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Wprowadzenie

Witaj!

By poniższy tekst stał się optymalny pod względem przejrzy-
stości i możliwie jak najbardziej przyjazny w czytaniu,
musieliśmy przyjąć pewne ramy. Jedną z nich jest sposób,
w jaki będziemy się do Ciebie zwracać, Drogi Czytelniku.
Założyliśmy, że uczynimy to właśnie w tej formie.
Przy pełnym poszanowaniu Twojej integralności i poczucia
tożsamości, przyjmujemy określenie Czytelnika w znaczeniu
uniwersalnym, właściwym całemu przekrojowi odbiorców.

Zaczynając od końca

Jeżeli czytałeś kiedykolwiek jakąś książkę – co, biorąc pod uwagę powody, dla
których się tu znalazłeś, jest wielce prawdopodobne – to wiesz, że podziękowa-
nia są z reguły domeną zakończeń. My jednak odwracamy tę kolejność
i na samym początku składamy podziękowania właśnie Tobie. Za otwarte serce,
za chęć włączenia się w dzieło pomocy, za Twoje zaufanie względem inicjatywy
i wobec nas, piszących te słowa. Dziękujemy.

Żyjemy w świecie, który pędzi na łeb na szyję i rzadko się ogląda przez ramię.
Chcąc pozostać na powierzchni, musimy dotrzymywać mu kroku, a więc sami
też coraz rzadziej spoglądamy na innych. Wcale nie oznacza to złej woli. To nie
jest tak, że ludzie nie pomagają sobie, bo stali się nagle oziębli i bezduszni.
Przeładowanie bodźcami i szum informacyjny sprawiają, że zwyczajnie brakuje
na to czasu oraz uwagi. Dlatego cenny jest każdy moment, w którym ktoś pochy-
la się nad drugim człowiekiem. Ty, Drogi Czytelniku, zrobiłeś to, pobierając tego
e-booka. Twój gest da Mateuszowi szansę na kawałek czegoś lepszego od życia.
Ten chłopiec naprawdę na to zasługuje. Więcej o Mateuszu, jego historii,
a także tym, w jaki sposób pomogą mu zebrane pieniądze, znajdziesz na końcu
e-booka.
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W tym miejscu dziękujemy także wyjątkowej osobie, dzięki której ten e-book
wygląda tak, jak wygląda. Mamy nadzieję, że zachęcająco, oryginalnie, świeżo.
Autorem całej oprawy graficznej jest Paweł Olek - @emblemo, człowiek gotowy
rzucić wszystko i wesprzeć naszą inicjatywę.

Pełną listę osób, które nam pomogły, znajdziesz w stopce. Są tam również odno-
śniki do ich miejsc w sieci. Prosimy, podaruj im trochę miłości.

Kim chcesz być?

Trzeba to powiedzieć jasno i dobitnie. Media społecznościowe przemodelowały
sposób, w jaki działa świat, i otworzyły powszechną sposobność kreowania
siebie w przestrzeni publicznej. Jeszcze nigdy dzielenie się swoją pasją
i budowanie marki osobistej nie było tak łatwo dostępne, jak teraz. Zgadza się,
potęga sieci jest ogromna, bywa niebezpieczna, ale mądrze wykorzystywana
daje ogromne możliwości. Zbyt wielkie, by z nich nie korzystać.

Znalazłeś już swoją niszę w odmętach Internetu. Zakładasz konto na Instagra-
mie, na którym będziesz mówić o książkach, modzie, fotografii, podróżach, albo
ratowaniu czapy lodowej na biegunie północnym.Maszwięcwyobrażenie tego,
co chcesz robić, ale może nie do końca wiesz jak. Tutaj kłaniamy się w pas
i oddajemy w Twoje ręce garść, a nawet dwie garści wskazówek.
Masz w dłoniach, a w zasadzie przed oczami, zbiór konkretnych informacji.
Przeznaczony jest on zarówno dla ludzi pragnących rozpocząć swoje działania
w mediach społecznościowych jak i tych, którzy już to robią, ale chcą spojrzeć na
tę pracę z innej perspektywy, a być może dowiedzieć czegoś nowego, poszerzyć
horyzonty lub zaczerpnąć inspiracji.

A my, to kto?

Nie jesteśmy social media ninja. Nie prowadzimy szkoleń ani audytów. Nie pra-
cujemy w agencji marketingowej, choć to pewnie byłoby ciekawe
doświadczenie. Z zaangażowaniem i konsekwencją natomiast budujemy swoje
miejsca w sieci, a treści zawarte w tym opracowaniu pochodzą z naszych obser-
wacji i doświadczeń. Ponieważ nasza praca poza siecią również opiera
się na kontakcie z ludźmi i częstsze bycie w roli twórcy niż odbiorcy, pozwalamy
sobie również te doświadczenia przenieść tutaj.

Wszelkie wymagające tego kwestie, konsultowaliśmy z branżystami. Osobami
posiadającymi wiedzę w tych dziedzinach, które wydały się nam warte porusze-
nia, a w których nasza wiedza mogła okazać się niepełna. W założeniu,
że ma to być krótki, skondensowany podręcznik, pozwalający nam podzielić
się z Tobą spostrzeżeniami, zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpiemy każdego

https://www.instagram.com/emblemo/
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poruszanego tematu i wiele by można dopowiedzieć. Prosimy w tym względzie
o wyrozumiałość. Jeżeli więc coś szczególnie Cię zainteresuje, zachęcamy do
dalszych poszukiwań i zgłębiania zagadnienia w innych źródłach.



_01

8@opowiem_ci @the.bookking

Bookstagram dla
początkujących

Ten rozdział skierowany jest głównie do osób, które postano-
wiły rozpocząć swoją przygodę z Bookstagramem, chcą
zacząć działać, ale potrzebują podstawowych informacji.
Przedstawiamy w nim najważniejsze rzeczy, na które warto
zwrócić uwagę, by łatwiej prowadzić konto od samego
początku. W myśl zasady, że najlepiej uczyć się na cudzych
błędach, będzie też trochę wskazówek czego unikać,
a w co warto zainwestować czas i energię. Do dzieła!

Jak Cię piszą?

Pierwszym i absolutnie najważniejszym elementem, będącym jednocześnie
Twoją wizytówką w każdym miejscu na Instagramie, jest Twoja nazwa. Zapytaj
sam siebie, na co zwracasz uwagę, wchodząc na dany profil? Powiedzmy
to sobie wprost: patrzymy na wielkość konta, po czym oko ucieka nam do jego
zdjęć. ALE! Zanim zdążymy to wszystko zobaczyć, musimy kliknąć w nazwę.
To jest pierwszy front. Nazwa będzie wyświetlała się na liście wyszukiwań.
To nazwę ktoś zobaczy jako pierwszą, gdy inna osoba udostępni Twoje treści
albo po prostu Cię oznaczy.

Nazwy na Bookstagramie bywają genialne, mnóstwo jest średnich, są też nija-
kie. Zrób tak, by twój Nick zaliczał się do tej pierwszej grupy. W środowisku
książkowym aż kusi i samo się prosi, by na gorąco ustawić nazwę
na przykład „edytaczyta”* (co z powodu zajętych loginów i upartości użytkowni-
ka może skończyć się na „edytaa_czytaaa”. Trzeba się jednak zastanowić, czy
taka nazwa pozwoli wyróżnić Ci się z tłumu innych, podobnych kont?

Warto poświęcić temu elementowi dłuższą chwilę uwagi.Zastanów się, comoże
Cię wyróżnić, co jest charakterystycznego w Tobie lub Twoich zainteresowa-



01

9@opowiem_ci @the.bookking

niach. Co sprawi, że nazwę tego profilu ludzie będą kojarzyli z Tobą i z nikim
innym.

Moglibyśmy podać tutaj kilka przykładów osób, których nazwa
na Bookstagramie jest świetnie przemyślana, ale nie chcemy nikogo wyróżniać
ani krytykować.

* Takiego konta akurat nie ma, sprawdziliśmy, żeby nikt nie poczuł się urażony.

Instagram zdjęciami stoi

Nazwa jest, możesz to sobie odhaczyć. I to najlepsza, jaką mogłeś wymyślić!
Kolejną rzeczą, którą koniecznie trzeba zrobić na starcie, jest oczywiście zdjęcie
profilowe. Podobnie jak z nazwą użytkownika, dobrze, aby określało Ciebie
i kojarzyło się z Twoją działalnością. Nie ma tu oczywiście reguły,
tak jak i ze wszystkim, u niektórych może i sprawdzić się zdjęcie kałamarnicy.
Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie!

Zasadniczo możemy wybrać spośród dwóch najczęściej pojawiających
się rodzajów zdjęć profilowych:

1. Twoja buzia. Oczywiście najlepiej uśmiechnięta i w pozytywnym otocze-
niu. Wykorzystując swoje zdjęcie, masz pewność, że nikt nie pomyli Cię
z inną osobą. To najlepszy sposób na to, aby ktoś, wchodząc na profil,
od razu wiedział, z kim ma do czynienia.

2. Logo. Wiele osób wykorzystuje symbol, logotyp lub inną grafikę. To też
dobry pomysł, o ile jest ona charakterystyczna i nie przypomina stu in-
nych. W tym miejscu ważne zastrzeżenie. Jakąkolwiek grafikę zamierzasz
wykorzystać, upewnij się, że nie łamiesz czyjegoś prawa autorskiego.
Ani to grzeczne, ani oryginalne.

O tym, czy dana nazwa profilu jest wolna lub zajęta, aplikacja poin-
formuje Cię w momencie zakładania konta lub zmiany jego nazwy.
Zanim jednak to zrobisz, przeprowadź dochodzenie. Nawet jeżeli
wybrany przez Ciebie login widnieje jako wolny, wpisz go w oknie
wyszukiwania i sprawdź, czy nie istnieją konta o bardzo podobnych
nazwach, ale różniące się na przykład tylko kropką, innym znakiem
lub podwójną literą. Jeżeli tak, to:

• istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą Cię z tą osobą mylić;

• w skrajnym przypadku ktoś może niesłusznie oskarżyć Cię o pla-
giat pomysłu, nie potrzebujesz tego.
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Przedstaw się

Już prawie możesz podbijać Internet, jeszcze tylko dodaj biogram. To Twoja
wizytówka dla osoby, która zajrzy na konto, przebiegnie wzrokiem po zdjęciach
i jeżeli jej się spodobają, być może przeczyta, kto za tym wszystkim stoi.

Biogram ogranicza nas liczbą znaków, dlatego ma być krótko i treściwie. Tutaj
największy problem, bo rzeczy, które chcielibyśmy o sobie napisać, zapewne
jest więcej. Inwencja należy do Ciebie, ale poniżej kilka praktycznych sugestii:

To warto zamieścić:

• swoje imię, tym bardziej, jeśli nie wynika z nazwy profilu, ewentualnie
wiek lub skąd jesteś;

• jakie książki czytasz - ktoś może się z Tobą utożsamić już na wejściu;

• czym się zajmujesz;

• czego można się u Ciebie spodziewać;

• czego możesz nauczyć/jak pomóc;

• znasz się na czymś niecodziennym/potrafisz coś nietuzinkowego?
Koniecznie to napisz;

• biogram umożliwia wpisanie jednego aktywnego linku – zamieść go,
jeżeli masz miejsce, do którego chcesz przekierować odbiorców.

Tomożesz sobie darować:

• grad emotek – lepiej użyć kilku, ale właściwych i w odpowiednich
miejscach;

• Informacje, ile książek przeczytałeś w danym roku. To ważna informacja
dla Ciebie, innych niekoniecznie musi to interesować;

• wymyślne, niestandardowe fonty, których często nie da się po prostu
odczytać;

Radzimy odpuścić sobie zdjęcia ciemne, enigmatyczne, ponure lub
niewyraźne. Nawet, jeżeli uważasz, że jest wystrzałowe i wszystkim
się spodoba. Już dawno wykazano, że profile, na których królują
ciemne barwy, przyciągają mniejszą uwagę odbiorców. Naturalnie
i tutaj zdarzają się spektakularne wyjątki.
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• hasztagi, bo one nie dają zupełnie nic, zamiast tego zabierają miejsce
i sprawiają wrażenie chaosu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy masz własny
hasztag i chcesz pokazać, że jesteś jego autorem.

Crème de la crème

Gotowe. Zostałeś pełnoprawnym członkiem ogromnej społeczności.
Z rozmysłem nie piszemy tutaj Bookstagrama, bo jest to hasło umowne i bardzo
płynne. Nie ograniczaj się niczym i wykorzystuj własną kreatywność, by zbudo-
wać miejsce w sieci na własnych zasadach. Chcesz mówić o książkach
i jednocześnie o uprawie ogórków? Twój profil, Twoje reguły.

Instagram to platforma do publikacji zdjęć. To kwintesencja wszystkiego,
to Twoja ściana dumy, często naznaczona plamami nieudanych prób wyrobie-
nia własnego stylu. Nie będziemy pisać o tym, jakie zdjęcia masz robić i w jaki
sposób. Fotografia to oddzielna dziedzina, w której możesz poszerzać wiedzę,
korzystając z nieprzebranych źródeł.

W temacie zdjęć i „feedu” chcemy natomiast zwrócić uwagę na coś zupełnie
innego. Piszemy o tym w kolejnym akapicie.

Nie daj się zwieść złudzeniu

We wstępie do tego opracowania napisaliśmy, że jesteśmy przeładowani
informacjami. Pozbawmy teraz Twoje konto tak ważnej dla Ciebie wartości
emocjonalnej. Co nam pozostanie? Kolejna informacja. Z tego wypływa wnio-
sek, że w Internecie nie wystarczy być.

Łatwo ulec złudzeniu, że wystarczy mieć ładne, estetyczne zdjęcia, pięknie
prowadzony profil i ludzie będą do nas walić drzwiami i oknami, ze łzami wzru-
szenia klikając w przycisk „obserwuj”. Jeżeli z jakichkolwiek powodów masz
takie przeświadczenie, to…

Nie. Tak nie będzie.

Ile razy napotykamy przepiękne, urzekające wręcz profile, które śledzi zadziwia-
jąco niska liczba osób? Wszystko się tam zgadza, wszystko pasuje, ale jednak coś
sprawia, że taka osoba nie przyciąga widzów na dłużej.

Dlaczego? Właśnie z uwagi na mnogość kont, a więc informacji. Instagram działa
od tylu lat, a tak zwany „Bookstagram” nauczył się robienia zdjęć w takim stop-
niu, że dziś na nikim nie robi to już wielkiego wrażenia. Oczywiście, miło jest
zawiesić oko na pięknych fotografiach, ale one z reguły nie sprawią, że konto
stanie się popularne. Nie zrobi tego także estetyczne Instastories. Zatem co?
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Halo, tutaj jestem!

Jeżeli miarą sukcesu profilu, jest jego rozwój, to jak z powodzeniem prowadzić
konto? Dobre pytanie! Jak już się dowiesz, daj nam znać!

Prawda jest taka, że nie ma żadnego przepisu. Są natomiast rzeczy, które
z pewnością pomagają zaznaczyć swoje miejsce w internetowej społeczności.
Najważniejsza z nich to najzwyczajniej w świecie zamanifestować swoją obec-
ność.

Jak to zrobić?

• przygotuj bardzo dobry, pierwszy post. Daj się w nim poznać, pokaż kim
jesteś;

• odwiedzaj profile innych osób;

• zostawiaj tam wartościowe komentarze (zaproszenie do odwiedzin
Twojego konta takim nie jest);

• udostępniaj wartościowe treści innych;

• pomyśl w czym jesteś dobry i jak możesz to wykorzystać, by wyróżnić
się z tłumu;

• jeżeli posiadasz inne platformy społecznościowe, przekieruj potencjal-
nych zainteresowanych także na Instagram;

• odpowiadaj na komentarze pod Twoimi treściami, nawiązuj interakcje,
pokaż, że Ci zależy;

• widzisz coś fajnego? Pochwal!

• chcesz zabrać głos w ważnej sprawie? Zabierz!

Czego nie robić, a przynajmniej my odradzamy:

• nigdy, ale to nigdy, nie kupuj obserwujących;

• nie daj się wciągnąć w akcje typu „follow for follow”;

• nie udostępniaj na Instastories wszystkiego jak leci, w tym dziesiątek infor-
macji o rozdaniach;

• unikaj grup wsparcia, działających na zasadzie tworzenia sztucznej
aktywności pod postami;

• nie trać sił i czasu na nieustanne porównywanie się do innych i rozkręcanie
afer;
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• nie oceniaj innych i tego, jak prowadzą swoje konto. Więcej o tym
znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

Kreatywnym bądź

Ludzie lubią, kiedy się dużo dzieje. Wszelkiej maści akcje czytelnicze, inicjatywy
mające na celu promocje książek, czytelnictwa, czegokolwiek związanego
z literaturą mogą zainteresować społeczność. Na Bookstagramie wydaje się
czasem, że wszystkie fajne rzeczy już wymyślono, że wszystko już było i nie spo-
sób stworzyć czegoś absolutnie nowego. Zawsze się tak wydaje, dopóki… ktoś
nie zaskoczy nas swoją kreatywnością.

To, że ktoś zorganizował jakąś akcję, nie oznacza, że Ty nie możesz zrobić podob-
nej. Nikt nie ma monopolu na maratony czytania Harry’ego Pottera,
promowania literatury kobiecej albo tej traktującej o problemach rasizmu.
W żadnym wypadku nie zalecamy kopiowania czyjegoś oryginalnego pomysłu
lub wykorzystywania jego pracy. Warto się natomiast inspirować. Zawsze można
zrobić coś inaczej albo po prostu lepiej!

Mam pomysł. Od czego zacząć?

Przeanalizujmy, jak dobrze przeprowadzić jakąś akcję czytelniczą. Niech
to będzie dla przykładu wyzwanie polegające na czytaniu najbardziej przeraża-
jących horrorów. Oto rzeczy, o których warto pamiętać:

1. Najlepiej, jeśli orientujesz się przedmiocie Twojej akcji. W naszym
przypadku, jeżeli nie jest Ci obca literatura grozy i potrafisz się w niej poru-
szać, będzie to plus. Jeżeli tą akcją sam wypływasz na nieznane wody,
to zrób rozeznanie w temacie. Będziesz wiarygodniejszy. A jeżeli na czymś
się nie znasz, po prostu to przyznaj.

2. Mam pomyśl nad rodzajem Twojej inicjatywy i czasem jej trwania. Krótkie
akcje wymagają maksimum Twojego zaangażowania, ale nie pozwolą
widzom się znudzić. Z kolei te dłuższe potrzebują jedynie przypominania,
ale łatwo się rozmydlają, a uwaga widzów przerzuca się na coś nowego.

3. Ustal hasztag, który będzie myślą przewodnią. Najlepiej, aby był jeszcze
nigdy nieużywany, wtedy to będzie Twoje autorskie dzieło.

4. Przygotuj sobie grunt. Poinformuj widzów o planowanej akcji, niech mają
czas na zorganizowanie sobie książek i zaplanowanie listy. Przypominaj
i zachęcaj. Nie oznacza to, by spamować, ale raczej zaciekawiać.
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5. Pomyśl, jak możesz uatrakcyjnić swoje wydarzenie. Może quiz, bingo,
konkurs, wyzwanie albo jakaś inna zabawa?

6. Przygotuj dobre grafiki. O samej akcji poinformuj w poście oraz na Insta-
stories. Kafelki zapisz w wyróżnionej relacji. Jest to ważne, ponieważ
osoba, która trafi do Ciebie w trakcie akcji, będzie mogła je potem odna-
leźć i obejrzeć.

7. Nagrody. Nie są obowiązkowym punktem, ani troszeczkę. Ale co tu ukry-
wać… ludzie lubią wygrywać i chętniej włączą się w jakieś działania, jeżeli
na horyzoncie majaczy choćby mglista perspektywa wygrania czegoś.

8. Uczestnicz w swoim wydarzeniu. Pokazuj, co robisz. Pokazuj innych.
Doceniaj ludzi, którzy poświęcili swój czas, żeby oznaczyć Cię, użyć Twoje-
go hasztagu i w ogóle wziąć udział w akcji.

9. Zadbaj o podsumowanie. Takie zewnętrzne, dla społeczności, a także
swoje własne. Wyciągnij wnioski na przyszłość, bo zawsze coś można zro-
bić lepiej. Może w przyszłości powtórzysz ten pomysł?

Twój kawałek Bookstagrama

Obojętnie, czy chcesz prowadzić jedynie hobbystyczne konto, na którym będą
się pojawiać książki, czy Bookstagram ma być elementem Twojego medialnego
wizerunku, cel jest ten sam. Wygospodarowanie swojego miejsca w sieci, miej-
sca, które będzie rozpoznawalne przez innych.

Zaproponuj swoim odbiorcom coś, z czego w miarę upływu czasu będziesz
znany. Cokolwiek miałoby to być. Cykliczna akcja, element rozrywkowy, wizeru-
nek eksperta w danej dziedzinie. Świetnie jest mieć taki fragment Internetu,
na którego hasło ludzie pomyślą o Tobie!

Jeżeli nie czujesz się na siłach, brakuje Ci siły przebicia albo
zwyczajnie chcesz podzielić się z kimś organizacyjną frajdą,
to zaproś do akcji jakiegoś partnera. Razem raźniej!

Wskazówka bonusowa: w kwestii nagród, zawsze możesz włączyć
do organizacji jakiś podmiot, który będzie sponsorem nagrody.
Nie musi to być szeroko rozpoznawalna marka. Wiele firm chętnie
wykorzysta to jako formę promocji.
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Spróbuj stworzyć myśl przewodnią i opatrzyć ją swoim hasztagiem. Wypracuj
styl zdjęć, który będą kojarzyć z Tobą i nikim innym. Zaskakuj ludzi niebanalny-
mi Instastories. Wiele już wymyślono, ale jesteśmy przekonani,
że na Instagramie nadal zostało sporo miejsca dla nowych ludzi i cały bagaż ich
kreatywności.
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Instastories

Ten rozdział został poświęcony przepotężnemu narzędziu
Instagrama, jakim jest Instastories. Znajdziesz tutaj zachętę
do tego, by je nagrywać i zamienić w okno, przez które Twój
profil komunikuje się ze światem. Kładziemy nacisk
na „mówione” Instastories, ponieważ to one wywołują
największy opór i sprawiają najwięcej trudności. Zdajemy
sobie sprawę, że dla wielu ludzi pogadać do obiektywu to jak
napisać wiadomość: bułka z masłem. Zdecydowanie więcej
jest jednak osób, które nie korzystają z tej formy, bo coś je
powstrzymuje. Jesteśmy przekonani, że zarówno jedni,
jak i drudzy, znajdą w tym rozdziale coś dla siebie.

Ważne! Umiejętność zabierania głosu, mówienia bez skrępo-
wania, to nie tylko kwestia działalności w mediach.
Uważamy, że jest ważną umiejętnością społeczną, która przy-
daje się w życiu, dlatego warto ją szlifować.

Musi się ruszać!

Tendencje w mediach jasno pokazują, że świat z panującej przez kilkadziesiąt lat
kultury obrazu, coraz śmielej wkracza w kolejny etap, jakim jest kultura wideo.
Jeszcze kilka lat temu średni czas skupienia człowieka na jakiejś treści wynosił
8 sekund. W tej chwili ocenia się, że widząc na przykład zdjęcie lub początek
nagrania, poświęcamy mu od 3 do 5 sekund. Tak, mamy zaledwie chwilę,
by przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy.
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Potwierdzeniem tych słów niech będą przykłady platform, które albo udoskona-
lają przekaz wideo, albo skracają ten już działający:

• w 2016 roku w odpowiedzi na Snapchata Instagram uruchamia dobrze
nam dzisiaj znane Instastories, które równolegle funkcjonuje również na
Facebooku;

• w tym samym roku na rynku pojawia się nowy, silny zawodnik, jakim jest
TikTok. Aplikacja w błyskawicznym tempie wysuwa się na prowadzenie
wśród platform oferujących tworzenie krótkich treści wideo. TikTokowi
poświęciliśmy cały rozdział 11;

• w odpowiedzi na to Instagram uruchamia opcję Reels, jak na razie niedo-
stępną w Polsce;

• YouTube shorts pojawia się w największym światowym serwisie wideo.

Wszyscy potentaci mediów społecznościowych ewidentnie stawiają na krótkie
formy wideo. I wiesz co? Nie mylą się. Jak już wcześniej wspominaliśmy,
jesteśmy zalani falą informacji oraz bodźców, dlatego zwyczajnie potrzebujemy
więcej w krótszym czasie. Odłóżmy na bok socjologiczne rozważania,
czy to dobre i właściwe. Na potrzeby naszej działalności trzeba przyjąć, że tak
po prostu jest i się dopasować.

W tym rozdziale skupimy się na absolutnie koniecznej części prowadzenia konta
na Instagramie, jaką są Instastories.

Tworzysz? Nagrywaj!

Być może już wiesz, że zwiększa się ilość użytkowników Instagrama, którzy prze-
glądają jedynie Instastories. Nie od parady Instagram umieścił je na samej górze
głównego ekranu oraz, uwaga, zwiększył rozmiar kółek, prezentujących minia-
tury! Zatem jeżeli chcesz zwiększyć zaangażowanie budowanej społeczności,
ba, zacząć ją budować, nie wolno Ci tego zignorować.

No dobra, ale wiele osób zaczynających przygodę z Instagramem ma problem
z tym elementem. Instastories dużo odsłania, pokazuje nas i nasz świat nie tylko
z perspektywy pięknie obrobionego zdjęcia. Poza tym, wiele osób zadaje sobie
fundamentalne pytanie: co pokazywać?

Oto uniwersalne pomysły na Instastories:

• pokaż, kim jesteś i co robisz;

• tworzysz coś? Informuj na bieżąco, jak Ci idzie;

• poproś ludzi o pomoc/zapytaj o zdanie;
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• przygotuj quiz/test;

• zorganizuj regularną akcję;

• pokaż trochę życia prywatnego;

• przekieruj ludzi do nowego posta;

• pokaż coś, co Cię zainspirowało – może zainspiruje również innych;

• jesteś w czymś dobry? Podziel się swoją wiedzą;

• pochwal kogoś, kogo warto Twoim zdaniem śledzić;

• obserwuj akcje organizowane przez innych, może znajdziesz coś, do czego
łatwo się odnieść lub dołączyć (na przykład #pokazujęswojąbiblioteczkę);

• obserwuj kartki z kalendarza, może akurat dziś jest dzień książkoholika
i warto tą ciekawostką podzielić się z innymi.

Być może zauważyłeś już najważniejszą zasadę tworzenia Instastories.
Według nas brzmi ona tak:

„Tworzysz nie dla siebie, ale dla innych”

Jeżeli traktujesz medium społecznościowe jako prywatny pamiętnik, to oczywi-
ście masz do tego pełne prawo. W końcu to Twoje konto i zrobisz z nim,
co zechcesz. Wówczas jednak musisz liczyć się z faktem, że ludzie nie będą zain-
teresowani tym, by Cię śledzić. Jeżeli statystyki pokazują, że ludzie bardziej
ufają komuś, kogo widzą, możemy się na to obrazić i stwierdzić „ja pokażę,
że można zbudować profil bez pokazywania się”. Oczywiście. Na Twoim profilu
grasz według swoich zasad i nikt nie ma prawa się w to wtrącać. Często jednak
ostatecznie słyszy się od takich osób narzekanie, że zainteresowanie ciągle
spada. No to albo rybki albo akwarium :)

Dlatego w zależności od tego, jaki masz pomysł na siebie i swoje medium, baw
ludzi, edukuj, inspiruj. Na wrzucanie dziesięciu kolejnych zdjęć z wyprawy
na zakupy mogą pozwolić sobie celebryci. My, pozostali, musimy pamiętać,
by zawsze dawać ludziom jakąś wartość.

Ale tak do kamery?

Już wiesz, że przekaz wideo jest tym, co aktualnie najbardziej przyciąga uwagę
odbiorców. Wykorzystaj więc do tego Instastories. I teraz uwaga. Zależy Ci,
aby Twoje materiały były rozpoznawalne i unikalne. Możesz wymyślić oryginal-
ne akcenty, napisy, sposób fotografowania. Ale jest tylko jedna rzecz, dzięki
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której Twoich Instastories nie sposób będzie pomylić z innymi, która sprawi,
że będą one autentyczne i wyrażały tylko Ciebie. Tym czymś jest Twoja twarz.

Jeżeli w tej chwili myślisz sobie, że mówienie do kamery jest nie dla Ciebie, rozu-
miemy to. Nie każdy czuje się z tym komfortowo. Nie każdy ma odwagę pokazać
się publicznie. Nie każdy chce zabierać głos w takiej formie. Pragniemy Cię
jednak zachęcić, bo warto.

Jeżeli więc masz opory, to pamiętaj, że:

• Twoje mówione Instastories nie musi być idealne. To nie produkcja filmo-
wa, a Ty nie jesteś aktorem czy konferansjerem;

• kafelki relacji „wiszą” w aplikacji 24 godziny, po tym czasie znikają
w pomroce dziejów;

• jak myślisz, czy ludzie, którzy obejrzeli Twoje popisy, będą je nazajutrz
pamiętać? Zaręczamy Ci, że nie! Być może w czyjejś głowie zostanie treść
Twojego przekazu, ale na pewno nie jego forma.

Nadal się zastanawiasz?

Potrzebujesz dodatkowej motywacji? A więc od drugiej strony, kilka powodów,
dla których absolutnie warto pokazywać się na Instastories:

• pokazujesz się taki, jaki jesteś, z normalnej strony. Ludzie doceniają
autentyczność;

• nawiązujesz „bezpośrednią” interakcję z Twoimi widzami, skracasz tym
samym dystans;

• angażujesz społeczność o wiele bardziej niż podczas pisania czy zamiesz-
czania zdjęć;

• możesz zabrać głos w ważnych sprawach. Przekazać swoje zdanie na jakiś
temat, otworzyć dyskusję. Nie wszystko da się przekazać, pisząc;

• masz szansę poprawić bądź uzupełnić swój wizerunek – być może jesteś
świetną, ciepłą i przemiłą osobą, ale z Twojego profilu to nie wynika.
Stories może Ci w tym pomóc.

Dobrze, zakładamy już, że dałeś się przekonać i masz mocne postanowienie
działania. To teraz napiszemy coś, co pozornie zaprzeczy poprzednim słowom.
Akapit wcześniej bowiem padło zdanie, że Instastories nie muszą być idealne.
W końcu często są to nagrania spontaniczne, wynikające z potrzeby chwili.
Pamiętaj jednak, że sam z pewnością lubisz oglądać to, co miłe dla oka i ucha.
Jeśli zatemmożna podejść do tego z odpowiednią świadomością i zapleczem,
to dlaczego nie?
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Myśl przewodnia:
Instastories nie musi być idealne.

Ale postaraj się, jak możesz, żeby było.

Ja tak nie wyglądam, ja tak nie brzmię!

Tu miała być wzmianka, ale sprawa jest na tyle poważna, że warta całego akapi-
tu. Jeżeli nie jesteś osobą, która przywykła do oglądania siebie na ekranie,
z pewnością zauważyłeś coś dziwnego, patrząc na zdjęcia i filmy z własnym
udziałem. Coś jest z nimi nie tak, coś, co sprawia, że się sobie nie podobamy.
Wszystko oczywiście przez odbicie lustrzane. Na co dzień najczęściej widzimy
siebie właśnie w lustrze, które odwraca obraz. Do tego widoku jesteśmy
przyzwyczajeni, ten nam się utrwalił, a z psychologii wiadomo, że najbardziej
lubimy to, co znane. Właśnie dlatego po zrobieniu sobie selfie niektórym
ludziom rzednie mina i natychmiastowo pragną je usunąć. Obiektyw przedsta-
wia nasz wizerunek bez odbicia lustrzanego (można to zmienić w ustawieniach
smartfona), ponadto przekłamuje perspektywę (tutaj już niewiele da się zrobić),
więc wydaje nam się, że wyglądamy gorzej, niż w rzeczywistości. A wyglądamy
po prostu inaczej.

Podobnie jest z głosem. Ten nagrany zawsze brzmi jakoś dziwnie
i nienaturalnie, zazwyczaj wyżej, niż słyszymy go mówiąc. Dlatego jeżeli nie
znasz swojego głosu z nagrań, zawsze będziesz mieć fałszywe, wprowadzające
w zażenowanie przeświadczenie, że coś nie tak. Pamiętaj, że przywykłeś
do głosu, którego nie słyszy nikt poza Tobą samym. Ciekawostka – dopóki nie
wynaleziono urządzeń rejestrujących dźwięk, tak naprawdę nikt nie znał swoje-
go prawdziwego głosu! Mamy szczęście żyć w czasach, kiedy jest to możliwe.
Tylko korzystać!

Dobra, dawajcie pomysły, jak się przełamać

1. Opatrz się ze swoim wizerunkiem. Zrób sobie zdjęcia, z profilu, pod róż-
nym kątem, zobacz jak wyglądasz. I pomyśl, że jest spoko, bo tak Cię widzi
cały świat. Takiego Ciebie ludzie znają, lubią, kochają.

2. Nagraj kilka słów, a potem posłuchaj i obejrzyj. Oko kamery jest bezlito-
sne, widzi wszystko. To dobry moment, by wyłapać, co nam się nie
podoba, co przeszkadza.

3. Nagraj swoje Stories dowolną ilość razy, a potem usuń. Nikt się nie dowie.
Każda taka wprawka to mały kroczek do przodu, który pozwoli Ci nabrać
pewności siebie.
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4. Jeżeli tak będzie Ci łatwiej, wyznacz małe cele i realizuj je stopniowo. Może
krótki film z Twoim głosem w tle nie będzie taki straszny?

5. Kurka, nigdy nie będziesz młodszy, ładniejszy ani pełniejszy energii,
niż dzisiaj!

Mam to, co dalej?

Bierzesz i nagrywasz. Twoja twarz pokazała się wreszcie w sieci, ludzie już
wiedzą, kto stoi za tymi wspaniałymi zdjęciami i wpisami. Teraz podbijesz
świat… Gdyby tylko nie tysiące osób, które tak jak Ty, zabiegają o uwagę spo-
łeczności. Uwagę, której ta społeczność ma tylko ograniczoną ilość,
a więc należy zrobić, co się da, by ją sobie zaskarbić.

Jak tego dokonać? Jak zaangażować swoich odbiorców?

• poinformuj ich o czymś ważnym;

• naucz czegoś;

• zmotywuj;

• rozśmiesz;

• zainspiruj;

• pochwal.

Generalna zasada, co po raz kolejny podkreślamy, sprowadza się do tego,
by skupiać się na widzach, a nie na prezentowaniu swojej osoby. Zadaj sobie
pytanie, czy chciałbyś obejrzeć to, co za chwilę opublikujesz? Ale tak serio, serio?
Jeżeli tak, to idziesz w dobrym kierunku.

Jak złapać uwagę (i jej nie tracić)?

Chyba największa podpowiedź jak robić dobre Stories, kryje się w samej tej
nazwie. Stories powinno… opowiadać historię! Oczywiście, nie zawsze da się to
zrobić, ale świetnie jest, kiedy poszczególne kafelki składają się w jedną całość.
Kiedy Stories ma początek, to ma i koniec. W warstwie wizualnej można to zrobić
ciekawą grafiką, a opowiadając, dać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zupełnie
jak w rozprawce.

By uchwycić zainteresowanie widza, tego używaj:

• zwrotów Ty, Twoje, Wy, Wasze
Zdecydowanie ważniejsze niż „ja, mój, byłem”, które skupiają się na Tobie
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• powiedz, czego się dowiedzą, albo co im pokażesz
Reakcja widza: „mogę się tu czegoś nauczyć!”

• wiecie, że?
Jak wyżej, kolejna okazja, by zaczerpnąć wiedzy

• to Cię zainteresuje!
„Jak onmnie zna!”

• jak zrobić (to i tamto)?
„Chodzenie na szczudłach, zawsze chciałem się nauczyć!”

Zauważ, że to wszystko zwroty, które są dla widza obietnica otrzymania jakiejś
WARTOŚCI.

By nie stracić uwagi, zyskując irytację widza, raczej unikaj:

• nie wiem, czy to kogoś ciekawi…
Jeżeli sam wątpisz, czy to ciekawe, to dlaczego miałoby zainteresować
innych?

• no heeeeejka w piąteczeeeeeek
Oczywiście, że można się tak witać, byle to nie stanowiło głównej treści
Twoich relacji, bo widzowie zwyczajnie się Tobą znudzą.

• nie mam zbyt wiele czasu, ale…
To ja nie mam czasu na słuchanie!

• sorki za bałagan…
To ogarnij, nagraj gdzie indziej albo po prostu przemilcz, nikt nie patrzy
na to, co masz za plecami.

• • wybaczcie, jak dzisiaj wyglądam
Wariacja poprzedniego, zwracasz tylko uwagę na to, że coś z Tobą nie tak.

Takich zwrotów, które odbierają Ci pewność siebie, jest bez liku. Przybierają
różne formy i warianty, dlatego nawet nie sposób wymienić tutaj wszystkich.
Chcemy przekazać Ci, że nie musisz, a nawet nie powinieneś, tłumaczyć się
ludziom ze swojego wyglądu, otoczenia, niepewności. Nagrywasz,
a więc stawiasz się w roli twórcy. Przepraszanie za wszystko to nie jest najlepszy
pomysł, na budowanie swojej wiarygodności.
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Mów z mocą!

Instastories mogą być luzackie i nagrywane spod kołdry. I też mają szansę się
sprawdzić. Ale tutaj garść informacji, które pozwolą Ci stanąć przed kamerą, zu-
pełnie jak na scenie.

Chcesz, by ludzie słuchali tego, co mówisz, nie przechodzili obojętnie i żeby
udostępnili to u siebie. Musisz zatem być pewny, a ponadto na pewnego wyglą-
dać. Oto jak:

1. Zaplanuj, co chcesz powiedzieć. Zrób to w głowie albo
przegadaj dwa razy z marszu, zanim włączysz nagry-
wanie. Nie zapisuj na papierze, bo zaczniesz odgrywać
rolę jak w przedstawieniu.

2. Wyobraź sobie, że mówisz do Twojego najbardziej
zaangażowanego odbiorcy. Osoby, która jest Twoim
wiernym fanem i zawsze chętnie słucha wszystkiego,
co masz do powiedzenia. Jeżeli nie potrafisz przywołać
takiego obserwatora, zamień go na przyjaciela. To
właśnie do tej osoby masz mówić. Dosłownie wyobraź
sobie, że obiektyw to jego oczy. Wyobrażając sobie,
że mówisz do przychylnej Ci osoby, poczujesz się
lepiej!

3. W temacie oczu. Obiektyw aparatu, to jednocześnie
oko widza. Patrząc w niego, patrzysz w źrenice osoby,
która Cię słucha. To niby oczywista sprawa, ale widzimy czasem relacje,

Wyobrażając sobie, że mówisz do
przychylnej Ci osoby, poczujesz się lepiej!

Przepraszam, że przeszkadzamCzy ja aby dobrze wyglądam?
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w których mówiący błądzi wzrokiem dokoła. To przeszkadza w odbiorze
i sprawia wrażenie, że czujesz się niepewny i skrępowany.

4. Pozbądź się swoich wypełniaczy. Yyyy, eeee, mmm, generalnie, więc,
a także osławione w ostatnim czasie JAKBY, to standardowe zapychacze
ciszy. Oprócz nich, każdy ma swój własny arsenał. Zwróć uwagę na
słówka, które powtarzasz zbyt często. Za każdym razem, kiedy będziesz
miał ich użyć, powiedz w myślach słowo PAUZA. To metoda, która
naprawdę działa. Żeby się tego nauczyć, można poćwiczyć i mówić słowo
pauza na głos, aż wyrobimy sobie odpowiedni nawyk. Instastories jest
krótkie i treściwe, ale lepsza chwila ciszy niż pomruki mnicha z Shàolín.

5. Mów trochę głośniej i żwawiej niż zazwyczaj. Nie chodzi o to, by wrzesz-
czeć i skakać jak małpa na wybiegu. Zazwyczaj jednak kamera trochę
odziera nas z charyzmy, jaką mamy przy bezpośrednim spotkaniu. Warto
trochę to podkręcić i umiejętnie sprzedać swoją energię. Dodatkowo
warto zauważyć, że większość osób nie korzysta z zewnętrznych mikrofo-
nów, a dźwięk nagrywany telefonem bywa naprawdę kiepski. Napisy
ratują sytuację, ale uwierz, zdecydowanie lepiej jest wtedy, kiedy ludzie
mogą Cię usłyszeć.

6. Jeżeli jest to możliwe, spróbuj nagrywać Stories na stojąco. Przekonasz
się, że o wiele lepiej wyglądasz i brzmisz. Na stojąco lepiej prezentuje
się Twoja sylwetka, lepiej oddychasz i dzięki temu naturalniej mówisz.
To idealne do wykorzystania, kiedy chcesz powiedzieć coś ważnego, coś,
co ma, wybrzmieć na Twoim profilu.

7. Zagospodaruj sobą przestrzeń. W dobrym filmie to Ty jesteś
główną postacią, nie szafa za plecami albo kwiat na pierw-
szym planie. Zerknij na zdjęcie poniżej. Zgodnie z zasadą
trójpodziału na przecięciu żółtych linii znajdują się mocne
punkty obrazu. Tam warto umieścić to, na czym widz ma sku-
pić wzrok.

8. W nawiązaniu do poprzedniego: jeżeli patrzysz na widza
z góry, to tak czuje się traktowany. Jeżeli na odwrót,
umniejszasz sobie. Myślisz, że przesadzamy? Pamiętasz,
jak pisaliśmy, że aparat zniekształca obraz? Dla przykładu
twarz zbyt blisko kamery, to duży nochal na ekranie. Jeżeli
zdarzyło Ci się narzekać, że źle wyglądasz, to już wiesz, że
warto znać takie szczegóły.

9. Gadżety przykuwają uwagę. Żeby przełamać monotonię
gadającej głowy, dobrze jest ich użyć. Środowisko miłośników książek ma
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dość łatwo, bo trudno o bardziej wdzięczny rekwizyt niż książka. Niech
zagra rolę w Twoim małym przedstawieniu!

10. Bądź pozytywny. To porada całkiem serio. Masz prawo mieć zły dzień,
masz prawo opowiedzieć swoim widzom, jak bardzo dzisiaj nie ogarniasz.
Jesteś człowiekiem i mówiąc o swoich bolączkach, jawisz się jako ludzki,
normalny. Jednak pamiętaj, że nikt nie lubi smutasów. Jeżeli miałeś zły
dzień, to ludzie będą Cię wspierać i pocieszać. Na dłuższą metę jednak,
uciekną od Ciebie, gdzie pieprz rośnie. Tak jest w realnym świecie,
taka sama zasada panuje w mediach społecznościowych. Lgniemy
do ludzi, którzy zarażają nas dobrą energią, od których bije pozytywna
aura. Zwróć uwagę na to, jaki emocjonalny przekaz bije z Twojego profilu.

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zachęcić Cię do pokazywania się na Twoim
własnym profilu. Umiejętność formułowania wypowiedzi i przedstawiania
swoich myśli w ten sposób, to nie tylko kwestia działań w mediach. To zwyczaj-
nie przydaje się w życiu!

Jeżeli dzięki tym materiałom udało Ci się nagrać pierwsze mówione Instastories,
nie zapomnij nas oznaczyć, byśmy mogli Ci pogratulować!

Coś dla bardziej wymagających.Oczywisty, a jednocześnie
genialny gadżet!
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Konto hobbystyczne,
a marka osobista

Rozdział ten powstał z uwagi na wiele nieporozumień,
które wynikają z braku wiedzy o tym, w jaki sposób
poszczególne osoby decydują się prowadzić swój profil
w mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że po zapo-
znaniu się z tą częścią, niekończące się dyskusje i zarzuty
kierowane pod adresem osób pracujących na Instagramie
(w tym konta Bookstagramowych) nie będą jużmiałymiejsca
ani racji bytu.

Prowadzenie profilu o charakterze
hobbystycznym cechuje się:

• tworzeniem publikacji o książkach i tematach „okołoksiążkowych”
w czasie i sposobie dogodnym dla właściciela profilu;

• pełną swobodą w tworzeniu treści jak i wyborze prezentowanych książek;

• w przypadku podejmowania współprac (na przykład barterowych): Osoba
indywidualnie dobiera sobie książki od wydawnictw, które i tak chętnie by
przeczytała, nie ma więc tutaj specjalnych wymogów czy oczekiwań.
Osoba prowadząca profil publikuje o książkach, które w danym momencie
ją interesują, a także wtedy, kiedy ma na to ochotę;

• osoby prowadzące swoje profile nie mają obowiązku czy przymusu,
by podejmować się jakichś współprac. Mogą samenadać charakter swojej
internetowej działalności, na przykład pokazywać wyłącznie książki wy-
pożyczone z biblioteki lub kupione przez siebie.
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Prowadzenie profilu podejmującego się
współprac komercyjnych:

Zazwyczaj mówimy wtedy o tzw. marce osobistej, czyli osobie, która pod odpo-
wiednim brandingiem, oferuje usługi konsumenckie, które wchodzą w skład
oferty marki. Osoby, prowadzące swoje marki osobiste w sieci kierują się opra-
cowaną strategią działania, wykorzystując określone narzędzie
(marketingowe), mające przynieść określoną realizację wyznaczonych celów na
przykład zawodowych).

W większości przypadków prowadzenie działań pod marką osobistą wiąże
się z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem pracy opatrzo-
nej odpowiednim PKD i tak, jak w przypadku każdej działalności, opłacaniem
kosztów związanych min. z księgowością, rozliczaniem się z Urzędem
Skarbowym czy odprowadzaniem podatków.

Prowadzenie takiego profilu może się oczywiście wiązać z prezentowaniem
treści nie tylko w celach komercyjnych, ale także hobbystycznych (patrz: lista
wyżej), jednak pojawiać się będą również działania podlegające wynagrodzeniu
i realizacji, które zostaną określone w umowie.

Czy na Bookstagramiemogą pojawiać się osoby prowadzące
marki osobiste i podejmujące działania promocyjne, za które
otrzymają wynagrodzenie?

Tak. Ponieważ zarówno Instagram, jak i inne usługi, służą również celom
komercyjnym. Wykorzystywanie platform społecznościowych przez firmy
i organizacje, w celu prezentowania swoich usług i budowania swojej marki
osobistej, to prężna gałąź mediów.

Czy na Bookstagramie profile powinny brać wynagrodzenie za
prezentowanie książek i tematów związanych z kulturą? Czy to
nie powinno być formąwolontariatu? W końcu chodzi o
zwiększanie czytelnictwaw Polsce.

W każdej branży, zarówno telewizyjnej, jak i radiowej, w prasie oraz na wydarze-
niach kulturalnych dziennikarze, prezenterzy i influencerzy pobierają
wynagrodzenie za wykonywanie swojej pracy. Ogromną szkodą i nieporozumie-
niem jest twierdzenie, że te same osoby, wykonujące te same działania
promocyjne, mają to robić w formie wolontariatu, tylko dlatego, że publikują
je w swoich mediach społecznościowych. Jeżeli za artykuł w prasie należy się
wynagrodzenie, to za wpis na blogu czy na Instagramie również.
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Tak jak wynagrodzenie należy się nauczycielowi, omawiającemu książki
na języku polskim lub ekspedientce sprzedającej nam chleb w sklepie, tak samo
profile działające podmarką osobistą wykonują określone działania w ramach
swojej pracy. Jednocześnie przyczyniają się pośrednio do upowszechniania

i promocji czytelnictwa.

Czy takie profile otrzymują wynagrodzenie za
recenzję książki?

Nie. Siłą marki osobistej nie jest fakt, że ktoś „napisze opinię o książce”. Osoby
podejmujące współprace komercyjne wybierane są przez zleceniodawców
między innymi z uwagi na:

• budowany (przez czasami miesiące i lata) wizerunek i rozpoznawalność
marki;

• zaufanie, jakim cieszy się profil;

• wiarygodność i transparentność;

• wyróżniające się, oryginalne oraz pionierskie pomysły w organizowanych
akcjach i wydarzeniach;

• przestrzeń, jaką kreuje również w pozostałych mediach, takich jak Linke-
dIn, Twitter, Facebook, TikTok, Youtube, ClubHouse, własna strona
internetowa;

• wieloletnie budowane zasięgi nie tylko na platformie Instagram, lecz
na pozostałych z wyżej wymienionych mediów;

• zaplecze do wykonania działań promocyjnych (na przykład osoba jest na
tyle mobilna, że może przeprowadzić wywiad na jakimś wydarzeniu
kulturalnym);

• rozpoznawalność marki, która przekłada się na zaufanie opinii publicznej,
co skutkuje byciem zapraszanym na wywiady, rozmowy, służąc jako głos
w dyskusji na panelach dyskusyjnych, programach telewizyjnych
i radiowych;

Z tego powodu wynikają często nieporozumienia. Słyszy się głosy:
„wcale nie robi jakichś super zdjęć, a ciągle prowadzi kampanie
na rzecz promocji książek”. Jak zauważyłeś powyżej, mimo
iż „Instagramowe” zdjęcia cieszą oko, profile budujące markę osobi-
stą wybierane są do wykonywania działań promocyjnych z uwagi
na o wiele większą perspektywę ich działań niż tylko jakość zdjęć.
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W takim razie za co blogerzy, instagramerzy, influencerzy biorą
wynagrodzenie?

W podejmowanych współpracach, profil/marka nie ogranicza się wyłącznie
do zrobienia zdjęcia i opisu. Oto obszerna (choć z pewnością nie wyczerpująca
tematu) lista rzeczy, na których tak naprawdę opierają się działania promocyjne
przy danym tytule książki:

Rodzaje działań promocyjnych:

• Przeczytanie danego tytułu w celu powzięcia decyzji o podjęciu się działań
promocyjnych.

• Przygotowanie zdjęć z okładką książki (od podstawowych zdjęć typu
flatlay po własne inicjatywy i oryginalność twórcy, która często jest
czasochłonna).

• Przygotowanie Instastories:

- zapowiedź książki;

- unboxing, czyli rozpakowanie paczki na oczach widzów;

- relacje z luźnymi spostrzeżeniami podczas czytania książki;

- przygotowanie końcowych wniosków dotyczących książki;

- prezentacja multimedialna książki, wraz z użyciem opcji SWIPE UP,
przekierowującej do strony wydawnictwa;

- dodatkowe Stories w postaci: 3 pytania do autora/quiz dotyczący
danego tytułu/inna własna inwencja twórcy;

- opublikowanie Stories na innych profilach oferujących podobną
funkcję relacji na przykład Facebook, Twitter.

• Zapowiedź książki w postaci posta na Instagramie:

- opinia o książce w postaci posta na Instagramie wraz z autorskim
zdjęciem;

- przygotowanie analizy krytycznej tekstu;

- przygotowanie rozdania, które ma za zadanie zwiększyć rozpoznawal-
ność wydawnictwa i promowanego tytułu;

• Objęcie patronatu medialnego nad książką.

• Opublikowanie posta na innych platformach recenzenta: Twitter,
Facebook.
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• Prezentacja książki w formie filmu na IGTV.

• Prezentacja książki w filmie na YouTube.

• Wykonanie działań promocyjnych w formie filmu na platformie TikTok.

• Przygotowanie artykułu na stronie internetowej/blogu.

• Wystawienie opinii na portalach typu GoodReads, Empik, Lubimy Czytać,
Granice, Na kanapie itd.

• Przeprowadzenie spotkania autorskich z autorem w bibliotece/księgarni
stacjonarnej.

• Przeprowadzenie spotkania autorskiego z autorem w formie Live'a
na Instagramie.

• Przeprowadzenie spotkania autorskiego z autorem w formie Live'a
na Facebooku.

• Przeprowadzenie spotkania autorskiego z autorem w formie Live'a
na YouTubie.

• Przygotowanie audycji w formie podcastu;

• Przygotowanie audycji w formie podcastu z zaproszonym gościem: auto-
rem, dziennikarzem, blogerem;

• W przypadku organizacji wydarzenia kulturalnego: Przeprowadzenie spo-
tkania autorskiego na żywo/postawienie banerów wydawnictwa/
prezentacja książki, która będzie wyświetlana w formie multimedialnej
w przerwach między panelami/prowadzenie paneli dyskusyjnych.

• Wysłanie newslettera do odbiorców z przygotowanymi materiałami doty-
czącymi książki.

• Recenzja wewnętrzna książki, w której recenzent dodatkowo wysyła uwagi
wydawnictwu dotyczące ewentualnych błędów, nieprawidłowości
w fabule, dodatkowych uwag.

• Przygotowanie publikacji o książce na portalach typu: Onet.pl

• Zorganizowanie maratonu czytelniczego z książkami danego wydawnic-
twa.

• Podjęcie się patronatu medialnego nad wydarzeniem kulturalnym.

• Obecność na wydarzeniu kulturalnym w celu relacjonowania paneli
dyskusyjnych, prowadzenie rozmów z autorami.

• Napisanie relacji z wydarzenia kulturalnego.
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Powyższe działania promocyjne to tylko część działań, których podejmują się
marki osobiste. Dlatego w przypadku pełnych promocji niesłuszne jest wygła-
szanie ocen, jakoby otrzymywało się „pieniądze za recenzję”. Działania
promocyjne wykonywane przez zleceniobiorcę wychodzą daleko poza wydanie
opinii o książce. Szereg działań promocyjnych nie jest skupionych jedynie
na danym tytule, ale stanowi element współpracy pomiędzy marką
awydawnictwem, w celu poszerzenia świadomości o wydawnictwie i wydawa-
nych przez niego tytułach.

Wszystkie działania promocyjne regulowane sąmiędzy zleceniodawcą,
a zleceniobiorcą w oddzielnej umowie i podlegają odpowiednim

przepisom prawnym.
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Współpraca

W tym rozdziale poruszymy kwestię współpracy osób
prowadzących media społecznościowe z firmami. Wskażemy,
jakie formy może przybierać taka działalność, jakimi
zasadami się rządzi oraz czego spodziewać się i na co uważać
w każdym z tych przypadków.

Współpraca o charakterze barterowym

Czym jest barter?

Barter to wymiana usług lub towarów, która dokonuje się bez udziału gotówki.
Przyjmuje się, że wartość towaru powinna być wprost proporcjonalna do wyko-
nanej pracy, czyli w systemie 1:1. Żadna ze stron nie powinna być na tej
wymianie stratna. Korzyści powinny być obopólne i równomierne dla obu
z zainteresowanych stron.

Jak to wygląda w praktyce na Bookstagramie?

Przykładem wymiany takich usług jest zaoferowanie blogerowi pakietu książek
za opublikowanie o nich wzmianki w mediach społecznościowych.

Współpraca barterowa może opierać się na przygotowaniu
propozycji współpracy ze strony wydawnictwa, ale również Twojej.
To znaczy, że każdy profil chcący podjąć taką współpracę
z wydawnictwem, powinien wiedzieć, czego po niej oczekuje, jaki
zakres usług może zaoferować i jaka rekompensata (barter)
mu odpowiada.
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To bardzo ważne, by umieć sprecyzować swoje oczekiwania. Wiedzieć,
czego oczekujemy oraz comożemyw zamian zaoferować.

Kiedy współpraca o charakterze barterowym jest dobrym
pomysłem?

• Kiedy prowadzimy profil o charakterze hobbystycznym.

• Nie chcemy zobowiązywać się do wykonania szeregu działań promocyj-
nych wymagających zaawansowanego wysiłku i sporej ilości czasu.

• Gdy w naszych planach czytelniczych akurat mieliśmy książkę, którą
oferuje nam do przeczytania wydawnictwo.

• Kiedy wycena oferty barterowej pokrywa się z czasem, jaki przeznaczyli-
śmy na wykonanie działań.

• Gdy przyjaźnimy się z danym autorem i chcemy pomóc mu w promocji
książki.

• Mamy czas i ochotę promować dany tytuł na swoich własnych
warunkach.

Paczki PR-owe:

Są to tzw. „niezobowiązujące prezenty” oraz upominki od firm i wydawnictw.
Wysyłane są one influencerom, zostawiając im prawo do decydowania o tym,
czy pokażą ich zawartość w swoich mediach społecznościowych lub w innych
miejscach w sieci, w których prowadzą działalność. Paczki PR-owe są zazwyczaj
niezapowiedzianymi przesyłkami, dlatego to od odbiorcy zależy, w jaki sposób
je wykorzysta.

Trzeba jedynie pamiętać, że jeśli osoba nie zdecyduje się na pokazywanie
na swoich profilach takich prezentów, w przyszłości firma może nie zdecydować
się na kolejne przesyłki.

Współpraca o charakterze barterowej również podlega obowiązko-
wi spisania odpowiedniej umowy, chyba, że jesteśmy na 100%
pewni, iż wydawnictwo jest godne zaufania i wywiąże się z ustaleń.
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Rada: Z reguły influencerzy decydują się na pokazanie paczek PR-owych na
Instastories. Często jest to wyłącznie unboxing z jakimiś ogólnymi uwagami,
bez pokazywania zawartości w formie postu na Instagramie czy wykonywania

dodatkowych działań.

Dlaczego to jest ważne?

Jest to NIEZWYKLE ważne, ponieważ w świetle prawa wiadomości w postaci
„oferujemy egzemplarz recenzencki/książki w zamian za: … (tutaj cała lista wa-
runków do spełnienia), jest NIEZGODNE z przepisami regulującymi przesłanie
materiału bez umowy (może być to klasyczna umowa barterowa lub wiążące
ustalenia w formie mailowej). Wydawnictwo może przesłać książkę jako prezent
– wtedy odbiorca nie ma obowiązku wykonywania jakichkolwiek działań.

Jeśli jednak pojawia się zobowiązanie do wykonania działań promocyjnych
(na przykład post na Instagramie, Instastories, wpis na blogu), wtedy w grę
wchodzą działania na zasadach barteru. Pojawia się umowa na warunkach
wzajemności, czyli wymiana usług musi mieć równąwartość.Przepisy regulują-
ce taką umowę znajdują się w Kodeksie Cywilnym w art. 603 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.

Następuje wtedy:

• ustalenie warunków wymiany usług;

• ustalenie należności w formie barterowej wprost proporcjonalnej
do wykonywanych działań promocyjnych.

Bardzo ważne! Każda przesyłka, czy to od wydawnictwa, czy od in-
nej firmy, jest wyłącznie PREZENTEM DLA TWÓRCY. Umowa
regulująca współpracę barterową nakłada na firmę obowiązek
zapłaty wynagrodzenia, tylko zamiast gotówki, bloger otrzymuje
książki lub inne towary. Cały towar wciąż jest jednak objęty
PODATKIEM VAT.

Jeśli więc nie doszło do podpisania umowy barterowej, wszystko to,
co zostało wysłane przez na przykład wydawnictwo jest wyłącznie
PREZENTEM, a bloger w takiej sytuacji tak naprawdę NIC NIE MUSI.
Jeśli wydawnictwo nakłada zobowiązanie do wykonania jakiego-
kolwiek działania, wtedy współpraca podlega przepisom
regulującym współpracę barterową
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Podsumowując:

Jeśli założeniem właściciela profilu jest „co mi szkodzi, by wykonać działania
promocyjne, skoro i tak chciałem przeczytać tę książkę”, przy czym koszt
egzemplarza do recenzji szacuje się w wysokości 5-10 zł, a na działania (przeczy-
tanie, przygotowanie zdjęcia oraz materiałów związanych z oceną książki)
przeznaczasz na przykład 2 dni robocze – jest to łamanie zasad wyznaczonych
przez kodeks cywilny, określający ramy współprac barterowych.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tym rozdziałem nikt już nie zarzuci
innemu blogerowi/instagramerowi/recenzentowi, że „wydziwia, bo chce
rekompensatę lub wynagrodzenie za przeczytanie książki, którą i tak
by pewnie kupił”.

Stosowanie się do przepisów nie jest wydziwianiem, gwiazdorzeniem ani
wykorzystywaniemwydawnictwa. Nie można nazwać wykorzystywaniem

działań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W przypadku, gdy wartość otrzymanego przedmiotu różni się od szacowanej
wartości wykonywanej pracy, Urząd Skarbowy ma prawo wezwać strony do
zmiany wartości.

W jaki sposób więc określić wartość swojej
pracy?

1. Określ zakres działań, które chcesz wykonać w ramach prezentacji dane-
go tytułu. Zastanów się, ile czasu potrzebujesz na przeczytanie książki
oraz na przygotowanie kompozycji, zrobienie zdjęć czy napisanie opinii
i jej opublikowanie. Oszacuj czas potrzebny na wykonanie pozostałych
działań promocyjnych (na przykład przygotowanie Instastories, ocenienie
książki na portalach literackich, opublikowanie opinii na innych
platformach,blogu itd.).

2. Najniższa płaca krajowa za godzinę pracy wynosi 18,30 zł brutto (netto
wynosi to około 13 zł i 44 grosze). Pomnóż najniższą krajową za godzinę
pracy przez ilość godzin potrzebnych Ci na wykonanie działań promocyj-
nych (nie wliczając w to czasu na przeczytanie – o tym poniżej).

3. Dodaj do tego wartość Twojej marki/prowadzonego przez Ciebie profilu.
Zaangażowania Twojej społeczności i zasięgów, jakie wypracowałeś przez
cały okres swojej działalności. Pamiętaj, że imwyższawartość wymienio-
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nych wskaźników, tym wzrasta wartość prowadzonych przez Ciebie
działań.

4. Określ kwotę (w przypadku współpracy komercyjnej) za działania promo-
cyjne lub wskaż ekwiwalent w postaci książek (na przykład kilka książek
z oferty wydawnictwa na własny użytek lub bon do księgarni
internetowej).

Absolutneminimalne zminimalnychwymagańwprzypadku działań przy pro-
mocji danego tytułu:

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działania promujące literaturę hobbystycznie,
czy wykonujesz zaawansowane działania promocyjne, wynagrodzenie
w formie egzemplarza recenzenckiego nie jest żadną formą wynagrodzenia.

Egzemplarz finalny jest podstawowymmateriałem, który należy się recenzen-
towi bez względu na wielkość profilu czy długość prowadzonych działań.

Dlaczego?

Ponieważ tylko egzemplarz finalny ma na okładce określoną wartość rynkową.
A to właśnie wartość rynkowa w świetle określonego prawa może pozwolić na
oszacowanie, czy zgodnie z zasadami umowy barterowej wynagrodzenie jest
ekwiwalentne wykonanej pracy (na przykład wartość rynkowa książki wynosi
około 40, co daje nam około 2-3 h pracy poświęconych działaniom promocyj-
nym dla profili nieposiadających zbudowanej marki/grona odbiorców).

Egzemplarz recenzencki nie jest przeznaczony do sprzedaży, z uwagi na jego
stan jeszcze przed korektą, nie wolno oddawać go do biblioteki ani przekazy-
wać osobom trzecim.

Przypominajka: Zgadzanie się na wykonywanie działań promocyjnych
za egzemplarze recenzenckie, nieposiadające określonej ceny rynkowej
(tzw. szczotki) jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Obowiązek obopólnych, wyrównanych cenowo działań i korzyści leży zarówno
po stronie recenzenta jak i wydawnictwa.

Jak wycenić swoje działania?

1. Nowo założone profile, osoby rozpoczynające
działania promocyjne, będące na początku budowania
swojego miejsca w sieci, osoby prowadzące profile
hobbystyczne:
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Dla nowo założonych profili, które nie rozbudowały jeszcze swojej marki pod
względem zasięgowym, rozpoznawalności i zaufania egzemplarz recenzencki
oraz ostateczny egzemplarz finalny jest absolutną podstawą.

W przypadku, gdy wydawnictwo odmawia wydania egzemplarza finalnego,
można posłużyć się następującą odpowiedzią:

Dzień dobry,

w dniu (data/y publikacji) wykonałem działania promocyjne polegające na (opisz swoje

działania) na profilu/profilach (wskaż swój profil).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi formę współpracy o charakterze

barterowej (obowiązek obopólnych, wyrównanych cenowo korzyści, które leżą zarówno po

stronie recenzenta jak i wydawnictwa) na podstawie art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

zwracam się z prośbą o przesłanie finalnego egzemplarza książki (tytuł, autor).

Dziękuję za możliwość współpracy przy tym tytule, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie

(Twoje dane)

(Stopka/Linki do twoich miejsc w sieci)

2. Profile już jakiś czas publikujące w Internecie, pracujące nad
rozpoznawalnością swojej marki, posiadające zaangażowaną
społeczność. Profile hobbystyczne, które z uwagi na swoje
intensywne działania mają odbiorców, którzy ufają i polegają na
ich działaniach:

Tutaj kierujemy się zasadą umowy barterowej. Czyli w skrócie:

Precyzujemydziałania, które możemy wykonać na naszym profilu i innych miej-
scach w sieci, którymi dysponujemy. Ustalamy warunki wymiany barterowej,
wskazując, jakie wynagrodzenie w formie towaru lub usług będzie odpowied-
nim ekwiwalentem do naszych działań, bogatszych o możliwość dotarcia do
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szerszego grona odbiorców i zaufanie, jakie wypracowała dana osoba na prze-
strzeni dłuższego czasu działania w sieci.

Przykład:

Jeżeli wydawnictwu zależy, by opublikować okładkę książki na Twoim Instagra-
mie, napisanie wniosków z lektury, opowiedzenie na Instastories o książce,
to szacując, że (nie wliczając czasu czytania, o tym później), samo to działanie
będzie trwało od 2 do 4 godzin Twojej pracy, ekwiwalent, w postaci książki
o cenie rynkowej 50-60 zł, jest odpowiedni. Jeżeli wartość książki szacuje się
na 20-30 zł, poproś o dwa egzemplarze (jeden z nich może być innym tytułem
z oferty wydawnictwa).

Jeżeli do wskazanych działań wydawnictwo oczekuje szerszego zakresu działań
(publikacje na innych profilach społecznościowych, wpis na stronie interneto-
wej, publikowanie zapowiedzi itd.), pamiętaj, że każde z tych działań zwiększają
czas Twojej pracy, a więc finalnie możesz zwiększać ilość egzemplarzy książek,
które chcesz otrzymać jako ekwiwalent lub poprosić o bon do użycia w księgarni
wydawnictwa.

Jak traktujesz czas potrzebny na przeczytanie danego tytułu?

Czas, który przeznaczamy na przeczytanie książki, wliczamy do czasu, który
poświęcamy na przygotowanie się do działań promocyjnych. To znaczy,
że nie oceniamy go w stosunku 1:1 do czasu już faktycznej pracy nad promocją

Uwaga: Dla profili opisanych w punkcie 1 i 2 odpowiednim ekwiwa-
lentem może być:

• egzemplarz finalny książki;

• dodatkowe egzemplarze innych książek z oferty wydawnictwa
na własny użytek;

• bon do wykorzystania w księgarni internetowej wydawnictwa;

• inna usługa lub towar, która odpowiada recenzentowi.

Określając wartość „towarów”, bierzemy pod uwagę cenę rynkową
książki. Nie zgadujemy, ile tak naprawdę przeznaczyło wydawnic-
two na wydanie danego tytułu. Określając nasze wynagrodzenie,
sumujemy ceny rynkowe książek, które chcemy otrzymać.
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tytułu. Przeczytanie książki bywa procesem długotrwałym, jednak nie przelicza-
my go na godziny – od której każdej pojedynczo należy się wynagrodzenie.
Traktując czas czytania książki jako proces przygotowujący do rozpoczęcia dzia-
łań promocyjnych, ustalamy subiektywną wartość ekwiwalentu. Jeśli dany tytuł
przeczytamy w jeden, góra dwa wieczory, nie wliczamy tego czasu do ustalenia
wynagrodzenia. Jeśli lektura jest czasochłonna i trwa na przykład tydzień, nie
ma przeciwwskazań, żeby poprosić o dodatkowy egzemplarz książki lub pod-
nieść stawkę za działania promocyjne w przypadku współprac komercyjnych.

Dlaczego jeden profil za taki sam zakres działań promocyjnych
dostanie egzemplarz finalny, a drugi pełne wynagrodzenie
finansowe?

Bardzo często podobne działania promocyjne będą wymagać od większości
profili podobnego zakresu czasu na ich wykonanie. Warto jednak pamiętać, że:

• Działania profili współpracujących komercyjnie nie opierają się na czasie
ich wykonywania ale na marce i zaufaniu budowanych latami, które spra-
wiają, że ta sama promocja dotrze do szerokiego grona odbiorców (Zobacz
rozdział 3 – czym zleceniodawcy kierują się przy wyborze zleceniobior-
ców).

• Na pierwszy rzut oka wykonywane działania mogą wydawać się podobne
(na przykład post na Instagramie, relacja - warto wrócić do rozdziału 3
i zobaczyć listę działań promocyjnych wykonywanych przez marki osobi-
ste). Nawet jeśli widzimy wyłącznie jeden wpis przygotowany przez taki
profil, możemy nie mieć pojęcia, jak wiele działań z listy podejmuje, które
nie są widoczne w mediach społecznościowych.

• Nasza ocena co do „zasięgów” danej osoby,możeokazać się błędna.Profil
mający 500 obserwatorów na Instagramie, może prowadzić szerokie
działania w innych miejscach w sieci (na przykład mieć półmilionową spo-
łeczność na TikToku). Warto o tym pamiętać, ponieważ Zleceniodawca ma
szerszą perspektywę, gdzie i jak działa dany profil (posiadając dane niedo-
stępne na przykład publicznie).

Podsumowanie:

1. Jeżeli wydawnictwo przesyła Ci książkę – jest to paczka PR-owa –
nie zobowiązuje to Ciebie do wykonania żadnych zadań.

2. Jeżeli wydawnictwo/inna firma przedstawia listę działań do wykonania
w ramach współpracy – obowiązują warunki ustalone w umowie.

3. Wysokość ekwiwalentu musi odpowiadać ilości wykonanej pracy.
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Przykład umowy barterowej:

Umowa Barterowa

Zawarta w dniu ..........(data).......... w ............................(miejsce)..............................

Pomiędzy:

..............................................(dane wydawnictwa/firmy)..........................................

zwane. dalej „Zamawiającym”, a:

.............................................(imię nazwisko recenzenta).............................................

..............................................................(adres)..............................................................

..............................................(data i miejsce urodzenia)..............................................

.......................................................(numer PESEL).......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

O następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa służy ustaleniu zasad wymiany towarów i usługmiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą w ramach barteru.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania działań promocyjnych dotyczących książki „...”:

(Wymienić od pauzy zakres działań)

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie do dnia.............................

§ 4

Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, że wartość towarów i usług będąca przedmiotem

umowy jest równa i wynosi ................................................. zł netto.

§ 5

1. Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................ .............................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

*Przedstawiona umowa jest wyłącznie przykładem, każde wydawnictwo może inaczej sformułować umo-
wę i zawarte w niej punkty prawne.



04

41@opowiem_ci @the.bookking

Współpraca o charakterze komercyjnym

Współpraca o charakterze komercyjnym polega na przeprowadzeniu działań
na rzecz Wnioskodawcy (wydawnictwa/marki/firmy), których zakres jest
omówiony i wyszczególniony w umowie prawnej.

Sposoby rozliczania się w przypadku współpracy komercyjnej:

1. Wydawnictwo/firma podpisuje z recenzentem umowę o dzieło.

2. Wydawnictwo/firma podpisuje z recenzentem umowę zlecenie.

3. Zleceniobiorca (recenzent) wystawia Zleceniodawcy dokument księgowy
– rachunek, fakturę.

W przypadku współprac komercyjnych stawki między Zleceniobiorcą, a Zlece-
niodawcą ustalane są indywidualnie. Nie istnieje jeden ogólnodostępny
„cennik” usług promocyjnych, nie ma też sensu próba ustalania go, ponieważ
wynagrodzenie zależy między innymi od:

• rodzaju prowadzonego profilu;

• posiadanych zasięgów (organicznych);

• zaangażowania odbiorców;

• rodzaju prowadzonych działań (hobbystycznych lub pod marką osobistą –
zerknij na rozdział 3);

• publikowania na innych platformach Internetowych, zaangażowania
i ilości odbiorców na pozostałych mediach społecznościowych;

• które, z określonych w rozdziale 3 działań promocyjnych, recenzent jest
w stanie dodatkowo spełnić.

Ponadto każda firma/marka/wydawnictwo określa indywidualne ramy
i warunki, jakie powinien spełnić Zleceniobiorca, by móc zaoferować mu
wynagrodzenie finansowe za działania promocyjne.
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Q&A:

Czy wydawnictwom i firmom zależy tylko na ilości
obserwujących?

Nie. Jednak zależy im na zasięgach. Żadna firma, wydawnictwo czy marka, nie
jest instytucją działającą charytatywnie, więc nie będzie rozdawać książek
i towarów, tylko po to, by ludzie na Instagramie mieli co czytać. :)

Wyobraź sobie siebie w sytuacji, gdy prowadzisz firmę, ponosisz z jej powodu
koszty, a Twoim celem są zyski ze sprzedaży. Masz określoną ilość towarów
i sumę, które możesz zainwestować w promocję. Czym się będziesz kierować?
Na co zwracać uwagę? Na osoby, które pomogą dotrzeć z informacją
o towarze/książce do jak najszerszego grona odbiorców.

Wydawnictwa nie będą zwracały uwagi wyłącznie na ilość obserwujących, ale
przede wszystkim na możliwości, jakimi dysponują recenzenci (ponownie
zerknij na rozdział 3 i punkty związane z tym, czym kierują się Zleceniodawcy
przy wyborze profili do współpracy).

Możliwe, że wydawnictwo nie wejdzie we współpracę z profilem posiadającym
kilkanaście tysięcy obserwujących z uwagi na niewielkie zaangażowanie odbior-
ców pod postami, natomiast zwróci uwagę na mniejszy profil, mający
zaangażowaną społeczność, i dodatkowo działający w innych miejscach w sieci.

Przygotowanie oferty:

Pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia współpracy między
wydawnictwem, a recenzentem jest przygotowanie odpowiedniej oferty.
Warto ją mieć ponieważ:

W momencie, gdy wydawnictwo napisze do nas z propozycją wysłania książki,
możemy odesłać naszą ofertę, w której zawarta jest informacja:

• Jakie działania promocyjne możemy zaoferować.

• Jakie wynagrodzenie nas satysfakcjonuje.

• Jaka jest nasza preferowana forma rozliczenia się.

• Określamy czas, jaki potrzebujemy na wykonanie działań promocyjnych.

• Posiadanie oferty sprawia, że nasze działania wyglądają na profesjonalne
i odpowiednio przygotowane. Oferta jest wizytówką recenzenta.
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• Oszczędzamy czas. Naszą ofertę możemy przesyłać jako odpowiedź
na propozycję recenzencką, przez co nie ma potrzeby w każdym mailu
od nowa pisać warunków współpracy.

W jakim formacie przygotować ofertę:

Jest kilka sposobów na to, w jaki sposób zaprezentować swoją ofertę:

• Używając gotowego szablonu w programach typu Canva – tworzymy
szablon, dodajemy swoje dane wraz z ofertą, pobierając go w formie PDF
i dołączając do maila.

• Podając swoją ofertę bezpośrednio w treści maila.

• Tworząc ofertę na osobnej stronie bloga lub własnej stronie internetowej,
następnie w mailu podajemy link do oferty.

• Napisanie oferty w klasycznym edytorze tekstu (na przykład Microsoft
Office), następnie przekonwertowanie pliku w format PDF.

Spora część firm i wydawnictw ceni sobie otrzymanie od recenzenta dokumentu
o nazwiemedia kit.W dokumencie tym umieszczamy wszystkie dane statystycz-
ne, które dotyczą naszych działań. Na przykład demografię odbiorców, średnią
wieku, w skrócie, kto jest odbiorcą naszych treści i jakie zasięgi generujemy,
tworząc nasze publikacje.

Pomocą w przygotowaniu takiego dokumentu będzie narzędzie Hypeauditor.
Po przeanalizowaniu danych związanych z naszym profilem, strona ta oferuje
również wycenę, jaką możemy przedstawić za jedną publikację. Wszystko to
jest dostępne w darmowej wersji, dlatego poświęciliśmy temu zagadnieniu
cały rozdział 7.
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Przykładowa oferta:

Nazywam się (imię i nazwisko) i tworzę treści o charakterze literackim podmarką osobistą

(nazwamarki/profilu).

Zainteresowała mnie Państwa książka (tytuł) ponieważ (uzasadnienie).

Podejmując ze mną współpracę, mogą Państwo liczyć na staranne przedstawienie danego tytułu.

Publikując opinię o książkach, dbam o szczere spostrzeżenia i wnioski. Zapraszam do zapoznania

się z poniższą ofertą:

(wyszczególnij działania promocyjne, które możesz wykonać w ramach promocji książki )

Jeżeli są Państwo zainteresowani, chętnie zaproponuję powyższe działania

w kwocie .......... netto. Jestem również otwarty/a na Państwa propozycję.

Pozdrawiam

Imię nazwisko/marka

Stopka/linki do mediów społecznościowych

Powyższy przykład może posłużyć jako odpowiedź na maila,
w którym wydawnictwo proponuje Ci współpracę przy danym tytu-
le. W przypadku, gdy recenzent w pierwszej kolejności pisze
do Wydawnictwa, trzeba pamiętać o:

• przedstawieniu swojego profilu;

• uzasadnianiu, dlaczego dany tytuł/wydawnictwo nas interesuje;

• zaczekaniu, aż wydawnictwo wykaże zainteresowanie, dopiero
w następnej kolejności wysyłamy ofertę;

• nie robieniu kopiuj – wklej. Każde uzasadnienie, dlaczego piszemy
do danego wydawnictwa/firmy musi być spersonalizowane.
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Końcowe wnioski:

Bez względu na to czy podejmujemy się działań promocyjnych na zasadach
barterowych, czy komercyjnych, warto pamiętać o kilku kwestiach:

1. Zasada wzajemnego szacunku. Decydując się na współpracę, bez wzglę-
du na to, w jakim charakterze, zobowiązujemy się do wykonania
określonych działań promocyjnych. Ustalenia określone w wymianie ma-
ilowej są tak samo wiążące, jak te zawarte w umowie barterowej.
Podobnie jak w sytuacji, w której wydawnictwo zobowiązuje się do prze-
kazania na rzecz recenzenta książki/książek lub innej formy
wynagrodzenia. Recenzent ma prawo do egzekwowania ustalonej formy
wynagrodzenia na podstawie korespondencji mailowej.

2. Po zakończonych działaniach promocyjnych dobrą praktyką jest przesła-
nie wydawnictwu raportu linków do opublikowanych działań.

3. Zasada poufności. Szczegóły zarówno działań promocyjnych, jak
i wynagrodzenia, powinny być znane wyłącznie recenzentowi i wydawnic-
twu.

Kończąc tę część, zachęcamy Cię jednocześnie do podejmowania inicjatywy
oraz wykazania odwagi w wycenianiu swojej pracy! Ponadto mamy nadzieję,
że udało nam się rozwiać wiele wątpliwości wynikających z różnego pojmowa-
nia działań promocyjnych i często błędnej oceny, zarówno własnego jak i innych
profili w mediach.

Życzymy Ci samych wspaniałych współprac!
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Aplikacje, strony
i wskazówki

Poniżej garść przydatnych wskazówek, które mamy nadzieję
przydadzą Ci się w Twojej instagramowej przygodzie!

1. Budujemy zaangażowanie:

Post na Instagramie.

Bez względu na to, czy opis pod zdjęciem jest pełną recenzją/opinią, czy tylko
kilkoma zdaniami, warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że czytelnicy
poczują się zachęceni do reakcji na opublikowaną treść (na przykład zostawie-
nie komentarza).

1. Jeśli zadajesz pytanie odbiorcom, warto to zrobić na początku wpisu,
nie na końcu. Z uwagi na to, że przeglądając stronę główną naszego Insta-
grama, widzimy tylko pierwszą linijkę wpisu, odpowiednio zadane pytanie
może od razu zainteresować odbiorców i zachęcić ich do dyskusji.

2. Rozdzielaj tekst akapitami. Niech dany tekst stanie się przede wszystkim
czytelny i przejrzysty.

3. Utrzymuj rozmowę, dyskusję w komentarzach. Zadawaj dodatkowe pyta-
nia, w miarę możliwości odpowiadaj pełnym zdaniem (unikaj
odpowiadania wyłącznie emotką).

4. Nie stresuj się, kiedy ktoś nie zgodzi się z Twoją opinią albo wyrazi nieza-
dowolenie książką w komentarzu. Fakt, że odbiorca zdecyduje się wyrazić
odmienne zdanie właśnie pod Twoim postem jest bardzo cenny. Może to
wygenerować ciekawą rozmowę i pokaże innym, że Twój profil żyje i toczą
się pod nim ciekawe dyskusje.
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2. Brakuje pomysłu, o czym pisać?

Nic bardziej prostszego!

Wejdź na stronę https://answerthepublic.com/

Wpisz słowo klucz lub termin, wokół którego chcesz znaleźć ciekawy temat
na wpis.

Pamiętaj o zmianie ustawień państwa i języka na Polskę i język polski.

Otrzymasz całą bazę zagadnień, które na pewno zainspirują Cię do poruszenia
ciekawego tematu!

Sugestię tematów możesz również ściągnąć na komputer w formacje CSV.

Alternatywa:
https://answersocrates.com/

By korzystać z wyszukiwarki tematów, nie trzeba mieć założonego
konta. Warto jednak wiedzieć, iż w darmowej wersji można
sprawdzić dziennie nie więcej niż 3 słowa kluczowe.

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answersocrates.com/
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3. Aplikacje do tworzenia estetycznych
i pomysłowych Instastories:

Unfold
Aplikacja pozwala na tworzenie, przy użyciu gotowych szablonów,
estetycznych relacji. W darmowej wersji możemy stworzyć wiele ciekawych
kafelków, dodatkowo korzystać z banku zdjęć.

Canva
Tej aplikacji nie trzeba przedstawiać. W darmowej wersji służy do tworzenia
grafik, prezentacji, a także posiada szablony do tworzenia postów i relacji.

Adobe Spark Post
Aplikacja darmowa do tworzenia grafik, postów, relacji - z możliwością
subskrypcji, by otrzymać więcej szablonów do wykorzystania.

MOJO
Aplikacja oferuje przygotowanie relacji za pomocą gotowych szablonów,
z możliwością dodania napisów i animacji.

StoryArt
Aplikacja będąca dobrą alternatywą dla UNFOLD.

Stories Edit
Dzięki tej aplikacji tworzenie kreatywnych aplikacji, będzie niezwykle
proste.

Highlight Cover Maker
Dzięki tej aplikacji stworzysz piękne ikony, które pomogą Ci uporządkować
i ujednolicić zapisane relacje.

Storyluxe
Filtry i szablony do tworzenia pięknych kafelków na relacje.

Clay (tylko IOS)
Najciekawsze szablony dostępne są w płatnej wersji, w darmowej jednak
też znajdziemy coś dla siebie.

4. Aplikacje do edycji zdjęć:

Adobe Lightroom
Obecnie najbardziej popularna aplikacja do półprofesjonalnej (w darmowej
wersji) obróbki zdjęć. Program pozwala na wgranie gotowych „presetów”
(filtrów) lub użycie jednego z oferowanych przez aplikację.
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Snapseed
Aplikacja oferująca cały szereg możliwości do edycji i poprawy zdjęć.

VSCO
Obecnie aplikacja najwięcej możliwości edycji i „presetów” oferuje
w płatnej wersji (subskrypcja), posiada ona jednak sporą bazę filtrów

Candy Camera
Program do podstawowej edycji w prostym interfejsie dla początkujących.

PicsArt
W aplikacji mamy możliwość wybierania kolorowych filtrów.

Afterlight
W aplikacji możemy zmieniać filtry i struktury. Możemy również wybrać
ramki i wykonać podstawową edycję zdjęć.

Instagram
Warto pamiętać, że po wybraniu zdjęcia lub zdjęć, które chcemy dodać
na naszą tablicę, aplikacja umożliwia nam wybór szeregu filtrów, których
możemy użyć, by szybko i bez instalowania dodatkowych aplikacji ulepszyć
nasze zdjęcie. Z poziomu aplikacji możemy również dokonać zmian kolory-
stycznych, poprawić naświetlenie i kontrast.

Photoshop Express
Aplikacja nie dostarczy nam tak wielu możliwości, jak jej płatna wersja,
możemy jednak poprawić swoje zdjęcie. Aplikacja pozwala na korektę
czerwonych oczu, dodawanie podpisów i naklejek.

5. Aplikacje do edycji filmów:

Adobe Premiere Clip
Aplikacja pozwala na montaż filmów, przycinanie i dodawanie filtrów.
Stworzone filmy możemy także łączyć z muzyką.

CapCut
Jedna z najlepszych aplikacji do montowania filmów (w tym Stories),
z możliwością nakładania na siebie obrazów, dołączania muzyki czy zmiany
prędkości.

Quik – GoPro
Bardzo intuicyjna, darmowa aplikacja do tworzenia dynamicznych filmów.

PowerDirector
Większość najciekawszych możliwości oferuje płatna wersja, jeśli jednak
szukamy czegoś do podstawowej edycji, aplikacja nadaje się w sam raz.
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Imovie (tylko IOS)
Bardzo intuicyjna aplikacja do tworzenia filmów z ciekawymi przejściami
i możliwością nakładania filtrów.

InShot
Aplikacja oferująca możliwość tworzenia półprofesjonalnych filmów,
z wieloma możliwościami edycji. Należy jednak zapłacić za pobranie filmu
bez znaku wodnego.

Splice
Bardzo intuicyjna i dobra aplikacja do cięcia oraz łączenia filmów. Mamy
również możliwość dodawania ciekawych filtrów czy efektów.

6. Aplikacje do tworzenia prezentacji (filmów
i zdjęć):

Magisto
Jedna z lepszych aplikacji do tworzenia prezentacji ze zdjęć lub filmów
z ogromnym bankiem muzyki do wykorzystania. Aplikacja oferuje
profesjonalne przejścia i efekty, które dostępne są głównie w płatnej wersji.
Darmowa wersja pozwoli jednak skorzystać z kilku szablonów, które na
pewno spodobają się naszym odbiorcom.

Vibes Video Collage Editor
Aplikacja daje możliwość tworzenia ciekawych filmów z połączeń filmów
i zdjęć. Mamy również możliwość tworzenia kolaży.

VidTempo – Tik Beat Video Leap (tylko IOS)
W tej aplikacji stworzymy ciekawe i kreatywne przejścia, dodamy naklejki
oraz muzykę.

VideoShow
Kreator filmów z możliwością ich obróbki. W aplikacji możemy korzystać
z tematycznych szablonów, które utworzą ciekawą prezentację naszych
treści. Możemy również zainstalować dodatkowe elementy, takie jak
naklejki czy fonty.

Videoleap Editor
Jedna z najbardziej zaawansowanych i profesjonalnych aplikacji do
tworzenia ciekawych prezentacji i efektów filmowych. Aby jednak w pełni
korzystać z możliwości aplikacji, należy zasubskrybować płatną wersję.
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7. Aplikacje do animacji:

Werble
Aplikacja pozwalająca na ożywianie zdjęć poprzez dodanie im ruchomych
animacji, na przykład pary do kubka z kawą. W darmowej wersji jest do-
stępnych mnóstwo szablonów. Minusem jest znak wodny, który można
usunąć,
płacąc niewielką, jak na możliwości, jednorazową opłatę.

Motionleap
Aplikacja, która w płatnej wersji oferuje szereg kreatywnych i zaskakujących
animacji do zdjęć.

Lumyer
Dzięki aplikacji możemy ożywić nasze zdjęcia, które następnie możemy
zapisać w formie GIF.

Vimage
Aplikacja będąca świetną alternatywą dla Werble. W darmowej wersji
można korzystać ze sporej ilości animacji i dostosowywać je do naszego
zdjęcia.

8. Piszemy opinie i recenzje!

Esencję Bookstagrama stanowi literatura i to na niej skupione są nasze działa-
nia. Dlatego właśnie nie może tutaj zabraknąć stron, które pomogą nam
w tworzeniu opinii o książkach. Najpierw jednak kilka wskazówek:

• Bookstagram to społeczność, wśród której znajdują się osoby zajmujące
się profesjonalną krytyką literacką, lecz także osoby hobbystycznie i niezo-
bowiązująco piszące oraz rozmawiające o literaturze. Jednej i drugiej
grupie,mogą zdarzyć się (i zdarzają) błędy.Nie tworzymy jednak społecz-
ności, by nawzajem je sobie wytykać, lecz by się od siebie uczyć
i inspirować.

• Jeżeli zauważysz błąd (gramatyczny, stylistyczny) i nie dasz rady się po-
wstrzymać przed jego wytknięciem – zrób to w wiadomości prywatnej.
Nie ma potrzeby ostentacyjnego zwracania uwagi innym, na pewno sam
nie chciałbyś zostać tak potraktowany.

• Dysleksja, dysortografia i inne zaburzenia neurorozwojowe nie dyskwa-
lifikują nikogo przed pisaniem i publikowaniem w sieci. Ortografia jest
ważna, jednak to przekaz merytoryczny jest najważniejszy. Obecnie może-
my czytać wiele wybitnych publikacji dziennikarzy, reportażystów,
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blogerów, którzy pomimo tych trudności tworzą niezwykle wartościowe
treści.

• Zanim zwrócisz komuś uwagę, upewnij się, czy rzeczywiście dana osoba
popełniła błąd. Język polski cały czas się rozwija, wielu form, które
dawniej uważane były za niepoprawne dzisiaj można już używać. Wiele
słów posiada dwie poprawne formy, czasami jednak, któraś przyjęła się
bardziej lub mniej.

• Bądź tak bezkompromisowy w stosunku do swojej poprawności
językowej, jak jesteś do innych.

Przydatne strony:

https://www.synonimy.pl/
Strona i aplikacja, które pomogą znaleźć nam odpowiedni synonim,
jeżeli w danym momencie brakuje nam pomysłów.

https://languagetool.org/pl
Bardzo dobre narzędzie, które możemy również zainstalować w formie
wtyczki do naszej przeglądarki. Wtedy też, za każdym razem kiedy zacznie-
my pisać jakiś tekst (na przykład na blogu), będzie on na bieżąco
sprawdzany pod względem gramatycznym i stylistycznym.

https://jaksiepisze.pl/
Przydatna strona internetowa kiedy chcemy sprawdzić jaka forma danego
słowa jest poprawna.

https://www.ortograf.pl/
Potężna baza wiedzy związana z regułami pisowni języka polskiego.

https://jasnopis.pl/
Chcesz sprawdzić, czy Twój tekst jest łatwy bądź trudny w odbiorze?
Czy przypadkiem nie zawiera zbyt długich lub skomplikowanych zdań,
które dla czytelników mogą utrudniać odbiór całego przekazu?
Skorzystaj z Jasnopisu.

9. Korzystamy z darmowych banków zdjęć.

Publikując w sieci, niezwykle ważną kwestią jest szanowanie praw autorskich
innych twórców. Z tego też względu nie pobieramy grafik z Google, bez upewnie-
nia się, że ma się na to zgodę ich autora. Dodatkowo, nawet posiadając zgodę,
należy umieścić przy zdjęciu stosowne adnotacje odwołujące do twórcy
dzieła.

https://www.synonimy.pl/
https://languagetool.org/pl
https://jaksiepisze.pl/
https://www.ortograf.pl/
https://jasnopis.pl/
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W internecie można jednak skorzystać z tzw. banków zdjęć. Niektóre z nich
zawierają adnotacje, iż nie trzeba podawać autora. Poniżej podajemy kilka
takich stron.

Uwaga! Na każdej z nich znajdują się odpowiednie informacje dotyczące
wykorzystania zdjęć i licencji, na jakiej są one udostępniane. Zanim pobierzesz
zdjęcie, zapoznaj się z zasadami każdej ze stron:

1. https://pixabay.com/pl/

2. https://www.pexels.com/pl-pl/

3. https://gratisography.com

4. https://unsplash.com/

5. https://kaboompics.com/

6. https://shotstash.com/

7. https://www.foodiesfeed.com

8. https://www.reshot.com/

10. Zdobywamy książki do recenzji:

Czym jest profil Bookstagramowy bez książek, które można czytać, oceniać,
porównywać i zachwycać się. Kiedy jednak przejrzysz już całą swoją bibliotecz-
kę, opowiesz o każdej książce, którą masz na półce, przyjdzie taki moment,
że zaczniesz myśleć o tym, że nie nadążasz z kupowaniem nowych powieści :)
Tylko „książkoholik” wie, jak potężnych funduszy trzeba, by kupić wszystko to,
co nas interesuje. Blogerzy, którzy mają już wypracowaną markę na rynku
wydawniczym, otrzymują książki od wydawnictw, nie znaczy to jednak, że jest
to jedyna forma powiększania domowej biblioteczki. Poniżej kilka dodatkowych
sposobów:

Obserwuj grupy recenzenckie na Facebooku

Nie chcemy tutaj wyróżniać żadnej z nich, ale wśród grup na Facebooku jest
sporo poświęconych zgłaszaniu się po egzemplarze recenzenckie. Nie będziesz
mieć żadnego problemu z wyszukaniem ich, wpisując odpowiednie słowa klucz

Fotografie z darmowych banków zdjęć świetnie sprawdzają się jako
tło do grafik. Należy jednak pamiętać, że niedozwolone jest wrzuca-
nie ich (jako swoje własne) w serwisie Instagram, który podkreśla,
że zdjęcia publikowane na tablicy muszą należeć do twórcy.

https://pixabay.com/pl/
https://www.pexels.com/pl-pl/
https://gratisography.com
https://unsplash.com/
https://kaboompics.com/
https://shotstash.com/
https://www.foodiesfeed.com
https://www.reshot.com/
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w wyszukiwarce grup (recenzenci, recenzent, grupa dla recenzentów
książkowych).

Plusem tych grup są częste nabory recenzenckie, ilość egzemplarzy (niektóre
nabory kończyły się wysłaniem książek nawet do 60 osób), jest więc szansa,
że nie trzeba spełniać wygórowanych warunków, jak to bywa czasami przy
naborach na Instagramie, by otrzymać swój egzemplarz.

Bierz udział w rozdaniach

Obecnie mnóstwo Instagramerów dzieli się swoimi dodatkowymi egzemplarza-
mi z obserwatorami. To prawda, że przy większych profilach często ilość
konkurencyjnych odpowiedzi przytłacza, ale jest naprawdę sporo rozdań,
gdzie można mieć sporą szansę na wygraną. Obserwuj maratony, różnego
rodzaju akcje na Stories. Często twórcy regularnie wręczają odbiorcom książki,
więc warto się rozejrzeć.

Śledź nabory recenzencie bezpośrednio na profilach
wydawnictw i autorów

Niektóre nabory prowadzone są oficjalną drogą mailową, mnóstwo jednak
na profilach wydawców jest tzw. „pospolitych ruszeń” dotyczących jednego,
konkretnego tytułu. Często wystarczy zgłosić się w komentarzu lub w specjalnej
skrzyneczce na Stories.

Wymieniaj się książkami z innymi twórcami

Szukaj wielkich wymian książkowych i ogłoszeń „książka za książkę”. Jeżeli
w danym momencie tych akcji jest mniej, ogłoś na Stories, że chętnie przygar-
niesz kilka książek, a w zamian oddasz kilka swoich.

Pisz recenzje na portalach literackich

Na rynku istnieją portale, które w zamian za recenzje i opinie o książkach dodają
do Twojego profilu punkty. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów, będziesz
mógł je wymienić na książki lub gadżety książkowe.

Jeżeli bardzo zależy Ci na zdobyciu egzemplarza recenzenckiego
– poproś o niego

Pamiętaj tylko, by nie wysyłać losowych zapytań do wydawnictw czy autorów.
Jeżeli rozmawiasz z jakimś autorem, zaproponuj pomoc w działaniach promo-
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cyjnych, pamiętaj tylko, by uzasadnić, dlaczego właśnie ten tytuł Cię interesuje,
jaka jest Twoja grupa docelowa i jaką pomoc możesz zaoferować. Więcej o tym
zagadnieniu w rozdziałach poświęconych współpracom barterowym.

Korzystaj z aplikacji oferujących książki w abonamencie lub po
rabatowych cenach

Ostatnia wskazówka nie dotyczy zdobywania egzemplarzy recenzenckich, nale-
ży jednak pamiętać, że książki w abonamentach platform oferujących literaturę
do czytania na telefonie, tablecie lub czytniku potrafią być w symbolicznych
kwotach. Niektóre księgarnie internetowe oferują spore obniżki, więc ostatecz-
nie szukane przez nas tytuły możemy zdobyć niewielkim kosztem.

11. Dodatkowe wskazówki dotyczące
prowadzenia Bookstagrama

Na koniec tego rozdziału pozwól, że przekażemy dwie, naszym zdaniem, bardzo
ważne wskazówki.

1. Zawsze przestrzegaj regulaminu Instagrama. Bądź na bieżąco z tym, co jest
dozwolone w aplikacji. Pamiętaj, że nieznajomość przepisów nie zwalnia Cię
z ich przestrzegania. Szczególnie zwróć uwagę, w jaki sposób formułujesz
rozdania na swoim profilu.

Kodeks karny skarbowy – Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko

organizacji gier hazardowych:

Art. 107a.§ 1. Kto urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny bez

wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo

obu tym karom łącznie.§ 2. W wypadkumniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł ten wskazuje, iż jeżeli organizujesz rozdanie, w którym losujesz zwycięz-
ców, nie mając pozwolenia Izby Celnej – łamiesz prawo.

Dlatego tak ważne, w przypadku wszelkich rozdań, jest pytanie lub zadanie kon-
kursowe, wraz z poinformowaniem, że wybierzesz (na przykład) najbardziej
kreatywną odpowiedź.
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Pamiętaj o regulaminie: kto jest organizatorem, kto jest sponsorem nagród,
ile trwa rozdanie itd.

Absolutnie niedozwolone jest stawianie jakichkolwiek wymagań – obserwacji
profilu/profilów, udostępniania na Stories czy zapraszania znajomych.

Możesz natomiast zamienić słowo „należy obserwować profil XXX” na „rozdanie
przeznaczone dla obserwatorów profilu XXX”. W ten sposób ustalasz zasady, lecz
nie ma elementu przymusu do określonych zadań. Jeżeli chcesz, by ktoś udo-
stępnił Twoje rozdanie – możesz o to poprosić (dla chętnych), nie wolno
natomiast czynić z tego wymagania, jest to zabronione przez serwis Instagram.

Zamieść informację, że rozdanie nie jest prowadzone ani sponsorowane przez
serwis Instagram.

2. Zawsze korzystaj z legalnych źródeł i przede wszystkim czytaj legalnie.
Nie łam praw autorskich. Jeżeli organizujesz booktoury upewnij się, że:

• Wydawnictwo, które odpowiada za wydanie danego tytułu wyraziło
na to zgodę. To ono, w przypadku tytułu obcojęzycznego autora rozporzą-
dza jego prawami autorskimi na terenie naszego kraju. Przekazywanie
sobie książek, szczególnie jeżeli nie znamy osób zapisanych do akcji i nie
są oni naszymi krewnymi czy przyjaciółmi, nosi znamiona łamania praw
autorskich. Oczywiście, możemy upierać się, że zamienienie z kimś jedne-
go zdania na Instagramie czyni z tej osoby naszym znajomym, nie warto
jednak ryzykować szeregu nieprzyjemnych sytuacji i kar, jeśli wydawnic-
two zechce w tej sprawie wejść na drogę sądową.

• Jeżeli książka jest polskojęzycznego autora – upewnij się, że wyraził on
na to zgodę. Jeżeli nie masz takiej możliwości, by skontaktować się bezpo-
średnio z autorem – poproś o zgodę wydawnictwo.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym rozdziale
były dla Ciebie przydatne!
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Mity związane
z prowadzeniem profilu na
Instagramie

„Pogorszyły mi się zasięgi”
„Instagram ucina zasięg”
„Instagram chyba nie lubi moich treści :(”
„Znów algorytm się zmienił i nikt nie widzi moich
postów i relacji”

To tylko niektóre wiadomości, jakie od Was dostajemy.
Zawsze warto wtedy sprawdzić, czy sami nie podejmujemy
pewnych działań, które ograniczają innym widoczność
naszych treści.

Mit nr 1
Zapisywanie postów zwiększa zasięg danego
posta.

To nie zapisanie Twojego posta zwiększa jego zasięg, ale czas spędzony przy
jego oglądaniu/czytaniu.

Skąd powstał ten mit?

Spójrzmy na organiczną kolejność działań, która prowadzą do zapisania posta:

• Dostrzegamy dane zdjęcie, podoba nam się ono, spędzamy czas przy jego
oglądaniu, spoglądamy na szczegóły.

• Ponieważ podoba nam się zdjęcie, zostawiamy polubienie.

• Zachęcające zdjęcie sprawia, że decydujemy się rozwinąć post i przeczytać
treść. Spędzamy kolejną minutę na zapoznanie się z treścią.
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• Jeżeli treść przypadła nam do gustu – zostawiam komentarz (opcjonalnie).
Jeżeli jest kontrowersyjna – podejmujemy dyskusję.

• Czytamy komentarze innych osób, patrzymy na ich spostrzeżenia, dialog
między sobą.

• Udostępniamy wpis (opcjonalnie).

• Zastanawiamy się, czy te zdjęcie nie spowodowało, że również chcemy
poruszyć dany temat na swoim profilu lub zdjęcie zainspiruje nas do
zrobienia podobnej kompozycji (uwaga! Inspirujemy się – nigdy
plagiatujemy!)

• Zapisujemy – by móc w dowolnym czasie do zdjęcia/posta wrócić.

Wynik: Zdjęcie dociera do większej ilość osób, gdyż algorytm Instagrama,
łącząc wszystkie kropki, dostrzega, że dana treść cieszy się popularnością.

Co robimy, chcąc „przechytrzyć algorytm”?

Uważamy, że w takim razie im więcej osób zapisze zdjęcie, tym bardziej zwiększy
to jego zasięg.

Podsumowując:

Zapisanie zdjęcia, bez uwzględnienia wcześniejszych punktów sprawi, że algo-
rytm aplikacji potraktuje zapisanie dokładnie tak, jak pozostałe mechaniczne
działania bez zatrzymywania się przy poście (na przykład zostawienie
serduszka).

Jeśli natomiast przejdziemy przez każdy z powyższych punktów, na końcu
dodatkowo zapisując zdjęcie, mamy rzeczywiście szansę na zwiększenie
naszych zasięgów.

ALE

Należy pamiętać, że nie ma żadnych magicznych sposób na przechytrzenie
algorytmów. To znaczy, że wciąż najważniejszymi kryteriami, które
sprawiają, że czytelnicy chętnie zatrzymują się przy naszych treściach są:

• Poruszane przez nas tematy – czy są ciekawe, zmuszają do refleksji
i dyskusji. Recenzje i opinie, które chcemy czytać, są inspirujące lub na tyle
krytyczne, że możemy dzięki nim zmienić zdanie. Bez względu na to,
czy długie, czy krótkie – ważne, czy są wnikliwe i interesujące, dobrze napi-
sane.

• Estetyczne zdjęcia – w przypadku profili Bookstagramowych zawsze
będziemy podkreślać, że dobrze napisana opinia jest o wiele ważniejsza
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niż ładne zdjęcia. Natomiast nasze działania odbywają się na platformie,
która opiera się na estetyce zdjęć – nie można się na to gniewać – to my
jesteśmy użytkownikami tej platformy i musimy się dostosować do jej za-
sad (jeżeli przeszkadza nam to, warto zastanowić się nad platformą typu
Twitter/założyć własną stronę itp.).

• Odbiorcy, którzy zaobserwowali Twój profil w sposób organiczny
– Odbiorcami profilu są realne osoby, posiadające aktywne konta.

• Angażujesz się w twórczość innych osób – nawiązujesz przyjaźnie,
odpowiadasz na komentarze, odwiedzasz inne profile, udostępniasz,
udzielasz się u innych tak, jak chciałbyś, by inni udzielali się u Ciebie.

• Tworzysz interesujący kontent – oferujesz treści, które pomagają innym,
dzielisz się swoim doświadczeniem, wskazówkami.

Podsumowanie:

Jeśli posiadasz interesujący profil, dzielisz się dobrymi treściami i jednocześnie
angażujesz się na profilach innych, to będzie wpływało na Twój rozwój konta,
czyli to co dajesz komuś, będzie do Ciebie wracać.

W odwrotnym przypadku, gdy nie tworzysz interesujących treści dla odbiorców,
nawet jeśli Twoje zdjęcie w wyniku jakiegoś zrywu i akcji zostanie zapisane setki
razy, nie przyniesie to efektów w postaci wielotysięcznych zasięgów.

Mit 2
Udostępnij mój profil na Instastories, a ja
udostępnię Twój – dla zasięgów.

Co jeśli Ci powiemy, że takie działanie może doprowadzić do sytuacji,
że algorytm Instagrama zacznie ukrywać Twoje relacje przed innymi?
Co sprawi, że osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego?

Jak działa algorytm:

Jeśli dane zdjęcie Cię zainteresuje, przeczytasz post, zostawisz reakcję (zerknij
na punkty prowadzące do zapisania posta), wtedy algorytm Instagrama odczy-
tuje to jako zainteresowanie daną treścią. Jest więc większe
prawdopodobieństwo, że po powrocie do aplikacji, treści tego twórcy będą Ci
się regularnie pojawiać.

Jeżeli natomiast nie zatrzymujemy się przy danym poście, nie zostawiamy reak-
cji, a więc przewijamy szybko dalej, w pewnym momencie przestaną się nam
one wyświetlać na tablicy. Algorytm uzna, że po prostu nie jesteśmy
zainteresowani.
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Analogicznie sytuacja pojawia się w przypadku Instastories.

Jeżeli wrzucasz serię kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu Instastories,
które dla obserwujących będą nosić znamiona spamu, odbiorcy mają dwa
wyjścia:

• szybkie „przeklikanie”;

• przesunięcie palcem w lewą/prawą stronę, co natychmiast przeniesie nas
do relacji innej osoby;

• wyjście z Twojego Stories, powrót do tablicy głównej.

W każdym z tych przypadków algorytm Instagrama będzie otrzymywał informa-
cję, że Twoje treści nie interesują obserwującego i w pewnym momencie może
dojść do sytuacji, kiedy przestanie je mu wyświetlać.

Otrzymujemy więc efekt odwrotny od zamierzonego.
Zamiast sytuacji, w której inni odkrywają nasz profil, Instagram ukryje nasze

relacje przed innymi.

W ankiecie przeprowadzonej na Instastories, w pytaniu o reakcję na akcje typu
S4S (udostępnienie za udostępnienie) ponad 75% ankietowanych zaznaczyło,
iż „przeklikuje” lub wychodzi z takich relacji. Nawet jeżeli 25% osób zerknie
na dany profil, w przyszłości Instagram może odpłacić się ukryciem Twoich
relacji przed obserwatorami.

Chcesz polecić profile innych osób? Oto kilka wskazówek:

• Zrezygnuj z tytułowania Stories „S4S”, „share for share”, „udostępnij mój
profil, ty udostępnij mój”, „poprawmy sobie zasięgi poprzez udostępnienie
swoich profili”. Wszystkie te tytułu już z góry niosą pewien „spamerski”
przekaz. Dajesz informację odbiorcom, że nie wybierasz profili, które
świadomie chcesz polecić, ale udostępniasz screeny tylko dlatego, że ktoś
zrobił to samo dla Ciebie.

• Bardzo uważnie wybieraj profile, które polecasz. Polecaj takie, które real-
nie niosą jakąś wartość dla innych obserwujących, inspirują, poruszają
istotny dla Ciebie temat. Polecając przypadkowe profile, tylko dlatego,
że ktoś polecił Ciebie, możesz stracić na wiarygodności, kiedy na przykład
okaże się, że polecany przez Ciebie profil udostępnia szkodliwe treści.

• Wybierz 1, góra 2-3 profile (im więcej takich samych kafelków, tym szybciej
odbiorca traci zainteresowanie). Pomyśl o ciekawym przedstawieniu profi-
lu, napisz lub nagraj o nim kilka słów, dodaj informację, co interesującego
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Twoi odbiorcy mogą dowiedzieć się na tym profilu, pokaż kilka najciekaw-
szych zdjęć zrobionych przez tę osobę, opinii o książkach. Co sprawiło,
że sam zdecydowałeś się obserwować tę osobę.

• Jeżeli liczba profili jest spora, rozłóż ich promocję na kilka, kilkanaście
następnych dni, tak, by nie spamować jednego dnia zbyt dużą ilością
profili.

• Zdecydowanie lepsze efekty osiągniesz, polecając jeden profil, kiedy
naprawdę jest do tego okazja (na przykład dana osoba organizuje jakąś
akcję czytelniczą) niż organizowanie S4S, gdzie wrzucamy na profil 30
jednakowo wyglądających kafelków z różnymi profilami.

Mit 3
Publikowanie ładnych, estetycznych zdjęć
sprawi, że profil będzie się rozwijać.

Prawdą jest to, że Instagram jest platformą wręcz stworzoną do dzielenia
się z odbiorcami pięknymi zdjęciami. Cieszą się one popularnością i nie można
się na to złościć (na przykład oceniając innych, że starają się estetycznie prezen-
tować książki). Prawdą jest również to, że pojawią się profile, które swoją
estetyką i wrażliwością będą sukcesywnie budować społeczność wokół swoich
działań. Będą to jednak raczej wyjątki niż reguła.

Dane opublikowane w styczniu 2020 roku przez Hootsuite “Digital 2020′ wskazu-
ją, że obecnie z Instagrama korzysta aktywnie ponad 800 milionów osób. W 2021
roku liczba ta wzrosła do około miliarda. W Polsce szacuje się, że jest ich ponad
7 milionów. Ponieważ większość użytkowników stara się tworzyć ładne, este-
tyczne kompozycje i spójne tablice (tzw. feedy), opieranie się na strategii
rozwoju opartej na estetycznych fotografiach sprawia, że tak naprawdę nasz
profil wcale nie różni się od większości profili na tej platformie.

Dodatkowo Bookstagram, różni się od profili, które opierają swoje działania na
estetycznej prezentacji produktów, usług czy miejsc. Odwiedzamy profile
„lajfstajlowe” między innymi, by zainspirować się zdjęciami pięknych potraw,
miejscami na świecie zapierającymi dech piersi, kwiatami i sesjami modowymi.

Bookstagram jest niesamowicie interesującą społecznością, która opiera
się przede wszystkim na upowszechnianiu i promocji literatury, a więc
na pierwszy plan będą wysuwać się dobrze napisane recenzje i opinie o ksią-
kach, i wszechstronne działania wspomagające rozwój czytelnictwa.
To nie zaprzecza tworzeniu pięknych zdjęć, lecz daje przede wszystkim prze-
strzeń do rozwoju dla osób, które swoje działania koncentrują na szerzeniu
literatury w formie głównie merytorycznej.
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Na co więc warto zwrócić uwagę, chcąc rozwijać swój profil na Instagramie:

• merytoryczne, ciekawe, dobrze przygotowane treści, które zainteresują
odbiorcę;

• budowanie zaangażowania;

• budowanie marki na innych profilach społecznościowych;

• działania wychodzące wykraczające poza wyłącznie wrzucaniem zdjęć
i pisaniem opinii o książkach.

Mit 4
Bookstagram jest interesem publicznym
i powinniśmy wspólnie pilnować, by nie odbywały
się na mi nieuczciwe praktyki.

Choć ten punkt może okazać się dla czytelnika najbardziej kontrowersyjny, nie
wymagamy, by każdy z nim się zgadzał, chcemy jedynie poruszyć ważną dla nas,
osobiście, kwestię.

Bookstagram nie jest wspólnym interesem publicznym każdego, kto prowadzi
tego typu profil na Instagramie. To nie jest klasa w szkole, społeczność,
w której panują jakieś bliższe czy dalsze określone reguły. Tutaj nie ma regulami-
nu ani nie dostaje się jedynek, jeśli robi się coś zupełnie innego od reszty.

Instagram, tak jak każde innemedium społecznościowe (dokładnie jak Twitter
czy Facebook), składa się z ponad 1miliardów profili, w którym każdy człowiek,

prowadzi swój dokładnie tak jak tylko chce.

Nikt, przeglądając profile znajomych lub nieznajomych na Facebooku, nie wsz-
czyna pospolitego ruszenia, ponieważ ktoś zdecydował się pojechać tam,
a nie gdzie indziej na wakacje, przeczytać tę, a nie inną książkę, zjeść tę, a nie
inną potrawę. Dlaczego? Ponieważ każdy rozumie i respektuje odrębność pro-
fili należących tylko i wyłącznie do swoich właścicieli. Odnosi się to również
analogicznie do łamania przez nich pewnym reguł, które w Twoim odczuciu
powinny być piętnowane.

Wszystkie wskazane powyżej działania SĄ DOBRE i jeżeli ktoś chce
prowadzić profil wyłącznie po to, by dzielić się wrażeniami z lektury,
powinien właśnie tak działać. Należy jednak pamiętać, że jeżeli na-
szym celem jest rozwój profilu, musimy pracować nad działaniami,
które wyróżnią nasze konto spośród tysięcy innych o podobnej te-
matyce.
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Poziom wtrącania się do działalności innych twórców, a miejscami nawet
stalkingu/hejterstwa, przechodzi przyjęte normy i granice.

I z pełną świadomością, dając Wam absolutne prawo do niezgadzania się
i posiadania własnego zdania, piszemy:

1. Ktoś zarabia na prezentowaniu książek – nie nasza sprawa.

2. Ktoś decyduje się pokazywać książki, nie wchodząc w nawet jedną współ-
pracę z wydawnictwem - nie nasza sprawa.

3. Ktoś pokazuje wyłącznie książki ze współprac – nie nasza sprawa.

4. Ktoś pisze tylko pozytywne opinie - nie nasza sprawa.

5. Ktoś pisze tylko negatywne opinie - nie nasza sprawa.

6. Ktoś nie pisze w ogóle opinii tylko wrzuca, co chce – nie nasza sprawa.

7. Ktoś kupuje followersów - nie nasza sprawa.

8. Ktoś wykupuje reklamy - nie nasza sprawa.

9. Komuś dynamicznie rośnie społeczność - nie nasza sprawa.

10. Ktoś zamyka konto - nie nasza sprawa.

11. Ktoś sprzedaje konto - nie nasza sprawa.

12. Ktoś zatrudnia kogoś do prowadzenia profilu - nie nasza sprawa.

13. Ktoś ma inną opinię niż ty - nie nasza sprawa.

14. Ktoś prowadzi 10 profili książkowych - nie nasza sprawa.

15. Ktoś zarabia więcej niż ty - nie nasza sprawa.

16. Ktoś zarabia mniej niż ty - nie nasza sprawa.

17. Ktoś poleca inny profil, tak że po jednym dniu ma już zbudowaną społecz-
ność - nie nasza sprawa.

18. Wydawnictwo proponuje komuś innemu współpracę, nie Tobie - nie nasza
sprawa.

19. Jakiś profil nie chce udostępnić Twojej prośby - nie nasza sprawa.

20. Ktoś pisze tylko o erotykach – nie nasza sprawa.

21. Ktoś pisze tylko o klasyce – nie nasza sprawa.

22. Jakiś profil spamuje na potęgę swój profil - nie nasza sprawa.
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23. Ktoś robi co chwilę rozdania - nie nasza sprawa.

24. Ktoś bierze patronat nad książką - nie nasza sprawa.

Twoją sprawą jest tylko to, co Ty robisz ze swoim profilem. Twoją sprawą jest
decydowanie, jakie profile chcesz śledzić, oraz jakie opinie chcesz czytać.
W każdym innymwypadku używamy opcji „przestań obserwować”.

Dlaczego jest to ważne?

Ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji swoich działań.
Coraz więcej influencerów i twórców zgłasza nadużycia w postaci działań
na szkodę wizerunku.

Oskarżając kogoś (na przykład tylko na Stories) przykładowo o kupno follower-
sów, bez posiadania wystarczających dowodów, możesz otrzymać przykrą
wiadomość w postaci wezwania do uzasadnienia oskarżeń (pamiętajcie, że stro-
na socialblade nie jest żadnym dowodem) i zadośćuczynienia finansowego.
Dzieje się tak dlatego, że w dobie rozwijających się marek osobisty, budowanych
często latami, nieprawdziwe informacje mogą wpłynąć na negatywny odbiór
profilu. Dlatego coraz częściej pociąga się do odpowiedzialności osoby działają-
ce na szkodę innych.

Przykład:

• Zdjęcie opublikowane za zgodą Kingi, która prze-
strzega przed nieuzasadnionym działaniem na
szkodę czyjejś marki osobistej. Jeżeli, jako osoby
pełnoletnie i samodzielnie myślące działamy na
szkodę drugiego człowieka, musimy się liczyć
z konsekwencją naszych działań. W powyższym
przykładzie sprawa trafiła do sądu.

Czy to znaczy, że mam nie robić nic?

Jeżeli działania jakiegokolwiek profilu powodują,
że nie możesz przez to spać, masz kilka możliwości:

• Jeżeli dana osoba działa na szkodę społeczną
i łamie regulamin serwisu Instagram – możesz
taką osobę zgłosić.

Jeżeli jakiś profil, Twoim zdaniem łamie prawo lub regulamin
Instagram, są odpowiednie procedury na to, by go zgłosić.

64@opowiem_ci @the.bookking
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W każdym innym wypadku możesz:

• Pogodzić się z tym, że to nie Ty tworzysz regulamin „Bookstagrama” (nikt
go nie tworzy) i Twoja opinia na temat działalności drugiej osoby, jest tylko
Twoją opinią, subiektywną i nawet jeśli kilka innych osób będzie myślało
tak samo – to wciąż nie jest wyznacznik tego, jak powinno prowadzić
się profil. Przypominamy, że na Instagramie jest ponad 1 miliard użytkow-
ników, więc Twoja opinia i kilka Twoich znajomych to wciąż nie jest „opinia
większości”.

• Zapamiętać, że „Bookstagram” jest nazwą umowną. Konta Bookstagra-
mowe nie mają monopolu na to, by publikować o książkach, mówić o nich
i używać książkowych hasztagów.

• Przestać obserwować profil, który Ci się nie podoba.

Co jest niedopuszczalne:

Wszelkie formy umniejszania, dyskredytowania, hejtowania, stalkowania,
bezpodstawnego oskarżania i niszczenia pracy innych osób, na podstawie tego,
że coś nam się wydaje.

Jeżeli doświadczasz przemocy ze strony innych profili, którzy wtrącają
się w Twoje działania masz takie samo prawo, by te profile zgłaszać, nie zgadzać
się na akty agresji, a w przypadku stalkingu i hejtu podejmować kroki prawne.

PS Wiemy, że czasami bardzo trudno jest prowadzić profil, mając świadomość,
że ktoś wykonuje wątpliwe Twoim zdaniem działania. Jest to frustrujące i znie-
chęcające, zdajemy sobie z tego sprawę. Jednak naszą nadzieją jest, że profile
Bookstagramowe – będą bardziej znane przede wszystkich z dobrych recenzji
i rzetelnie wykonywanych działań na rzecz promocji czytelnictwa niż z cho-
dzenia po innych profilach, stalkowania ich przyrostów na różnych stronach
internetowych i doszukiwania się nieprawidłowości, kiedy jakiś profil
się rozwija.

Podsumowanie:Ważne jest, drogi Czytelniku, żebyś wiedział, że wszystko to,
co zostało opisane w tym rozdziale, jak i w całym dokumencie, jest tylko naszym
subiektywnym doświadczeniem i wiedzą. Traktuj to jako pomoc, biorąc dla
rozwoju swojego profilu to, co dla Ciebie przydatne i odrzucając to, z czym się

nie zgadzasz. Wtedy każdy z tych rozdziałów spełni swoją rolę.
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Analiza profilu
w Hypeauditor

W rozdziale tym postanowiliśmy podzielić się z Tobą narzę-
dziem, które zdecydowanie przyczyni się do rozwoju profilu.

Wiele osób chcąc przeanalizować swój profil, używa do tego strony
socialblade.com. Uważamy jednak, że analiza profilu przy użyciu tego narzędzia
nie jest dobrym pomysłem. W pierwszej kolejności przedstawione te dane
bywają niedokładne, a nawet błędne. Po drugie, narzędzie to, prócz szacunko-
wych danych dotyczących przyrostu i strat obserwatorów na przestrzeni 14 dni,
nie dostarczają żadnych innych informacji, które będą pomocne dla danego
twórcy.

Znaleźliśmy jednak takie darmowe narzędzie, które pozwoli Ci:

• określić wiarygodny wskaźnik aktywności Twojego profilu;

• zobaczyć statystyki, które pozwolą Ci na przygotowanego briefu z media
kit Twojej marki;

• zobaczyć, jakich obserwatorów posiadasz pod względem jakościowym
(prawdziwi obserwujący/masowi obserwatorzy/podejrzane profile
na przykład boty);

• określić wartość Twojego profilu, poprzez wycenę postu i relacji (biorąc
pod uwagę wszystkie analityczne dane dotyczące Twojego profilu).

*Nikt z nas nie pobiera żadnych profitów za polecenie tego narzędzia.
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Analiza profilu przy użyciu Hypeauditor:

1. Zakładamy konto na https://hypeauditor.com/

Ważne! Wybieramy opcję get started free. W darmowej wersji otrzymujemy
wystarczającą ilość informacji, których potrzebujemy.

2. Wpisujemy nazwę naszego profilu.

W darmowej wersji możemy otrzymać analizę wyłącznie jednego profilu.

https://hypeauditor.com/
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3. Przegląd profilu możemy otrzymać w formie
on-line oraz w formie PDF. Dla wygody
posłużymy się wynikami w formie PDF.

4. Analizujemy najważniejsze, dla naszego
profilu, dane.

4.1. Wskaźnik AQS

Wskaźnik AQS jest obecnie najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jakości
Twojego profilu. Łączy on poziom jakości Twoich odbiorców, a to znaczy, że im
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więcej realnych obserwujących, tym wyższa jakość). W swoich obliczeniach
wykorzystuje również parametry o zaangażowaniu obserwujących oraz ich
autentyczność.

Dlaczego wskaźnik ASQ jest bardziej miarodajny od na przykład wskaźnika
zaangażowania na socialblade?

Ponieważ takie zaangażowanie obecnie podbijane jest poprzez uczestnictwo
w różnego rodzaju grupach wsparcia typu polubienie za polubienie/komentarz
za komentarz.

Cowskazuje powyższy wynik?

Wskaźnik ASQ wskazuje, iż poziom jakość i zaangażowania jest FAIR, czyli
uczciwy/w porządku.

Jednocześnie podpowiada, że można popracować nad poprawą aktywności
wśród odbiorców.Prowadząc markę osobistą, czasami brakuje czasu na odpo-
wiednią interakcję z odbiorcami, dlatego narzędzie to podpowiada, by zwrócić
na to większą uwagę.

4.2. Dane analityczne.

Następne strony będą przedstawiać dane dotyczące tego skąd pochodzą
Twoi odbiorcy, część tych danych znajdziemy w statystykach Instagrama.
Jednak na hypeauditor.com pojawia się kilka dodatkowych punktów,
na które warto zwrócić uwagę.
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Wszystkie te dane możemy śmiało używać w tworzeniu naszej oferty. Naszym
Zleceniodawcom z pewnością będzie zależeć, by produkt/usługa dotarła
do określonej grupy docelowej i nasze statystyki mogą zachęcić na przykład
wydawnictwo do podjęcia z nami współpracy.

By ten rozdział nie miał więcej stron niż powinien, nie będziemy tutaj publiko-
wać wszystkich analiz. To, co znalazłoby się na kolejnych stronach, to między
innymi analiza profilu pod kątem jakości obserwatorów czy opis dynamiki
rozwoju profilu.

4.3. Szacunkowawartość publikacji:

Czyli to, co Bookstagramowe misie lubią najbardziej :)

W odniesieniu do Twoich danych, zostanie przedstawiona szacunkowa wartość
Twojego postu oraz stories.

Ważne: Kwota ta będzie podana w dolarach. Influencerzy wyceniający swoją
pracę nie przeliczają tej kwoty na złotówki, tylko traktują to jako odbicie 1:1.
Jeżeli więc cena jednego postu zostanie oszacowana na 150$, przeliczamy,
że według narzędzia Hypeauditor cena tego działania promocyjnego szacunko-
wo wynosi 150 zł.

Pamiętajcie tylko, że wszelkie ceny są umowne, narzędzie to ma za zadanie
jedynie pomóc nam oszacować wartość naszych działań.
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5. Tworzymy MEDIA KIT.

Swój przykładowy media kit utworzysz w darmowej wersji programu Canva przy
użyciu danych dostarczonych przez Hypeauditor.

Podany przykład zawiera losowe, przykładowe dane stworzone na potrzeby
tego wzoru. Nie jest on również wykonany profesjonalnie, dlatego zachęcamy,
by tworząc takie porfolio, ofertę, media kit skorzystać z pomocy grafika. Jeżeli
nie mamy takiej możliwości, dołóżmy wszelkich starań, by dokument ten był
przejrzysty i estetycznie wykonany.

Ważna uwaga!
Jeżeli po założeniu profilu pojawi się błąd, nie otrzymasz raportu
lub procent przetwarzania Twoich danych zatrzyma się –
skorzystaj z okienka kontaktu. Opisz krótko (po angielsku), jaki jest
Twój problem, a na pewno otrzymasz pomoc od supportu. Problem
może pojawić się w sytuacji, gdy osoba na rynku zagranicznych
posiada zbliżoną nazwę do Twojej (na przykład posiada kanał
na YouTube o tej samej nazwie).
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Tworząc maila do wydawnictwa lub zainteresowanej firmy, pamiętaj o załącze-
niu dokumentu z prezentacją Twojego profilu i swoją ofertę. Sprawi to, że Twoja
działalność w oczach zleceniodawców będzie wyglądała na bardziej przejrzystą,
a przede wszystkim profesjonalną. Firmy nie będą musiały pisać dodatkowych
wiadomości, by dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie i Twoich działaniach.
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TikTok

Pamiętasz rozdział o Instastories? Padło w nim zdanie,
że na prowadzenie wśród platform oferujących tworzenie
treści wideo wysunął się TikTok. Od momentu, w którym
napisaliśmy tamte słowa, w serwisie zarejestrowały się setki
tysięcy nowych użytkowników, którzy zamieścili tam
miliony filmów.

TikTok w pierwszym kwartale 2021 roku jest najczęściej
pobieraną aplikacją i wyprzedza pod tym względem
Facebook oraz Instagram. W Polsce platforma posiada już
ponad 3 miliony unikatowych użytkowników i ta liczba
nieustannie rośnie. Jak w przypadku każdej nowej platformy,
w pierwszej kolejności interesują się nią dzieci i młodzież.
Z czasem jednak pojawia się tam corazwięcej starszych osób,
a w ślad za nimi marki. W tym momencie medium nosi już
wszelkie znamiona poważnej platformy i mimo nadal wyraź-
nie rozrywkowego nastawienia, wzbudza zainteresowanie
kolejnych branż. W aplikacji zrobiło się gęsto
od użytkowników, jednak nadal jest tam ogromne pole
do popisu dla nowych osób.

Jeżeli więc pragniesz rozszerzyć swoją działalność
w Internecie, naszym zdaniem w tym momencie TikTok
będzie bardzo rozsądnymwyborem.
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Inny świat

W momencie kiedy przychodzisz na TikToka, mając w głowie schematy znane
z Instagrama lub Facebooka, możesz się zdziwić. Platforma posiada zupełnie
inny mechanizm działania, począwszy od wyglądu samej aplikacji, poprzez
funkcjonowanie algorytmu, na budowaniu konta skończywszy.

Poniżej najbardziej diametralne różnice, z których należy zdać sobie sprawę:

1. Przede wszystkim warto wiedzieć, że Instagram jest typową platformą
społecznościową i swoje treści przekazujemy przede wszystkim osobom,
które nas obserwują. Natomiast założenie TikToka jest takie, że publiko-
wane treści mają przede wszystkim trafiać do nowych osób. Sprzyja temu
mechanika algorytmu, o którym za chwilę.

2. Po zainstalowaniu aplikacji i założeniu konta,
naszym oczom ukaże się strona główna.
Jak łatwo zauważyć, podzielona jest na dwie
zakładki:
- obserwowani (tam znajdziesz filmy osób,
które śledzisz)
- dla Ciebie (tutaj również znajdziesz popu-
larne filmy osób, które śledzisz, ale przede
wszystkim podsunięte przez algorytm klipy
innych użytkowników, których nie obserwu-
jesz, a które mogą Cię potencjalnie
zainteresować)

3. Co ważne, lwia część użytkowników TikToka
przegląda go, korzystając z zakładki „dla Cie-
bie”. Zapamiętaj, bo to tam chcesz się
docelowo znaleźć.

Skąd aplikacja wie, co może Cię zainteresować?
Dzięki bardzo sprytnemu i niezwykle efektywnemu
algorytmowi, który nauczy się Twoich preferencji
w tempie błyskawicy. Na początku pokaże Ci on
kilka popularnych filmów z różnych kategorii
i zobaczy, jak na nie reagujesz. Po krótkim czasie
zauważysz, że trafiasz na coraz więcej filmów trafia-
jących w Twoje gusta, a treści, które Cię nie
interesują, będą skutecznie odsiewane.

Główny widok aplikacji z widocznymi na
górze zakładkami „Obserwowani” i „Dla Ciebie”
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Początki

No dobrze, ale Ty nie chcesz jedynie oglądać. Jesteś tutaj po to, by tworzyć!
Zatem, co możesz pokazać na TikToku? Zasada jest identyczna jak w przypadku
Instagrama. Znajdź coś, co lubisz i o czym masz pojęcie, a następnie wpasuj się
w jeden z trzech schematów:

• baw

• ucz

• inspiruj

Wskazówka: TikTok jest platformą w znacznym stopniu odtwórczą. Wyraża się
to w funkcjonowaniu tzw. trendów, w ramach których wiele osób wykorzystuje
ten sam schemat filmu, podłożony dźwięk itp. Nie jest to uznawane za plagiat.
Oczywiście naganne jest kopiowanie czyichś autorskich treści, jednak TikTok
jest w tym względzie bardzo liberalny i nastawiony wręcz na inspiracje.

Zgodnie z tym, na początku zaobserwuj duże konta z tematyki, która Cię intere-
suje i w której chcesz działać. Zobacz, jak te osoby tworzą filmy i czym możesz
się zainspirować, ulepszyć, pokazać inaczej.

Dobra, nagrywam!

Już wiesz, co chcesz nagrać i w jaki sposób. Wciśnij więc magiczny przycisk
z plusem na dolnym pasku i do dzieła!

Aplikacja umożliwia wgranie klipów z pamięci telefonu lub nagrać całość
za pomocą aplikacji. Każde wideo, niezależnie w jaki sposób dodane na Tiktoka,
możesz dowolnie edytować. W obu przypadkach, gotowy film nie może trwać
dłużej niż jedną minutę. Jeżeli zdecydujesz się na nagranie go w aplikacji, otwo-
rzy się przed Tobą ocean możliwości. TikTok bowiem posiada szeroką gamę
efektów, które zamieniają telefon w mobilne studio nagrań. Od zwykłych nakła-
dek, aż po rozmaite funkcje „green screena”. Efekty są na bieżąco dodawane
i aktualizowane, zgodnie z panującymi trendami.

Podstawowe opcje w trakcie nagrywania filmu:

• korzystanie z tylnej lub przedniej kamery telefonu;

• zmiana szybkości (film możesz nagrywać w zwolnionym lub przyspieszo-
nym tempie);

• szereg gotowych filtrów, zmieniających tonację obrazu;

• filtry poprawiające wygląd twarzy, makijaż itd.;



08

81@opowiem_ci @the.bookking

• timer, pozwalający uruchomić nagrywanie z opóźnieniem.

Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy dla TikToka jest jest dołączanie
dźwięku do filmów. Ich baza jest przeogromna i daje dostęp zarówno do komer-
cyjnej muzyki, znanej z list przebojów, jak i dźwięków nagranych przez
użytkowników z całego świata.

Temat wykorzystania dźwięków poruszymy jeszcze w dalszej części.

Nagrane!

Stworzyłeś już swój pierwszy, fantastyczny film? Świetnie! Teraz możesz
go dowolnie przyciąć i posklejać, jeszcze raz skorzystać z filtrów, gotowych efek-
tów głosowych, podłożyć głos, a także wybrać muzykę.

Klikasz „dalej” i już tylko kilka kroków dzieli Cię od publikacji!

• Zamieść opis, który pojawi się pod Twoim filmem. Limit to 150 znaków,
w tym hasztagi…

W prawym górnym rogu szybki dostęp
do podstawowych opcji nagrywania.
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• No właśnie, hasztagi. Inaczej niż na Instagramie, gdzie liczba określa ile
razy dany hasztag został użyty, tutaj liczba ta określa łączna ilość wyświe-
tleń wszystkich filmów, zawierających ten hasztag. Stąd popularne
hasztagi mają obok siebie miliardowe wielkości. Ty użyj od 3 do 5 takich,
które najlepiej oddadzą treść filmu.

• Możesz oznaczyć znajomego (nadal w limicie 150 znaków).

• Określ ustawienia prywatności (jak łatwo się domyślić, ograniczenia
prywatności nie pozwolą Twojemu filmowi zaistnieć);

• Kliknij „opublikuj” i gotowe!

Wskazówka: niektórzy wierzą w magiczną właściwość hasztagów
#dc #dlaciebie #foryou itd., które miałyby ponoć wystrzelić nasz
film w karcie „dla Ciebie”. To oczywiście nieprawda.

Wskazówka: bądź pierwszą osobą, która skomentuje Twój film.
Zadaj pytanie, napisz coś śmiesznego, zachęć do zostawiania
komentarzy przez innych.



08

83@opowiem_ci @the.bookking

Jak się „wybić”?

Pytanie powtarzane jest jak mantra przez miliony ludzi, pragnących zaistnieć nie
tylko na TikToku, ale na każdej platformie. I jak się pewnie domyślasz, złotej rady
nie ma… jest za to kilka srebrnych!

• Znajdź swoją niszę. Jedną albo dwie. Mówiąc ściślej, znajdź jeden lub
dwa szerokie tematy, o których będziesz nagrywać. Mogą to być na przy-
kład książki i kosmetyki albo samochody i technika. Ustal to sobie na
początku i trzymaj się obranego kursu. Jeżeli każdy film jest o czymś in-
nym, to algorytm nie wie, komu go proponować. W konsekwencji nie trafia
on do właściwych osób i przy braku reakcji „umiera”.

• Bądź regularny. Tutaj zasady są dość brutalne. TikTok wymaga systema-
tyczności i specjaliści od aplikacji chórem twierdzą, że filmy należy
wrzucać najlepiej codziennie. Jeden, dwa, albo i trzy.

• Nie ma miejsca na bylejakość. Nagrywaj w wysokiej rozdzielczości
i przy dobrym oświetleniu. Jeżeli brakuje światła dziennego, doświetl się
lampą. Popularna wśród tiktokerów jest lampa typu „ring”, to koszt
ok. 100 zł.

• O tym, czy dany film osiągnie dużo wyświetleń, decyduje oczywiście algo-
rytm. Bierze przy tym pod uwagę kilka czynników, spośród których
najważniejszy jest „watchtime”, a więc łączny czas wyświetlania filmu.
Najkorzystniejsze jest, jeśli jeden użytkownik ogląda Twoje wideo kilka
razy (filmy automatycznie zapętlają się) oraz od razu je udostępnia. Analo-
gicznie, film przewijany, nieoglądany do końca, nie będzie przez algorytm
premiowany. Twoim celem jest więc to, aby film był w każdej sekundzie
przyciągający i przykuwał uwagę od początku do końca, przy czym…

• … najważniejszy jest początek. Masz dwie, trzy sekundy, aby zwrócić
uwagę widza, zanim jego palec brutalnie zepchnie Cię film dalej. Początek
musi albo wbijać w fotel, albo w inny sposób obiecywać ciekawą dalszą
część.

Dźwięki na TikToku

Kolejny punkt, który rozrósł się do akapitu. To dlatego, że dźwięki są w tej aplika-
cji ogromnie ważne!

Technicznie, TikTok jest kontynuacją niezwykle popularnej, amerykańskiej apli-
kacji musical.ly, polegającej na nagrywaniu filmów z podkładem muzycznym.
Często pojawiał się w niej taniec oraz niezobowiązujące, humorystyczne
sytuacje. W 2018 roku chiński gigant wykupił musical.ly i dzisiaj znamy platfomę
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w jej obecnej postaci. Nie zmieniło się jednak to, że podstawą wszystkiego
pozostały dźwięki.

Baza wszelakiej muzyki jest naprawdę imponująca. Dźwięki trendują, to znaczy
że, w określonych przedziałach czasu dany utwór może zyskać na popularności
i wykorzystanie go w swoim filmie zwiększa szansę na zdobycie zasięgów.

Wszystkie utwory są posegregowane w kategorie. Warto korzystać z nowej
muzyki, która ma szanse stać się trendem. Są na TikToku ludzie śledzący takie
trendy, którzy dzielą się w filmach informacjami o tym, co w ostatnich dniach
notuje wzrost zainteresowania. Polecamy obserwować takie osoby i trzymać
rękę na pulsie. Sama aplikacja podsuwa nam często najpopularniejszą w danej
chwili muzykę, jednak bywa to mylące. Film nagrany do utworu wykorzystywa-
nego miliony razy może zaginąć w gąszczu.

Wskazówka 1: Aplikacja pozwala na regulację głośności zarówno
nagranego przez Ciebie głosu jak i dodanego dźwięku.
Zwróć uwagę, by – jeżeli mówisz – nie zagłuszała Cię muzyka.

Wskazówka 2: Zwróć uwagę na długość wybranego dźwięku i nie
dodawaj go, jeżeli jest krótszy niż Twoje nagranie. Dźwięk urwie się
w trakcie filmu, co sprawia wrażenie niedoróbki.

W aplikacji możesz korzystać z potężnej bazy dźwięków, podzielonych na kategorie tematyczne.
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Trendy

Jak już wspominaliśmy, TikTok jest platformą wybitnie odtwórczą i dużo
tu miejsca na powielanie tzw. trendów. Mało tego, jest to nawet pożądane
i zmyślne wykorzystanie trendu wpływa na sukces filmu i rozwój Twojego konta.
Najpopularniejsze trendy wraz z przypisanymi do nich hasztagami znajdziesz
na karcie wyszukiwania po kliknięciu w ikonę lupy. Im wcześniej wskoczysz
w trend, który staje się popularny, tym lepiej dla Ciebie. Wszystkie mądre głowy
od tej aplikacji powiedzą Ci, że najlepszym rozwiązaniem jest wziąć trend
i powtórzyć go na swój oryginalny sposób, dodać coś, co zaskoczy ludzi lub
w inny sposób wyróżni Twój film.

Treści muszą być wartościowe i ciekawe, ukierunkowane. Wtedy wykorzystanie
trendów może wzmocnić siłę rażenia Twoich filmów. Jeżeli ktoś nagrywa
wszystko jak leci i nie ma pomysłu na przekaz, nie pomoże mu żadna muzyka,
hasztagi ani trendy.

TikTok Live

Podobnie jak Facebook czy Instagram, TikTok oferuje możliwość prowadzenia
transmisji live (od niedawna również w duecie). Inaczej jednak niż na innych
platformach, tutaj transmisja ma realne przełożenie na rozwój konta. Algorytm
aplikacji bardzo lubi, kiedy nadajesz na żywo i zdecydowanie widać efekty
takiego działania w wyświetleniach filmów oraz nowych obserwacjach.

O czym mówić na żywo? O tym, co pokazujesz w filmach, odpowiadaj na pytania
widzów, zorganizuj mini konkurs. Charakter aplikacji pozwala na to, by transmi-
sja była swobodna i niezobowiązująca. Piszący te słowa sam był świadkiem
live’a, podczas którego prowadzący spał, a oglądało go kilka tysięcy osób!

Transmisje live na TikToku mają też w odróżnieniu od innych platform mecha-
nizm monetyzacji. Widzowie, po uprzednim doładowaniu portfela realnymi
pieniędzmi, mogą prowadzącemu przekazywać wirtualne upominki. Upominki
przeliczane są na dolary, które twórca może przelać na swoje konto.

PRO WSKAZÓWKA: Pamiętaj jednak, by nie dać się zwieść ślepej
pogoni za tym, co modne. Jest wiele osób, które nagrywają, śledzą
nowinki, starają się i niewiele z tegowychodzi. Często powodem jest
to, że tak naprawdę nie wiedzą, co chcą pokazywać na swoim
koncie i już na starcie nie spełniają najważniejszego warunku,
którym jak pamiętasz jest… określenie swojej niszy.
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W tym miejscu studzimy zapał, bo na zarobienie pieniędzy w ten sposób mogą
liczyć twórcy z ogromnymi zasięgami, których widownia na spotkaniach live
liczona jest w tysiącach zaangażowanych osób.

Transmisja live działa podobnie jak na Instagramie. Możemy nadać jej tytuł, użyć
filtrów, a dodatkowo otrzymujemy cenną informację, ilu naszych
obserwujących jest w danej chwili w aplikacji.
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Twój ruch

Jeżeli dobrnąłeś do tego miejsca i przeczytałeś wszystko, możesz mieć liczne
wątpliwości. TikTok jest aplikacją, w której nie ma wyjścia, trzeba pokazać swoją
twarz. Dla tych, którzy mają problem z Instastories, to kolejna poprzeczka.
Budowanie tutaj społeczności wymaga zaangażowania, a codziennie zamiesz-
czanie filmów jest bardzo czasochłonne. Nie dyskutujemy z tym, bo taka jest
prawda.

Zamieściliśmy jednak ten rozdział nie bez powodu. Oboje posiadamy konta
na TikToku i uważamy, że jest to platforma dająca w tym momencie największe
możliwości rozwoju. Jeśli myślisz o poszerzeniu działalności i zastanawiasz się
nad prowadzeniem kolejnego medium, naszym zdaniem jest to optymalny
wybór. Mamy nadzieję, że zawarte tutaj informacje przekonają Cię do tego
i ułatwią rozpoczęcie przygody z TikTokiem.
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Hasztagi związane
z książkami

Hasztagi ogólne związane z książkami:

#bookstagrampl
#czytam
#czytambezlimitu
#czytambochce
#czytambochcę
#czytambokocham
#czytambolubie
#czytambolubię
#czytambomogę
#czytamciągle
#czytamcodziennie
#czytamdopoduszki
#czytamgdziesięda
#czytamkiedymogę
#czytamksiazki
#czytamksiążki
#czytamnaokraglo
#czytamnocą
#czytamprzykawie
#czytamrecenzuje
#czytamsobie
#czytamteraz
#czytamwiecjestem
#czytamwięcjestem
#czytamwłóżku
#czytamwplenerze
#czytamwruchu
#czytamwszedzie
#czytamwszędzie
#czytamy
#czytamynieśpimy
#czytamzawsze

#czytamzimą
#czytamzpasją
#czytanie
#czytaniejestfajne
#czytaniejestmoimtlenem
#czytaniejestobłędne
#czytaniejestsexi
#czytaniejestspoko
#czytaniejestsuper
#czytanieksiążek
#czytaniemoimtalentem
#czytaniemoimtlenem
#czytaniemojapasja
#czytaniemymnałogiem
#czytanienaśniadanie
#czytanienieboli
#czytanienietuczy
#czytanienocą
#czytanierozwija
#czytanietopasja
#czytanietoprzyjemnosc
#czytanieuzależnia
#czytaniewciaga
#czytaniewłóżku
#instaczyta
#instagramczyta
#jaczytam
#kochamczytac
#kochamczytać
#ksiazka
#ksiazkoholiczka
#ksiazkoholik

#ksiazkomania
#ksiazkomaniak
#ksiazkowelove
#ksiazkowezdjecie
#ksiazkowyzawrotglowy
#książka
#książki
#książkogram
#książkoholicy
#książkoholiczka
#książkoholik
#książkoholizm
#książkomania
#książkowe
#książkowe_cytaty
#książkoweklimaty
#książkowelove
#książkowezdjęcie
#książkowo
#lektura
#lekturanadzis
#lekturanadziś
#lekturanalato
#lekturanawieczór
#lekturaobowiązkowa
#literatura
#lubieczytac
#lubieczytać
#lubięczytać
#polskibookstagram
#takczytam
#terazczytam
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Zagraniczne:

Zagraniczne:

Hasztagi związane z poezją:

#alwaysreading
#amreading
#bibliophile
#bookaddict
#bookaholic
#bookart
#bookcollection
#bookcommunity
#bookfeaturepage
#bookflatlay
#bookgeek
#bookgram
#bookish
#booknerd
#booknerdigan

#booknookstagram
#bookobsessed
#bookoftheday
#bookpassion
#bookphoto
#bookphotography
#bookquotes
#bookrecommendation
#bookreview
#booksandbeans
#booksandflowers
#booksarelife
#booksofinsta
#booksofinstagram
#bookstagram

#bookstagramfeature
#bookstagrammer
#bookworms
#culturetripbooks
#currentlyreading
#goodreads
#greatreads
#ilovebooks
#instabook
#instaread
#lovebooks
#readmorebooks
#totalbooknerd
#vscobooks

#igpoetry
#igpoets
#instapoetry
#poems
#poetry
#poetrybook

#poetrygram
#poetryinstagram
#poetryisart
#poetryislife
#poetryisnotdead
#poetrylove

#poetrylover
#poetrylovers
#poetrysociety
#poetsdaily
#poetsoninstagram

#alejapoezji
#ciekawapoezja
#czarnoleskapoezja
#czytampoezje
#instapoezja
#instawiersze
#kochampoezję
#miastopoezji
#miedzywierszami
#międzywierszami
#mojapoezja
#mojewiersze
#niepoezja
#piszewiersze
#poezja
#poezjacodzienności

#poezjakonkretna
#poezjakruka
#poezjanamurach
#poezjaobrazu
#poezjapoczątkująca
#poezjapolska
#poezjasmaku
#poezjasmutnaismutniejsza
#poezjaspiewana
#poezjaśpiewana
#poezjawłasna
#poezjawspółczesna
#poezje
#poezji
#polskapoezja
#polwiekupoezjipozniej

#prawiepoezja
#światowydzieńpoezji
#tomikpoezji
#wiersz
#wierszbiały
#wiersze
#wierszedladzieci
#wierszem
#wierszempisane
#wierszenamurach
#wierszewybrane
#wierszezodzysku
#wierszostatni
#wierszyk
#wierszyki
#wszystkojestpoezja
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Zagraniczne:

Hasztagi związane z literaturą dziecięcą:

#bookart
#childrenbook
#childrenbookart
#childrenbookillustration
#childrenillustration

#childrenreading
#childrensbooks
#fairytale
#kidlit
#kidsbook

#kidsbookclub
#kidsbookstagram
#kidsbookwelove
#picturebook

#bajka
#bajki
#bajkowo
#biblioteczkamalucha
#bibliotekamalucha
#calapolskaczytadzieciom
#całapolskaczytadzieciom
#czytamdzieciom
#czytamdziecku
#czytamdzieckucodziennie
#czytamydzieciom

#dladzieci
#dzieciczytają
#dziecięcyświat
#dzieciom
#dziecitolubią
#ksiazeczka
#ksiazeczkakontrastowa
#ksiazeczkasensoryczna
#ksiazkadladzieci
#ksiazkidladzieci
#książeczka

#książeczkadladzieci
#książeczkamalucha
#książkadladzieci
#książkadziecięca
#literaturadladzieci
#literaturadziecieca
#literaturadziecięca
#rymowanki
#wszystkodladzieci
#wszystkodladziecka

Hasztagi związane z literaturą Young Adult:

Hasztagi związane z literaturą e-bookami:

#ireadya
#yabooks
#yafantasy
#yalit
#youngadult

#youngadultbooks
#youngadultfiction
#youngadultlit
#youngadultliterature
#youngadultnovel

#youngadultreads
#youngadultromance
#youngadults
#youngadultseries
#youngadultsforum

#ebook
#ebookaholic
#ebookbestseller
#ebookcover

#ebooklover
#ebooknovel
#ebookpdf
#ebookreader

#ebooks
#ebookseries
#ebookworm
#ebookwormsclub

Hasztagi związane z polskimi autorami:

#czytambopolskie
#czytampolskichautorów
#czytampopolsku
#dobrebopolskie
#polskaksiazka
#polskaksiążka

#polskaliteratura
#polskaliteraturawspolcze-
sna
#polskapisarka
#polskiautor
#polskieksiazki

#polskieksiazki
#polskieksiążki
#polskienajlepsze
#polskipisarz
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Zagraniczne:

Hasztagi związane z blogowaniem:

#bookblogger
#bookblog

#bookbloggers #bookblogging
#blogpost

#bloguje
#czytamirecenzuje
#bedzierecenzja
#będzierecenzja

#blogujemy
#blogujebolubie
#recenzjaksiazki
#recenzjaksiążki

#recenzjaksiążkowa
#nowywpis
#nowywpisnablogu
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Instanaklejki

Naklejki to doskonały sposób, by urozmaicić swoje Instastories.

Poniżej spis haseł, pod którymi zebrana jest cała baza ciekawych gifów.

lemoonkate
Typ: minimalistyczne, jasne, na jesień,
brązy i pomarańcze.

lidiaontheroad
Typ: napisy w języku angielskim.
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greendotori
Typ: minimalistyczne, graficzne,
jednokolorowe

lizaproch
Typ: kolorowe, optymistyczne, napisy

rizzylydick
Typ: rzucające się w oczy, pstrokate,
migające, kolorowe.
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carolynnyoe
Typ: Portretowe, kolorowe, akcja,
aktywności.

vipapier
Typ: Delikatne, napisy, jasne.

eulenschnitt
Typ: jasne, napisy, graficzne.
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lavend
Typ: fiolet, lawenda, wiosna,
jasne kolory.

emmadarvick
Typ: alternatywne, artystyczne.

agiszerint
Typ: słodkie, kolorowe, pastelowe,
bajkowe.
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kleinformat
Typ: miętowe, zimne, minimalistyczne.

mikyla
Typ: pastelowe, dziecięce.

happyal
Typ: jesienne, pastelowe, wyraźne.
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martina
Typ: różowe, napisy.

fransolo
Typ: zabawne, śmieszne.

gladdest
Typ: pastelowe, napisy.
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nmemoji
Typ: minimalistyczne, emoji, niewielkie.

foopklo
Typ: różowe, pastelowe, wiosenne.

anchetulil
Typ: artystyczne, różowe, pozytywne.
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kindcomments
Typ: napisy, animacje.

Miłej zabawy przy tworzeniu Instastories :)

Hasła wraz z przykładami zostały zebrane i przygotowane przeze mnie
(opowiemci). Nazwy haseł pochodzą w większości od nazw twórców interneto-
wych, którzy przygotowali naklejki na zlecenie platformy Instagram. Te oraz inne
hasła są ogólnodostępne w Internecie.
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Propozycje wpisów
o tematyce książkowej

Zdarzyło Ci się usiąść do komputera (lub telefonu) z zamiarem napisania wpisu
o tematyce około książkowej i nagle… pustka?

Poniżej propozycje wpisów o tematyce książkowej, które możesz wykorzystać,
kiedy dosięgnie cię blokada twórcza:

1. Odpowiedz na Book Tag – w Internecie można znaleźć dziesiątki list
z książkowymi pytaniami. Posegregowane są one według pór roku,
preferencji, konkretnych serii książkowych, z poważnymi tematami
do dyskusji lub z przymrużeniem oka.

2. Pokaż i opisz swoją półkę z książkami – opisz swój gust czytelniczy poprzez
oprowadzenie czytelników po Twoich stosach książkowych.

3. Najlepsze książki przeczytane w danym roku.

4. Ulubione księgarnie, w których kupujesz książki.

5. Książki z najpiękniejszymi okładkami.

6. Książki, które należy przeczytać więcej niż 1 raz.

7. Ulubione blogi/profile książkowe.

8. Książki, które zamierzam przeczytać w następnym roku.

9. Jak przezwyciężyć blokadę czytelniczą?

10. Książki, które są lepsze/gorsze niż adaptacja filmowa.

11. Ulubiona muzyka do czytania.

12. Ulubione audiobooki.

13. Najlepsze książki na prezent.

14. Opisz kilka książek jednym zdaniem/rysunkiem/szyfrem i poproś,
aby odbiorcy spróbowali odgadnąć tytuł.

15. Książkowa kapsuła czasu – stwórz spis książek, które uważasz, że powinny
przetrwać wieki ze względu na ich treść.
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16. Ulubione cytaty książkowe.

17. Czego nie lubisz w książkach?

18. Ulubione debiutanckie powieści.

19. Wywiad z autorem książki.

20. Dlaczego czytasz? Jaką wartość wnoszą książki do Twojego życia?

21. Książki, których inni nie lubią, a Tobie się podobają.

22. Ulubione pierwsze zdania w książkach.

23. Ulubione książki z dzieciństwa.

24. Wpis gościnny innego blogera.

25. Książka, która sprawiła, że jesteś książkoholikiem.

26. Ciekawostki książkowe związane z Tobą.

27. Ulubione powieści graficzne.

28. Ulubione postacie fikcyjne, które chciał*byś przenieś do realnego świata.

29. Najdziwniejsze tytuły książek.

30. Co można zrobić z niechcianymi książkami?

31. Ciekawostki o książkach.

32. Książki, które powinien*ś przeczytać tego lata/zimy/roku.

33. Najbardziej niedoceniane książki.

34. Książki, które należy przeczytać, aby dowiedzieć się więcej o…

35. Książki, które Twoim zdaniem powinny zostać przeniesione
na duży ekran.

36. Książki, które musisz przeczytać, jeśli podobała Ci się powieść „X”.

37. Zaskakujące fakty o książce…/autorze…

38. Czego nie lubią słuchać miłośnicy książek.

39. Najlepsze żarty o książkach.

40. Obecne trendy w literaturze.

41. Relacje z wydarzeń książkowych, targów, spotkań autorskich.
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42. Quiz: jak dobrze znasz książkę…

43. Książki, które powinno się przeczytać przed śmiercią.

44. Temat do dyskusji: na przykład sceny erotyczne w powieściach młodzieżo-
wych, jak daleko jest za daleko?

45. Seria: ulubione książki … autora.

46. 10 najgorszych postaci książkowych.

47. Najpiękniejsze biblioteki świata.

48. Ulubione gadżety książkowe.

49. Zabawne cytaty książkowe.

50. Książkowe life hacki, które ułatwią życie każdemu miłośnikowi książek.
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Czy Twoje konto jest
bezpieczne?

Ten załącznik będzie krótkim przewodnikiem po tym, jak zabezpieczyć swoje
konto przed włamaniem się osób trzecich, czego konsekwencją jest najczęściej
utrata profilu.

Dla wielu ludzi włamanie, a co za tym idzie utrata konta, byłyby nieprzyjemne
i uderzyłyby w poczucie cyfrowego bezpieczeństwa, ale nie stanowiły wielkiej,
faktycznej szkody materialnej. Oczywiście, świadomość, że ktoś z premedytacją
zawłaszczył nasz profil w mediach, jest okropna. Jednak ktoś, kto epizodycznie
wrzuca tam zdjęcia z wakacji i używa aplikacji w niezobowiązujący sposób,
najprawdopodobniej utworzyłby nowe konto, zaprosił jeszcze raz znajomych
i żył dalej.

Inaczej rzecz ma się w przypadku ludzi, którzy tworzą, budują społeczność,
ciężko pracują na swój wizerunek i często traktują go jako źródło dochodu.
Utrata konta to wtedy najgorsze, co może się wydarzyć.

Oto co warto zrobić, by zminimalizować ryzyko:

1. Zadbaj o odpowiednie, bezpieczne hasło

• nie stosuj tego samego hasła do wielu portali;

• najlepiej, by hasło składało się z ciągu znaków, których nie sposób znaleźć
w jakimkolwiek słowniku jakiegokolwiek języka. Mówiąc w skrócie, aby nie
było to faktyczne, istniejące słowo;

• zamień passwords na passphrases, tworząc abstrakcyjne zdania,
przedzielone znakami specjalnymi na przykład: 4losiegraja@nosie.

2. Twój adres e-mail

• najlepiej, by działał na Twojej własnej domenie;

• do odzyskiwania hasła użyj innego maila niż podany adres kontaktowy;
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• koniecznie pamiętaj hasło do zapasowego adresu e-mail. Skorzystaj
z managera, takiego jak na przykład Lastpass (aplikacja na telefon i wtycz-
ka do Google Chrome), dzięki któremu wystarczy zapamiętać główne
hasło, a resztę aplikacja uzupełni za Ciebie.

3. Aplikacja uwierzytelniająca

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe i skorzystaj z sugerowanej przez
Instagram aplikacji DUO Security. Instagram sam przeniesie Cię do sklepu
Play lub AppStore. Następnie pobierz dodatkowe kody i zapisz je w bezpiecznym
miejscu. Umożliwią Ci zresetowanie hasła, jeżeli stracisz dostęp do telefonu.
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4. Aplikacje połączone

Zwróć uwagę, jakie dane o sobie przekazujesz, łącząc Instagram z aplikacjami
współpracującymi, na przykład służącymi do planowania postów. Być może
udostępniasz jedynie nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe, a może szereg in-
nych danych, powiązanych na przykład z kontem Google.

5. Hasło to sekret

Nie zdradzaj hasła osobom postronnym. Można to zrobić nawet nieświadomie,
wysyłając je w wiadomości prywatnej bliskiej osobie. Hasło może zostać z takiej
wiadomości przechwycone i wykorzystane. Warto też raz na jakiś czas zmieniać
hasło na zupełnie nowe.
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Jeżeli chcesz przekazać komuś hasło, najlepiej zrobić to osobiście.
Wiemy, że to może wydawać się działaniem na wyrost, ale bezpieczeństwo
Twojego konta warte jest takich zabiegów.

6. Instagram a Facebook

Instagram, o czym nie każdy jeszcze wie, po wykupieniu został częścią
Facebooka. Pamiętaj, by tam również włączyć uwierzytelnianie dwuskładniko-
we. Jeżeli udostępniasz komuś dane logowania, upewnij się, że ona również
ma włączoną tę opcję. Nie zostawiaj komputera, nie wylogowując się uprzednio
z FB.

7. Czy Twoje dane już kiedyś wyciekły?

Sporadycznie słyszymy w mediach, że z jakiejś strony wyciekły dane użytkowni-
ków. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w tysiącach lub milionach
danych osobowych, które zostały przechwycone, mogą być też nasze. Ale jest
narzędzie, dzięki któremu można to sprawdzić.

Wejdź na stronę https://haveibeenpwned.com, wpisz swój adres mailowy i…
zapnij pasy, bo możesz się zdziwić. Oby nie! Piszący te słowa się zdziwił i teraz
zwraca jeszcze większa uwagę na bezpieczeństwo.

Pilnowanie zabezpieczeń to nie jest najprzyjemniejszy element prowadzenia
profilu w mediach społecznościowych. Jesteśmy jednak przekonani, że warto
poświęcić na to trochę czasu. Jeżeli masz wątpliwości, zapytaj kogoś, kto stracił
swoje konto, będące efektem długiej pracy, czy dzisiaj miałby inne podejście.

https://haveibeenpwned.com
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Wierzymy, że przebrnięcie przez podane w tym rozdziale wskazówki skutecznie
ustrzeże Twoje konto przez wykradnięciem danych osobowych lub utratą
dorobku.

Nie jesteśmy tak mądrzy w temacie zabezpieczeń, jak może się teraz wyda-
wać. Autorką wszystkich informacji, które posłużyły do opracowania tego
załącznika jestMartyna Krzyżanowska, dzieląca się swoimdoświadczeniem
i wiedzą na profilu@pomyslynainsta.

Z całego serca dziękujemy!

https://www.instagram.com/pomyslynainsta/
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Każde zagadnienie można by rozpisać na dodatkowe dziesięć stron, a i tak nie
zostanie ono wyczerpane. Zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że wielu rzeczy
w tym opracowaniu brakuje. Mimo to, przyjęliśmy pewne ramy, dlatego w tym
miejscu stawiamy kropkę. Oddajemy e-booka w Twoje dłonie z radością
i czystym sumieniem.

Dziękujemy Ci za dołączenie do naszej akcji. Dzięki Twojej cegiełce możemy
wspólnie pomóc Mateuszowi.

Kim jest chłopiec?

Mateuszek urodził się 2018 roku i od drugiej doby swojego życia przebywał
w Klinice Patologii Noworodka w Katowicach. Jako pięciomiesięczne niemowlę
został przyjęty do Domu Małego Dziecka w Gliwicach, prowadzonego przez
Siostry Zakonne.

Maluszek urodził się z rzadką wadą genetyczną, tzw. Zespołem Aperta
(kraniostynostoza, dysmorfia twarzoczaszki, rozszczep podniebienia, palcozrsty
u stóp i u rączek).

Mateuszek mimo przeciwności losu poprzez wsparcie wielu osób, darczyńców,
specjalistów lekarzy, rehabilitantów wiele osiągnął, ale dużo jeszcze przed nim.
W najbliższych miesiącach, a może nawet latach czeka go jeszcze operacja
głowy, a następnie zabieg rozdzielenia zrośniętych paluszków oraz ciągła
i regularna praca z rehabilitantem, logopedą i pedagogiem.

Decydując się na pobranie tego e-booka, pomogłeś chłopcu, który zasługuje na
wiele więcej, niż dostał od losu. Jeszcze raz dziękujemy Ci za ten wkład.

Będziemy na bieżąco informować Cię o zdrowiu Mateuszka podczas trwania
akcji i po jej zakończeniu.
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Kto za tym stoi?

Od wykiełkowania pomysłu do pełnej realizacji minęło kilka tygodni intensyw-
nej pracy. Wykonaliśmy ją, chcąc przekazać Ci jak najwięcej wartościowych
informacji. Jeszcze raz zaznaczamy, że duża część tych spostrzeżeń jest subiek-
tywna i masz prawo nie zgadzać się z nimi, i działać wedle własnego uznania.
To Twoje konto i Twoje zasady. My zrobiliśmy, co się dało, byś mógł korzystać
oraz inspirować się, a Twoje działania były dla Ciebie i Twoich odbiorców coraz
bardziej satysfakcjonujące i korzystne.

Beata Skrzypczak

Instagram:@opowiem_ci
Strona:www.opowiemci.com

Piotr Mąka

Instagram:@the.bookking
TikTok:@the.bookking

Tworzę ranking opowiemci: honorujemy twórców. Dostrzegamy i kibicujemy
twórcom, osobom, organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci.
Bez względu na wielkość profilu, konta, zaplecza, które posiada. Głosujemy na
osoby promujące czytelnictwo. Na Ciebie!

Zwycięzcy rankingu otrzymają statuetkę opowiemci, honorującą pracę, jaką
twórcy wkładają w promocję i upowszechnianie czytelnictwa w przestrzeni pu-
blicznej, jaką oferuje Internet.

Już dziś zgłoś nominację! https://www.opowiemci.com/ranking/

Tworzę #fantastycznebopolskie Instagramową, stałą inicjatywę, mającą
na celu promowanie tego co polskie i godne uznania. Zachęcam do dzielenia się
dobrą książką, chwalenia lokalnej manufaktury, zachwytu nad pomnikiem przy-
rody, pokazania czegoś pozornie zwykłego i przyziemnego, co ma w Twoich
oczach wartość.

Ja skupiam się na literaturze, akcja jest jednak otwarta dla wszystkich i wszyst-
kiego. Opublikuj post na Instagramie i dołącz do nas, udowadniając, że wszystko
może być #fantastycznebopolskie.

https://www.instagram.com/opowiem_ci/
https://www.opowiemci.com/
https://www.instagram.com/the.bookking/
https://www.tiktok.com/@the.bookking
https://www.opowiemci.com/ranking/
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Dominika Gołowin

Instagram:@zkotemczytane
YouTube:@zkotemczytane

Paweł Olek

Instagram:@emblemo
strona: olek.design

Promuję czytelnictwo na takich platformach jak Instagram i Youtube. Tworzę
miejsce w sieci „Z kotem czytane”, bo jedyny asystent, jaki zgodził się pracować
za karmę i miłość, to właśnie kot. Chcę pokazać, że czytanie jest dla każdego,
niezależnie od płci, poglądów czy wieku. Lubię bawić się słowem, fascynuje
mnie literatura, stąd wziął się pomysł na redakcję i korektę książek, bo kto inny
ma zadbać o wartościowy przekaz jak nie redaktor? Współorganizuję akcję
#życzliwybookstagram – wierzę, że dobro wraca jak bumerang i trzeba sobie
pomagać.

Jestem projektantem graficznym i ilustratorem. W codziennej pracy zajmuje się
projektowaniem aplikacji webowych i mobilnych, skupiając się na użyteczności
projektowanych rozwiązań. Pomagam małym i bardzo znanym firmom techno-
logicznym w opowiadaniu skomplikowanych koncepcji oprogramowania
w prosty sposób za pomocą ilustracji produktowych.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli odwiedzisz nas w sieci.
Będziemy wdzięczni za każde udostępnienie zbiórki i wkład

w pomoc dla Mateuszka.

Życzymy Ci samych sukcesóww Twoich projektach na Instagramie!

https://www.instagram.com/zkotemczytane/
https://www.youtube.com/c/Zkotemczytane
https://www.instagram.com/emblemo/
http://olek.design/
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