpowiedź w formie listy - podobnie jak
w przypadku standardowych ankiet.

Pamiętaj, że symbole, jakie zastosujesz, mogą podświadomie kreować skojarzenia 
i komunikaty. Czasem lepiej wybrać zamiast zwykłej buźki konkretny przedmiot,
dotyczący kontekstu zadanego pytania.
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Sesja pytań i odpowiedzi.
Pozwól ludziom zadać Ci pytanie. To najprostszy, jak i najskuteczniejszy sposób
nawiązywania bliższych relacji z ludźmi. 
Poproś o opinię.
Umieść okienko do wpisania numeru telefonu, by recepcja mogła się skontaktować 
z osobą zainteresowaną.
Zaprezentuj swój nowy produkt lub usługę. Zadaj odbiorcom pytanie, co o tym
myślą? Jak im się podoba? Czy kiedyś mieli z tym styczność?
Zadawaj pytania branżowe.
Postaw czasem na pytania dotyczące Twojej branży (np. branża beauty: jakim
sprzętem byłabyś zainteresowana, o jakim zabiegu chciałabyś wiedzieć więcej? itp.).

ZADAWAJ PYTANIA

Korzystaj z opcji „zadaj mi pytanie”, aby  zdobyć pomysły, inspiracje, zebrać opinie na
temat swoich produktów i dowiedzieć się więcej o odbiorcach.

Przykłady:
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Te elementy angażują odbiorcę, wpływając na budowanie relacji i świadomości marki.

Można je wykorzystywać na dodawanych zdjęciach i filmach. Jednak dodając film
pamiętaj, żeby zrobić podpisy.
Jeśli kiedykolwiek przeglądałaś historie na Instagramie w pracy (lub w innym miejscu, 
w którym nagłe, niewyraźne dźwięki nie są mile widziane), to wiesz, jak frustrujące może
być oglądanie treści wideo bez napisów.

Poza tym, nie chcesz chyba  wyeliminować odbiorców, którzy mogą mieć problemy ze
słuchem, prawda?
Użytkownicy są znacznie bardziej skłonni do pozostawania zaangażowanym, gdy mogą
cieszyć się zawartością z dowolnego miejsca, niezależnie od dźwięku.

Jeśli napisy nadal Cię nie przekonują, to dodaj tekst lub gif sygnalizujące, aby włączyć
dźwięk. Poinformuj widza, że musi włączyć dźwięk dla tego konkretnego materiału. 
W przeciwnym razie najprawdopodobniej będzie zirytowany i przejdzie do następnego
konta.

Nagrywanie filmów wiąże się również z zaangażowaniem zmysłu słuchu. Jeśli już
uaktywniasz kolejny bodziec, to poinformuj innych o włączeniu dźwięku. Usuń szumy 
i dodaj muzykę (np. przez aplikację INSHOT). Zapewnij wygodę korzystania z treści bez
względu na to, gdzie znajdują się Twoi obserwatorzy!

Warto także wiedzieć, co w szczególności daje darmowe zasięgi na story:
• Zostawiaj lokalizacje (miejscowości).
• Zostawiaj hashtagi #.
•Oznaczaj inne profile (by mogli nas udostępniać dalej, np. firmy współpracujące,
partnerzy, stałe klientki).

www.beautyboss.pl | 44.



Jeśli jednak ktoś Cię oznaczy, udostępniaj to story u siebie na tablicy, ale nie idąc
najprostszą ścieżką, poprzez „udostępnij u siebie” i „publikuj”, lecz koniecznie skomentuj
to! Pamiętaj, że Twój odbiorca doda szybciej story z informacją, że jest w Twoim salonie,
a nie, że ma robiony zabieg X i działa on tak, tak i tak. 
Udostępniając story innych osób masz szansę podbijać zarówno konkretne usługi, jak 
i swoją pełną ofertę. Oprócz kwestii merytorycznych, pamiętaj, żeby na obrazie zostawić
emoji, np.: serce, hasło typu: „dziękujemy, uwielbiamy, gdy nas oznaczacie”. 
Dbaj o najdrobniejsze elementy, które sprawią, że za każdym razem goście będą chcieli
dodać story, bo wiedzą, że to docenisz! 
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Każde udostępniane story możesz urozmaicić o dodanie możliwości zaangażowania
się odbiorców (ankiety, quizy, przesuwaki...) i wiedzę. Korzystaj z tego!



Jeśli kończysz jeden wątek (m. in. o danej usłudze, produkcie czy wydarzeniu), 
a zaczynasz drugi – warto oddzielić tematy grafiką lifestylową, np. zdjęciem pięknej kawy,
wnętrzem, cytatem, uśmiechem zespołu. Jeśli na początku napisałaś, że Twój  wyróżnik
to świeże kwiaty – to świetnie się składa. Tu pytanie brzmi, czy pokazujesz je przez
story? To idealny rozdzielacz wątków. 

Jeśli wiesz już, jak publikować, i jakie masz narzędzia; pamiętasz również o tym, aby
stawiać na pokazywanie historii o danych sprzętach/produktach/możliwościach itp.; do
tego masz ustalone założenia wizualne i dbasz o to, by Twoje filmiki/zdjęcia na story były
w spójnej kolorystyce, stylu, przyszedł czas, by te, które wnoszą wartość podbijającą
Twoje usługi – czyli podbijają jej atuty, tłumaczą działanie użycia wybranego np. sprzętu,
pokazują uzyskane efekty zabiegowe itp. by zostały zapisane w relacji wyróżnionej. 

Relacje wyróżnione to jeden z pierwszych elementów, które widzi Twój potencjalny
klient. Od razu powinien on się dowiedzieć, czego może się spodziewać na Twoim profilu.
Dlatego tak ważne jest, by w relacjach zapisanych znalazły się usługi, które zarabiają!
Wróć zatem do pierwszego ćwiczenia – usługi, które na Ciebie zarabiają. Sprawdź bądź
odśwież/stwórz relację z Twoim głównymi usługami.

Zadbaj także o ich wygląd wizualny. Polecam jako okładkę konkretnej relacji dodać logo
marki, bądź za pomocą słów lub symboli stworzyć spójny przekaz. Zobacz wybrane
przykłady.
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Gdzie jeszcze szukać inspiracji? Korzystaj z merytorycznych publikacji instagramowych
marek współpracujących. Repostuj posty, jeśli pasują do Twojego feed lub udostępniaj
story tych marek u siebie.

Drugą opcją, z której ja bardzo często korzystam w poszukiwaniu inspiracji, to
niezawodny PINTEREST. 
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Ustal swój styl! 2-3 kolory, 2 czcionki, 
z których korzystasz.
Rozwiązuj problemy, odpowiadaj na
POTRZEBY. 
Włącz emocje! 
Wykorzystuj swoje zdjęcia.
Używaj statywu do nagrywania, a następnie
pokazywania zabiegów w przyspieszonym
tempie. 
Rób tematyczne pogadanki, m.in. o rodzajach
skóry, o najczęstszych wyzwaniach klientek
lub o tym, czego potrzebuje każda skóra,
czyli znaczenie nawilżenia, filtrów itp.
Inspiruj się wszystkim, czym się da! I wdrażaj
pomysły w życie.

Podsumowując działanie na InstaStory:



TIPY DLA INSTABOSS
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SPÓJNY FEED I RELACJE WYRÓŻNIONE

Zdjęcia powinny przedstawiać tematykę Twojego konta

Zaplanuj treści za pomocą aplikacji: Unum / Planoly

Stosuj konkretną charakterystykę i jeden filtr

Decyzja o tym, czy ktoś zostanie z Tobą na dłużej i kliknie "obserwuj" podejmowana jest w
zaledwie kilka sekund. Ma na to wpływ wygląd Twojego profilu.
Sprawdz i uzupełnij poniższą check listę!

Twórz różnorodne treści: zdjecia, wideo, IGTV, InstaKaruzele

Znajdź pomysł na siebie, inspiracje profile zagraniczne / www.pinterest.pl

Twórz relacje wyróznione
Ustal styl! 2-3 KOLORY, 1-2 CZCIONKI

-Przedstaw się/pokaż swój zespół
-Pokaż jakie usługi realizujesz
-Pokaż produkt
-Udostępniaj opinie klientów
-Pokazuj przygotowanie do zabiegów z pokazaniem wnętrza salonu
Niech to będzie Twoje portfolio!

Korzystaj z aplikacji:
-mojo
-unflod
-do wszelkich grafik rekomenduje canva.com

Sprawdz czy wdrożyłaś wszystkie zmiany!



TIPY DLA INSTABOSS
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Zasada numer jeden! Chcesz zaangażowaną społeczność, a czy sama jesteś zaangażowana?
Budowanie relacji z odbiorcami jest niezbędne, aby przekształcić ich w klientów. I tutaj
kluczowe jest zaangażowanie. Twoje zaangażowanie. 
Sprawdz i uzupełnij poniższą check listę!

Lajkowanie tematycznych profili, lokalnych osób i profili swoich gości

ZAANGAŻOWANIE W POSTACH I STORY

Komentowanie

Odpowiadanie na każdy komentarz i wiadomość

Udostępnianie zdjęć/filmików

Tworzenie ankiet

Oznaczanie marek /osób współpracujących 

Tworzenie quizów

Daj się zaangażować odbiorcą i wyjaśniaj poprawne odpowiedzi.

LIVE - pogadanki, wykonywanie zabiegów, rozmowy z gośćmi

Pozwól się poznać od innej strony. Dziel się wiedzą, angażuj swoich gości, zapraszaj do
rozmów o pielęgnacji osoby z zasięgami. LIVEy dają niesamowicie duże, nowe zasięgi! 

Przesuwaki, zadaj mi pytanie, pogadajmy ...

Korzystaj z wszystkich opcji Instastory. Sprawdzaj co działa najlepiej i wykorzystuj te
możliwości w swoich działaniach. 

Sprawdz czy wdrożyłaś wszystkie zmiany!
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  5  S E K R E T Ó W  E F E K T Y W N E G O

I N S T A G R A M A  



1. Opanuj podstawy fotografii.

Jeśli chcesz traktować profil na Instagramie jako poważny kanał promocji, powinnaś
zadbać o jego poziom. Jakość profilu jest równoznaczna z dobrą jakością zdjęć. Nie
należy tego dyskredytować. Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu robienia
i edycji zdjęć jest kluczowe. Zapoznaj się z takimi pojęciami, jak kompozycja czy ostrość
pierwszego planu. Zaprocentuje to większą popularnością Twojego profilu.
Co ważne, zacznij od tego by ZAWSZE przed zrobieniem zdjęcia czy dodaniem story -
przetrzeć ekran.
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Daj poznać swój głos! 
Na początek mów o zabiegu pokazując sprzęt, bądź o produkcie - pokazując jego
konsystencje na swojej dłoni.
Powoli mów do kamery, pokazując się w lustrze.
Ustaw statyw i używaj przyspieszonych filmików z wykonywania zabiegu.
Zacznij mówić do kamery! I patrz na obiektyw, a nie na siebie (wyświetlacz telefonu).
Pilnuj, by mieć światło dzienne przed sobą (a nie za plecami).
Przetrzyj ekran kamery przed każdym nagraniem.

2. Mów do kamery!

Nie bez powodu miliony osób pokochało aplikację TikTok. Tam zawsze czekają na
odbiorców krótkie, żywe i zabawne filmiki. 

Pamiętaj, że za każdym logo znajduje się osoba - zespół. Daj się poznać i zbudować
relacje szybciej niż podczas wizyty. Ludzie uwielbiają interakcje, uwielbiają Ciebie!
Korzystaj z tej darmowej możliwości, dającej same korzyści, a z pewnością wzrost
zainteresowania Twoim kontem.

Klika wskazówek jak zacząć:



3. Rób odbiorcom niespodzianki.

Przewidywalność postów, m. in. pod względem regularności, ma swoje plusy, ale czasem
warto wyjść poza schemat i wstawić coś kontrastującego. Zazwyczaj wstawiasz zdjęcia
efektów? Zrób sobie selfie, kiedy się przygotowujesz do zabiegu. Większość Twojego
profilu stanowią zdjęcia? Dla urozmaicenia dodaj ciekawy film. Pamiętaj tylko, żeby nie
przesadzać z nieprzewidywalnością, żeby fani nie odeszli przez brak odpowiedzi na ich
oczekiwania.
Jak to odnieść do InstaStory? Rób ankiety i nagradzaj za aktywność! W zamian za wzięcie
udziału w ankiecie, wyślij w wiadomości prywatnej danej osobie zniżkę lub dodaj coś
extra do zapisanego zabiegu.  Baw się formą i zaskauj!
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4. Ustal swój styl i się go trzymaj.

Dbaj o spójność, czyli używaj tych samych czcionek, kolorów, a do tego jedną-dwie
aplikacje. Tyle i aż pozwoli zachować Ci spójny wygląd Twojego profilu. Wprowadzaj
atrakcyjność w treściach, a nie poprzez chaos wizualny.

Zadbaj by o wszystkich Twoich głównych/rentownych usługach w jednym stylu były
stworzone relacje wyróżnione. 

Ściągaj wzrok estetyką! W końcu miejsce beauty to także dzielenie się pięknem, dbaj o to
także w sieci. 

5. Wykorzystuj już napisane posty. 

Dodaj mniej postów, a wyższej jakości. Pisz takie posty, do których możesz odsyłać
odbiorców podczas rozmowy online, telefonicznej czy w salonie, a także dodając story:
„więcej na ten temat przeczytasz ... ” i poprzez strzałeczkę udostępnij dany post. Także
tworząc nowy wątek na story, np. o wybranym zabiegu na twarz, udostępnij już
wcześniej napisane posty, by energia i poświęcony czas stale pracowały na Ciebie.



I pamiętaj!

INSTAGRAM jest jak prąd. Nie
wszyscy go lubią, ale każdy go
używa, bo DZIAŁA.
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Powodzenia!
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 A P L I K A C J E  W A R T E  U W A G I
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1 .  RePost

POST: Aplikacja do
udostępniania zdjęć innych
profili na swojej tablicy i story. 

2.  UNUM

POST: WSZYSTKO, czego
potrzebujesz do planowania postów
w JEDNEJ aplikacji.

3 .  C O L O R T O N E
POSTY: Wybierz swój ulubiony filtr
na zdjęcia i nakładaj go na każde
dodawane zdjęcie by zachować
spójność wizualną na feedzie.

4 .  A I R B R U S H
POSTY: Aplikacja, dzięki której
wyrównasz koloryt twarzy,
pozbędziesz sie niedoskonałości jak
i zadbasz o niezbędną obróbkę
nawet małych elementów na
zdjeciu.
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5. Canva

POST & INSTASTORY: Dzięki
aplikacji Canva opracujesz dowolny
projekt graficzny. Od grafiki w
kwadracie, poprzez dedykowane
rozmiary na story. Wykorzystać
możesz do tego wiele szablonów.

Możesz z niej korzystać zarówno na
telefonie, jak i komputerze, co
ułatwia powrót do projektu o każdej
porze, w dowolnym miejscu.

6.  InShot

POST & INSTASTORY: 
Baw się filmem.
- Przycinanie wideo.
- Usuwanie środkowej części filmu.
- Dodawanie własnej lub z
biblioteki muzyki do filmów.
- Dodawanie tekstu na
wideo/zdjęcia.
- Dodawanie obrazków na
filmy/zdjęcia.
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7.  Mojo

INSTASTORY: Stwórz piękne
animowane historie wideo
wybierając zdjęcia ze swojej
biblioteki w telefonie.

8. Unfold

INSTASTORY: Utwórz swoją
historię, wybierając spośród
gotowych szablonów w edytorze
story. Skorzystaj z
zaawansowanych narzędzi
tekstowych z nowymi czcionkami.
Bądź kreatywny dzięki kolorom tła,
teksturom, naklejkom i nie tylko.
Udostępniaj bezpośrednio na
Instagramie!



Jeśli mój e-book pomógł Ci i będziesz
chciała się tym wspomnieć o tym w

mediach społecznościowych,
koniecznie oznacz swój post

#InstaBoss oraz
@aleksandradworska, dzięki temu na

pewno go zobaczę i będę mogła
podglądać Twoje postępy! 

Zawsze też możesz do mnie napisać
na adres: a.dworska@beautyboss.pl.

Chętnie Ci pomogę.

ekspert w budowaniu silnych marek beauty
Aleksandra Dworska



Przepiękną ilustracje okładkową wykonała przezdolna
Marta Mrugas, która swoimi ilustracjami z pewnością
wzbogaci i odświeży wizerunek także Twoich działań

online! 

Kontakt przez Instagram:

@mm.mrugas.illustration


