
SOCIAL MEDIA 
- INSTAGRAM



Instagram – jak 
go wykorzystać w 
działalności 
KSIĘGARSKIEJ



1. Estetyka 
2. Zdjęcia (format) i 
charakter
3. Filmy
3. Treści 
dopasowane do 
grupy
4. Emocje



Do czego służą ikony na Twoim koncie?
+ – Domek -tu znajdziesz aktualności. U góry jest ikona aparatu do zrobienia zdjęcia. W 

prawym górnym rogu – ikona samolocika- to wspomniane wcześniej direct message. Poniżej 
znajdziesz Instagram Stories osób , które obserwujesz. W aktualnościach zobaczysz zdjęcia 
osób, które obserwujesz (pamiętaj o algorytmie), reklamy ( z napisem sponsorowane), będą 
także pojawiać się propozycje innych kont.

+ Post możesz z tej pozycji polubić (ikona serduszka lub dwukrotne uderzenie w 
zdjęcie), skomentować lub przesłać w wiadomości prywatnej lub udostępnić w swojej relacji.

+ Lupka – zakładka eksploruj – znajdziesz w niej propozycje zdjęć, filmów, relacji, które 
Instagram dobiera na podstawie Twoich zainteresowań (m.in. biorąc pod uwagę Twoją 
aktywność). U góry znajdziesz wyszukiwarkę- ogólną, według profili, # i lokalizacji.

+ Plus : tutaj zrobisz zdjęcie/film lub wybierzesz z galerii, dokonasz edycji, dodasz filtry. Z tej 
pozycji zamieścisz post na Instagramie.

+ Serduszko – znajdziesz tutaj aktywności wykonywane na Twoim profilu (np. powiadomienie o 
polubieniu czy skomentowaniu przez inną osobę).

+ Ludzik – przejdziesz do swojego profilu.



Kilka ważnych funkcji na Instagramie
+ Filtry – możesz korzystać z filtrów Instagrama. Dzięki nim upiększysz swoje zdjęcie/film. Nie przesadzaj z 

ilością. Najlepiej zdecydować się na jeden filtr i stosować go konsekwentnie.

+ Edycja – posty przed zamieszczeniem możesz edytować. Do wyboru masz sporo opcji -możesz dopasować 
m.in. jasność, kontrast, strukturę, nasycenie kolorów, cienie , wyostrzenie.

+ Lokalizacja – w poście oznaczysz swoją lokalizację.

+ Oznaczanie profili – osoby możesz oznaczyć w poście, ale także w komentarzu, opisie czy w funkcji 
Instagram Stories. Możesz oznaczać znajomych, ale i marki.

+ Wiadomości prywatne – oprócz rozmów i aktywności pod postami, możesz także kontaktować się za 
pomocą wiadomości (direct message). W wiadomości możesz wysłać zarówno tekst, jak i zdjęcie, film, 
inny profil a nawet hashtag. Wiadomość możesz wysłać do jednej osoby lub utworzyć grupę 
(maksymalnie do 15 osób).



JAK TWORZYĆ TREŚCI



Treści na Instagramie
+ film – tak, jak w przypadku zdjęcia- możesz dodać filtry, możesz go przyciąć i dodać okładkę. 

Film możesz nagrać z poziomu aplikacji lub wgrać z telefonu. Czas trwania filmu to aktualnie 
do 60 sekund.

+ galeria zdjęć – można umieścić jedno lub więcej zdjęć w jednym poście. Post w formie 
„karuzeli zdjęć” posiada dodatkową ikonę na zdjęciu. Po wybraniu takiego posta, wystarczy 
przesunąć w bok, by zobaczyć więcej. W albumie umieścisz do 10 zdjęć lub filmów. Każde z 
nich możesz edytować i wybrać filtry.



Treści na Instagramie

+ Instagram Stories – inaczej relacje – to zdjęcia lub filmy, które są widoczne na Twoim profilu 
przez 24 godziny, potem znikają. Możesz je utworzyć z poziomu aplikacji (zrobisz to na trzy 
sposoby : w aktualnościach wybierz „+” przy „Twoje zdarzenie”, kliknij ikonę aparatu lub 
przesuń ekran w prawo). Do relacji możesz dodać tekst, narysować coś, użyć kolorów. 
Stworzoną relację możesz zapisać na telefonie, usunąć, przesłać. Widzą ją osoby, które Cię 
obserwują, a także odwiedzający Twój profil. Swoje Insta story możesz udostępnić jako post. 
Możesz także oglądać relacje osób, które obserwujesz. W zakładce „Eksploruj” znajdziesz 
zaproponowane przez Instagram relacje, dobrane na podstawie Twoich zainteresowań. 
Relacje to treści publikowane „tu i teraz” – pokaż swoją firmę, to czym się zajmujesz, 
zamieszczaj krótkie instrukcje, daj się poznać.



Zaawansowane treści na Instagramie

+ Video live – transmisja może trwać maksymalnie do 60 minut, po jej zakończeniu 
zniknie z naszego profilu, chyba, że ją zapiszemy. W trakcie video live obserwatorzy 
mogą komentować, wysyłać emoticony czy serduszka. Osoby, które nas obserwują 
dostaną powiadomienie. 

+ aplikacja IGTV – możesz założyć swój kanał w aplikacji instagramowej i umieszczać 
dłuższe video (od 15 sekund do 10 minut). Dodatkowo w swoim Instagram Stories
możesz umieścić link do konkretnego z Twojego kanału.



Profil –
twoja 
wizytówka



Informacje na profilu
zdjęcie profilowe

nazwa profilu, nazwa w opisie
opis (tzw. bio) – masz do wykorzystania 150 znaków. Opisz to, co znajdziemy na Twoim 

profilu. To ma być esencja, pierwsze wrażenie. Opis i to co zobaczymy na profilu powinny 
zachęcać do kliknięcia “follow” Wzbogać bio emoticonami.

Link – będzie widoczny w opisie. To jedyny klikalny link na Instagramie, który przeniesie na 
zewnątrz. Możesz go zmieniać dowolną ilość razy. Umieszczaj w nim to, co istotne, np. stronę 

www, link do sklepu. 
Kilka postów na początek, co najmniej 9. Ważne jest, aby Twoje zdjęcia, grafiki były spójne ze 

sobą. Nadal charakterystyczny styl Twojemu profilowi.



Zdjęcie profilowe – tu logo

Opis – Najlepsza dziecięca księgarnia na Powiślu
Link do księgarni internetowej
Adres
Wyróżnione relacje



Siatka zdjęć – ważna 
jest spójność, ponieważ 
najczęściej oglądamy 
ekran telefonu i widzimy 
minimum 9 zdjęć



Przykład



Pamiętaj – pokaż także emocje, bo 
najlepiej „klikają” się ludzkie twarze, 
zwierzęta i emocjonalne wpisy



Przykłady



Rola relacji, Instastories: 
• Tworzysz więzi
• Sprzedajesz, promujesz
• Pokazujesz się bardziej 
na luzie
• Tworzysz emocje
• Możesz być nieperfekcyjny
• Wrzucasz więcej filmików



Rola relacji, Instastories - tematy 
• Prywatnie, ale w temacie

• Biznes od kuchni

• Ludzie w pracy (załoga)

• Nowości, okazje, rabaty

• Otwieranie paczek

• Obsługa klienta

• Wystrój

• Droga do pracy, przerwa na kawę, itp.



Rola „Live’ów Wizerunek doradcy i eksperta
• Wywiady z autorami
• Informacje o nowościach

• Goście specjalni –
np. eksperci



Rola Hashtagów



Rodzaje Hashtagów

#brandowe

Stwórz od 2 do 5 markowych hashtagów, które będą
identyfikowane z Twoją marką. Mogą one nawiązywać
do całości działań marki, jak i bieżącej kampanii

.

#najpopularniejsze
Wybierz od 2 do 5 najbardziej popularnych hashtagów, które 
nawiązują do działalności Twojej marki. Użycie hashtagów, 
które mają od paruset tysięcy, do powyżej miliona wyników 
mogą spowodować szybki wzrost zasięgu Twojej publikacji od 
razu po jej opublikowaniu. Pamiętaj jednak, że Twój post w tej 
kategorii będzie widoczny tylko przez parę sekund, ponieważ 
bardzo szybko zostanie zepchnięty w dół kategorii przez inne 
posty marek i użytkowników, którzy również go użyli.



#popularne
Korzystając z popularnych hashtagów (do 100 tys. postów), 
możesz cieszyć się dłuższą widocznością swoich zdjęć wśród 
społeczności, która interesuje się daną kategorią. Wybierz od 3 
do 5 takich hashtagów i na bieżąco sprawdzaj ich skuteczność.
#niszowe
To miejsce, w którym możesz się wyróżnić! Wybierając o 3-5 
niszowych hashtagów, które mają do paru tysięcy wyników, 
możesz być pewny, że Twoje posty pozostaną na samej górze w 
danej kategorii nawet przez parę tygodni lub miesięcy. Jeśli post 
osiągnie wiele reakcji i komentarzy, w krótkim czasie po jego 
udostępnieniu, może również znaleźć się w najlepszych postach 
danej kategorii. Kluczowa jest pierwsza godzina po publikacji 
danego postu! Na bieżąco odpowiadaj i reaguj na komentarze 
swojej społeczności! Dzięki obecności Twojej marki w 
najlepszych postach masz większe szanse dotarcia do osób, 
które wcześniej nie znały Twojej marki, a interesują się daną 
kategorią.



#dodatkowe
Pamiętaj, że użyte przez Ciebie hashtagi na
Instagramie przede wszystkim muszą
bezpośrednio odnosić się do publikowanych
przez Ciebie zdjęć, video lub danej
lokalizacji.
Biblioteka to podstawa do dalszych działań
w hashtagowej strategii. Powinna być na
bieżąco aktualizowana, a skuteczność
poszczególnych tagów sukcesywnie
weryfikowana pod kątem ich efektywności. 
Jak sprawdzić, czy wpisywane przez Ciebie
hashtagi zwiększają zasięg Twoich
publikacji? Sprawdź statystyki!



Jak działa 
algorytm 
Instagrama?





Jak działa algorytm Instagrama?
Algorytm prezentuje każdemu korzystającemu z Instagrama takie treści 

(zdjęcia, filmy i relacje), jakie uznaje za najlepiej dopasowane pod 
kątem jego zainteresowań. Oficjalnie, ma to służyć użytkownikowi 

portalu i jego zadowoleniu. Tak naprawdę chodzi jedynie o to, aby tego 
użytkownika zatrzymać jak najdłużej w obrębie aplikacji.

Instagram uczy się zachowania ludzi, a także próbuje odgadnąć ich 
upodobania. Najlepiej widać to w sekcji Odkrywaj, gdzie wyświetlane 

zdjęcia i filmy są dopasowane do indywidualnych preferencji i 
potencjalnych zainteresowań odbiorcy:



Kolejność wyświetlania postów na Instagramie

Zainteresowania użytkownika określane są na podstawie wcześniejszej aktywności. Instagram najpierw gromadzi 
dane, a następnie szacuje prawdopodobieństwo, czy konkretny post spodoba się konkretnej osobie. Na przykład: 
jeżeli dajesz dużo serduszek pod zdjęciami zwierząt, to właśnie takie fotografie będą wyświetlały ci się częściej. Ta 

zasada działa zarówno na tablicy (feedzie), jak i w sekcji odrywaj (explore feed).

Aktualność treści to nic innego, jak czas, jaki upłynął od momentu publikacji. Algorytm Instagrama częściej będzie 
wyświetlał zdjęcie (lub film), które zostało opublikowane godzinę temu, niż takie, które pojawiło się wczoraj.

relacja z publikującym kontem. Na przykład: jeżeli często lajkujesz lub komentujesz zdjęcia z danego profilu, to 
nowe treści, które się na nim pojawiają, będziesz lepiej widoczne w swoim feedzie.



Co działa na plus:
# systematyczność
# angażujące treści
# aktywność po dodaniu posta
# godzina
# używanie jak najwięcej funkcji



Systematyczność, czyli?:
najlepiej postować co najmniej trzy razy w 
tygodniu, w te same dni i o tych samych porach. 
Algorytm Instagrama dobrze znosi regularność i 
schematy i ma to dodawać boost w 
instagramowym zasięgu. Oczywiście najlepiej jest 
dodawać post każdego dnia.



Aktywność, czyli?:
Interakcje z obserwującymi
Algorytm promuje treści, które angażują odbiorcę na tyle, by skłonić go do 
reakcji. Mogą to być:
* Lajki (serduszka)
* Komentarze (im dłuższe, tym lepsze)
* Prywatne wiadomości (direct message)
* Oglądanie i reakcje na Instastories
* Oznaczenia na zdjęciach i w relacjach
* Zapisywanie postów
* Przejścia na profil
* Kliknięcia na link w bio
* Wykonanie swipeup w relacji



Angażujace treści
Choć Instagram opiera się na zdjęciach i filmach, to duży wpływ na 
zwiększenie zasięgów mają opisy. Dlaczego? Bo tekst czytamy zwykle dłużej, 
niż trwa obejrzenie zdjęcia, dzięki czemu zatrzymujemy obserwujących przy 
naszych postach.
Poza tym: dobry opis zwykle zachęca do komentowania i wysyłania 
prywatnych wiadomości.
Algorytm wie, czy nasze treści są interesujące dla użytkowników, czy też nie. 
Oprócz wspomnianych już interakcji, analizuje czas, jaki poświęcamy na 
przeglądanie treści z danego profilu i w ten sposób ocenia jego atrakcyjność. 
Czy zatrzymujemy się dłużej przy każdym zdjęciu, czy też szybko je 
przewijamy? Dobrze skonstruowany opis może zdziałać cuda!



Czego nie lubi algorytm IG?

+ Na zasięgi bardzo źle wpływa edycja i usuwanie postów. 

+ Algorytm nie lubi, gdy coś znika z naszego profilu, gdyż – jak twierdzą niektórzy –
traci rozeznanie o czym jest w istocie nasze konto. Instagram nie chce, abyśmy 
usuwali posty, bo… pragnie mieć jak najwięcej naszych treści. Pamiętajmy, że to 
właśnie dzięki nim zarabia pieniądze.

+ Oprócz tego, źle odbierane są wszelkie spamerskie metody. Kupowanie 
obserwatorów lub polubień, stosowanie metody follow/unfollow… algorytm 
Instagrama jest coraz skuteczniejszy w wyłapywaniu tego typu zagrań.



sztuczki



1. Dodaj lokalizację do Twojego zdjęcia
Dodając opis lokalizacji do Twojego zdjęcia, zaangażowanie 
obserwatorów wg badań Sprout Social może się zwiększyć 

nawet o 79%.
2. Unikaj tych samych #hasztagów

Publikując posty zmieniaj często zestawy #hasztagów.
Jeśli korzystasz cały czas z tych samych #hasztagów, 

algorytm Instagrama może uznać Cię za profil rozsyłający 
spam.

3. Wpisz tekst do notatek lub maila podłączonego do 
telefonu – skopiuj tekst i wklej do IG 



Oryginalna czcionka w Insta Bio
To, że w Bio profilu ludzie umieszczają emotoikony, które mają
przyciągnąć uwagę i stanowić graficzne uzupełnienie opisu nikogo
dzisiaj nie dziwi. Czy istnieje jednak lepszy sposób na wyróżnienie
się wśród mnóstwa tożsamych wizualnie opisów? Owszem. Możesz
zastosować czcionkę, która skutecznie zwróci uwagę na treść i
będzie genialnym uzupełnieniem Twojej biografii na Instagramie. 
Wykonaj poniższe kroki:
1.Wejdź na portal Lingojam.
2.Wpisz tekst, który chcesz zmienić.
3.Wybierz jedną ze wskazanych wersji czcionki i skopiuj wybraną
alternatywę do instagramowego profilu.





Jak zdobyć NOWYCH followersów
– opracowujemy strategię

- u kogo możemy się pojawić w relacji?
- kto może pokazać nasz produkt w poście?
- z kim możemy zrobić wspólnego live’a
- jakie hasthagi mogą nas wesprzeć?
- czy chcemy zainwestować w płatną 
reklamę?
- jak możemy wykorzystać swoje kontakty
- jak możemy wykorzystać stronę www i 
facebooka?



Jak zdobyć NOWYCH 
followersów

……… JAKIE TREŚCI BĘDZIEMY 
PUBLIKOWĆ?


