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ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЯ Є
АСИНХРОННОЮ ЗА
ЗАМОВЧУВАННЯМ І 
СИНХРОННОЮ ЗА ПОТРЕБОЮ



Переваги
цифрової
комунікації 

в ній залишається історія
повідомлень, до якої можна
повернутися

є можливість використовувати
одразу декілька інструментів
календар, таблиці, записну
книжку, разом із процесом
комунікації

комункація є асинхронною
та не порушує робочого
процесу

можна використовувати
мультимедійні можливості



Кризові комунікації
Швидка та пряма взаємодія з аудиторією
Аналіз громадської думки, щоб дізнатись ширше про
те, що відбувається у світі та вашій сфері, а також те,
що людям потрібно від вас.
Інтерактивне навчання
Можливість продовжувати свою діяльність

 

Для чого ГО використовувати цифрові комунікації? 
це швидше вимога часу, а не власне бажання, особливо у період пандемії.





Стратегія цифрових  комунікацій

Стратегію цифрових комунікацій можна визначити як планування
найбільш ефективного використання інформації та цифрових
технологій у діяльності організації з метою підвищення
пізнаваності даної організації, зміни поведінки та мислення
певної цільової аудиторії, вирішення певної проблеми чи
винесення на широкий загал певних тем тощо. Суть стратегії
полягає не у максимальному використанні різноманітних технологій та
інструментів, а у ефективному вирішенні за допомогою них
актуальних завдань. Організації, які зробили використання цифрових
технологій системними чи складовою своєї стратегії розвитку, як правило,
більш упевнено оцінюють своє майбутнє.



Для того, щоб сформувати власну цифрову стратегію
комунікацій необхідно відповісти на 6 простих питань:

WHY: хто ви і навіщо
WHO: вивчаємо цільову аудиторію
WHEN: розуміємо шлях цільової аудиторії
WHAT: про що говоримо
WHERE: вибір каналів просування
HOW: реалізація



Соціальні мережі

Найпершим соціально-мережевим ресурсом можна
вважати американський портал Classmates.com,
створений у 1995 році Ренді Конрадсом.  З допомогою
цього сайта всі охочі мали можливість знайти своїх
однокласників, однокурсників і колег.
Але на відміну від сучасних соціальних мереж, на
Classmates не було особистих профілів, сайт просто
відкривав доступ до списків людей, які навчалися у
певному навчальному закладі.







Що нам дає Facebook?

шукати друзів у Facebook можна за багатьма параметрами: за адресою
електронноїпошти, номером ICQ, через імпорт з інших соціальних мереж. І це
зручно
це соціальна мережа «про людей». Саме тут найбільше висловлюється думок,
з’являються заклики до дії. Згадайте «Революцію гідності», яку розпалив лише
один пост у Facebook. 
гарний майданчик для донесення інформації вашій цільовій аудиторі
можливість створення заходів і запрошення туди ваших «друзів» і підписників. 



Що нам дає Facebook?

У Facebook можна створювати:
• особистий профіль
• сторінку
• групу



Чому саме сторінка на
Facebook?

•сторінка майданчик для одноосібного мовленняв від імені організації. 
•підходить для організацій, які розповідають про себе.
•у пабліку є обкладинка (безкоштовний рекламний банер) і аватар. Тобто fan page легко
забрендувати;
•сторінка -простір публічний. Підписники приходять самі і можуть підписатись, не питаючи про
це вас;
•індексується пошуковими системами;
•можна налаштувати геомітки, щоб клієнти чекінились у вас-додатковий спосіб просування;
•в пабліках є можливість налаштувати блоки з контактною інформацією та відгуками;
•у публічної сторінки є статистика та особисті повідомлення;
•існує можливість створення реклами: налаштувати таргетовану рекламу та приводити підписників
на паблік;
•всі публікації підписникі вможуть з'явитись на стіні тільки зі схвалення адміністратора та після
модерації;
•коротке посилання



місце, де люди розповідають свої
історії з допомогою фотографій

це не лише канал, де можна на людей подивитись і себе показати. Зараз
це чудовий майданчик для бізнесу. Міленіали дедалі частіше

використовують мережу замість Google – щоб знайти модний одяг чи
аксесуари, почитати про подорожі тощо. 

Instagram



Над чим варто особливо
працювати?

Контент-головний фактор просування. Без якісного контенту інструменти
просування марні.
Три складові хорошого контенту:
1.Унікальність. Інформація, яку ви публікуєте, повинна бути актуальна і
цікава.
2.Регулярність. Статті (інформація) повинні виходити систематично.
3.Вірусність. Публікації повинні бути живими,що викликають емоційний
відгук ув игляді нестримного бажання розповісти про них друзям



Коротко про контент

Контент – перевірений, актуальний, коректний, грамотний,
інформативний, форматний. 
Запитайте себе - що ви хочете з його допомогою зробити?  (Отримати
охоплення, монетизувати, інформувати, створити імідж, розпочати
дискусію)?
Стратегія, контент-план. 
Розумійте для кого пишете, для чого пишете!

МОВА – має значення!



Коротко про контент

Життя посту на ФБ – 15 хвилин
(проти 2-4 ГОД!!! ще кілька років тому)
 Завдання – виграти конкуренцію за увагу
Важливо!!!
Системна робота – тривалі перерви змушують починати все
спочатку

Важливо!!!
Не можна робити

«однорозмірний» контент для усіх платформ



Як може виглядати пост?

•Короткий опис+посилання
•Короткий опис + фото. Просто яскравої картинки буде мало. Потрібно кожне фото
супроводжувати текстом, бажано, по темі або дотепним коментарем. Аудиторія
Facebook цінує нове і пізнавальне.
•Короткий опис + відео. Буде круто, якщо ви не тільки
напишете щось, а й продемонструєте. Не завжди потрібні надтехнології і великі
бюджети. Хороша камера, ідея - і ваша аудиторія оцінить ролик.
•Текст. Завжди пам'ятайте, що ваше завдання не тільки донести інформацію, а й
викликати обговорення, спровокувати питання. Використовуйте піктограмки,
розділення, акценти, активні посилання, хештеги



Як поширювати контент?
Поширюйте пости в чужих пабліках
•Товаришуйте з адміністраторами спільнот вашої та суміжної тематики. 
•Обмінюйтесь статтями, просіть про взаємопіар. Усі потребують гарного та якісного
контенту. 
•Створюйте такий контент та пропонуйте його тематичним паблікам.
•Якщо пост дійсно хороший, цікавий і релевантний, його опублікують.

Залучайте фахівців (експертів)
Якщо під публікацією ви бачите питання, на яке може відповісти хтось
 із експертів галузі, згадайте його в коментарях.
Робіть це обережно, не зловживайте. Запрошуйте відповісти тільки тих, з ким
знайомі особисто.



Як поширювати контент?

Поширюйте пости в особистих профілях
Якщо ви в пості відмітите людину через «@», публікація з'явиться на його
особистій сторінці і в стрічці його друзів. Це працює як органічна реклама. Але
є кілька нюансів: відзначати людину можна тільки в тому випадку, якщо це
дозволено налаштуваннями приватності.
Користувач може:
•заборонити відзначати його;
•дозволити з його згоди: прийшло сповіщення, він подивився пост та схвалив;
•або просто дозволити без додаткових умов



•Обов'язково згадуйте учасників ваших заходів і тегайте їх через @
•Анонсуючи подію, давайте посилання на онлайн-трансляцію для
тих, хто не може прийти.
•Дякуйте Вашій аудиторії і партнерам за підтримку.
•Пам'ятайте про флешмоби - вони мають всі шанси
стати вірусом, який притягне потік пожертв/волонтерів/ідей/
прихильників/ідей

Як поширювати контент?



 ІДЕЇ
розповідайте про ГО, та людей, що працюють там. 
розміщуйте плани, програми, поради у вигляді списків, ТОП-3,5,7 
публікуйте фоторепортажі з подій, результати нарад тощо
діліться (не шкодуйте!) корисними ресурсами, де можна «копнути» тему глибше,
онлайн курси, можливості
публікуйте інтерв'ю/коментарі/думки/історії
давайте поради експертів, коментарі до нових законопроектів чи змін
дозвольте заглянути за лаштунки – постіть фото нарад, цитуйте ідеї з ваших
обговорень
пишіть рецензії на книги і фільми, історії успіху 
ставте дискусійні питання, проводьте опитування, тести та активно підтримуйте
діалог
запускайте флешмоби з хештегами
придумуйте самі інфоприводи, наприклад кожної суботи інформуйте свою
аудиторію про топ-3 події, що відбулися



Facebook Stories 
Micro Influencers 
Онлайн-стріми, головне – якість звуку і картинки
Crazy creative, чим більш божевільна ідея – тим більша ймовірність, що вона
стане вірусною.
Storytelling, довгі пости читають гірше, але сторітеллінг – виняток з правил.
Варто експериментувати. 
Снек-контент
Подкасти( розквіт платформ для спілкування у форматі аудіо)
Користувальницький контент UGC (User Generated Content)
Корисність контенту (створюйте короткі навчальні відео)

ТРЕНДИ 2021



Слідкуйте, щоб ваш контент був простим та зрозумілим. Рекомендована
довжина посту:Facebook – 40-80 символів, Twitter – 71-100 , Instagram – 138-150
символів, блог – 2100 символів. Оптимальна довжина відео: 20-30 секунд + субтитри.
Рекомендована довжина заголовку – 6 слів
Створюйте візуалізацію даних і побільше живих фотографій. Формула для
ефективного розподілу контенту: інформаційний 40%, освітній 30%, розважальний
30%
Інтегруйте канали, але залишайтесь сфокусованими
Взаємодійте і особливо з негативом. Пропишіть кризові сценарії
Творіть спільноту. Взаємодійте з людьми, які вас підтримують
Дослідіть алгоритми. Стежте за тенденціями та конкурентами
Працюйте над побудовою бренду, а не просто транслюйте інформацію.
Ініціюйте зворотній зв'язок
Будьте справжніми. Не намагайте грати тих, ким ви не є.

Рекомендації



Контент-план — це розроблений та розпланований на певний період графік публікацій
в одній або кількох мережах. Такий план ведуть у вигляді списку, таблиці чи презентації

Що таке контент-план і як з ним працювати
 



Чому потрібен контент-план для кожного каналу?
 
 

В Instagram потрібно робити акцент на фото. Та й формат тексту повинен
відповідати: жодних посилань чи величезних полотен тексту (ліміт до 2000 знаків).
У Facebook довгі тексти працюють краще, а ще — цікаві анімовані елементи й відео
(користувачі переглядають публікації з відеовтричі довше). 
Для TikTok текст — взагалі не головне. Важливо зробити якісне відео та вдало
підібрати хештеги. Короткий підпис теж вітається.
Фішкою постингу в Telegram є або цікаві універсальні теми, або актуальні новини. І
не забудьте додати інтерактиву вашому контенту — питайте у користувачів, що
думають вони з того чи іншого приводу, додавайте можливість реагувати на ваші
публікації за допомогою емоджі тощо.
Для блогів на сайт актуальні цікаві та розлогі авторські тексти: з прикладами,
посиланнями, аналітикою та цікавим стилем письма. На місяць варто публікувати
щонайменше 4 статті, тож готувати контент-план для блогу краще заздалегідь, адже
написання якісної статті вимагає багато часу та аналізу.

https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-video-stats-infographic


Які типи контенту використовують
найчастіше

Інформаційний
Розважальний
Промоційний 
Репутаційний
Інтерактивний



Список програм і сервісів для створення
контент-плану:

Microsoft Word або Excel
Google Документи або Таблиці
Trello
Asana
Mural
Miro
Basecamp



Список сервісів відкладеного постингу:

Buffer
SMMplanner
SocialKit
Gramblr
SmmBox
Kuku.IO



Скласти контент план на тиждень для своєї
організації



Лайфхаки
Додавайте «в друзі» знайомих (родичів, друзів, колег, сусідів), а от незнайомцям пропонуйте
підписатися на вас. Така людина буде бачити всі ваші відкриті пости
Друге: сортуйте «друзів» за списками. За замовчуванням Facebook пропонує список «знайомі»,
наприклад, дозволяє швидко відфільтрувати людей, яким не потрібно бачити певні поновлення на
вашій сторінці. Просто не забувайте налаштовувати рівень приватності публікацій. 
Якщо хтось надто часто з’являється в стрічці, налаштуйте частоту появи повідомлень цього
«друга». Це можна зробити зайшовши на сторінку обраної людини й на кнопці «ви підписані»
вибрати частоту появи — «пріоритет у показі», «показувати за замовчуванням» або «скасувати
підписку». Навіть скасувавши підписку ви залишитеся друзями, і за великого бажання зможете
прочитати повідомлення вашого друга з позначкою «для друзів». Проте не будете бачити його
постів щодня або й частіше
Відписуйтеся від надмірно активних сторінок, якщо ваша стрічка виглядає як рекламне
оголошення.
Не забувайте налаштувати приватність  Журналу дій — якщо не хочете, щоб будь-який користувач
міг побачити всі ваші кроки у Facebook: що ви коментуєте, кому ставите лайк.
Використовуйте усі додатки ( емоції, місце перебування, прямі посилання тощо)



Лайфхаки
Watch Party — функція Facebook для спільного перегляду відео. 

Вона доступна для усіх користувачів. І можливо саме зараз найбільш вдалий час, щоб
користуватися нею. 
Щоб запустити Watch Party, потрібно: натиснути на "створити допис" ⇒
спільний перегляд ⇒ зробити відповідні налаштування. Користувач, який
проводить Watch Party, може призупиняти відео, перемотувати його, коментувати
тощо.



Лайфхаки
Використовуйте лише якісні світлини. Бажано свої. Фото у вашому профілі мають бути якісними,
чіткими й правильно кадрованими (без «відрізаних» частин тіла). Світлини мають відображати
суть посту. Ідеально, якщо ви робитимете їх самостійно, а не копіюватимете з інтернету

Не забувайте про текст. Люди люблять читати історії, тому розповідайте їх. Заведіть
регулярні рубрики та залучайте аудиторію до дискусій – запитуйте, що їй цікаво буде читати.

Завжди будьте «в ефірі». Stories. У чому плюс цієї функції? Ви можете ділитись більшою
кількістю інформації, не дратуючи свою аудиторію. Зазвичай такий формат не передбачає
додаткової обробки мультимедійного контенту – і вам легко, і читачі «клюнуть» на
справжність.

Оберіть найкращий час для постингу.Універсального рецепту, коли краще робити публікації
в Instagram, немає. Це індивідуально для кожного профілю. Просто відкрийте розділ
«Статистика» і подивіться, в які дні та години ваші пости найкраще «заходять». Так і зрозумієте,
коли ваш найкращий час для постингу.



Лайфхаки:Stories

покажіть свою роботу за лаштунками – так ви станете ближчими до
користувачів;
проводьте прямі ефіри – людям цікаво, що відбувається тут і зараз;
тізери до ваших заходів – так вас будуть дивитися частіше, щоб нічого
не пропустити;
зніміть, як проходить ваш типовий день – від ранку до ночі. Це щось на
кшталт реаліті-шоу: вас почнуть дивитися і не зможуть відірватися.



Лайфхаки: хештеги

Хештеги можуть бути написані як латиницею, так і кирилицею.
Слово, яке ви збираєтеся використовувати як хештег має писатися за

Хештеги краще відділяти пробілом один від одного.
Якщо як хештег ви збираєтеся використовувати фразу, слова в ній повинні писатися без
пробілів або розділятися нижнім підкресленням

«гратками» без пробілу.

Хештег — це слово-мітка із символом # на початку, яке використовується для
фільтрації повідомлень за темами в соціальних мережах і блогах.

Принцип дії хештегів зазвичай однаковий незалежно від соцмережі.





Мінуси соціальних мереж

все, що викладаєте в соціальні мережі — чи то
пости на вашій сторінці або коментарі в закритих
спільнотах, — усе це можна увічнити
за один клік і потім використовувати проти вас.

«ВСЕ, ЩО ВИ СКАЖЕТЕ, МОЖЕ БУТИ
ВИКОРИСТАНО ПРОТИ ВАС»

все, щоодного разу з’явилося в
інтернеті, залишається в інтернеті.

ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЯ Є НЕВІД’ЄМНОЮ
ЧАСТИНОЮ РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ

забирають багато уваги і часу

"ПОЖИРАЧВ ЧАСУ"

створюють ілюзорне бачення життя тої
чи іншої людини

"ВИКРИВЛЕНЕ ДЗЕРКАЛО"



Як змусити
інтернет

"забути" ваші
"помилки"

Тут у доступній формі написано, як видалити
свої облікові записи з Twitter, Facebook,
Dropbox та багатьох інших популярних
сервісів.

Accountkiller

Сайт, що обіцяє розправитися з будь-якою
контактною, персональною та соціальною
інформацією про вас в інтернеті, а також
влаштувати генеральне прибирання в
найтемніших закутках мережі. Платний

DeleteMe

Сайт для тих, хто готовий залишити затишні
соцмережі назавжди.Щоб видалити свій обліковий
запис, потрібно лише обрати соціальну мережу
й авторизуватись.  Інформація про вас буде не
просто прихована, а видалена із серверів назавжди.

SuicideMachine



Індивідуальне 
завдання 



Месенджер – це програмне забезпечення,
що дозволяє індивідуально 
чи колективно обмінюватися текстовими
або мультимедійними повідомленнями



Месенджери в Україні: 
 аналітика січень 2021

 Viber
35.2%

Facebook Messenger
22.8%

Не користуюся
18.5%

Telegram
12.3%

WhatsApp
5.6%

Skype
4.9%
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Справляють визначальний вплив 

Мають деякий вплив, але не визначальний 

Абсолютно не впливають 

Важко відповісти 

Чи впливають у даний час  соцмережі і месенджери на
соціально-політичні процеси в Україні?



Як інформація з чатів / каналів месенджерів впливає на
формування особистої думки українців з різних питань



Месенджери стають повноцінною замкненою
екосистемою, в яку можуть бути інтегровані
майже всі цифрові сервіси: інтернет-
магазини, безготівкові платежі, платформи
цифрових комунікацій, корпоративний сектор
тощо. В регіонах із нестабільним інтернет-
покриттям мобільні платформи практично
повністю формують простір цифрових
комунікацій.


