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To jak prowadzisz swoje konto

firmowe w mediach

społecznościowych decyduje 

o Twoim wizerunku 

i o budowaniu Twojej marki

osobistej.

 

Obecnie prawie każdy gabinet

dietetyczny ma konto firmowe na

Facebooku, Instagramie, często

dietetycy prowadzą także swój

kanał na You Tube.

 

 

 

Jednak nie wystarczy mieć konta

w mediach społecznościowych 

i raz na tydzień wrzucić obojętnie

jaki post, obecnie liczy się jakość 

i planowanie.



Zwróć uwagę:

-aby posty, materiały które publikujesz

dawały odbiorcy wartość

-aby tekst był spójny i przejrzysty

-aby grafika była skomponowana

schludnie i z klasą, nie wrzucaj

przypadkowych zdjęć w kiepskiej jakości

-trzymaj się planu publikacji.

 

Czym jest plan publikacji?

Codziennie publikuj posty, najlepiej

zaplanuj je z wyprzedzeniem. W wolnej

chwili stwórz treści i grafiki i przygotuj

całą publikację, zaplanuj którego dnia 

i o której godzinie posty z automatu

zostaną opublikowane. 

 

Zadbaj o to aby treści były powtarzalne 

w ciągu tygodnia, to

przyzwyczai Twoich odbiorców do

regularnego odwiedzania Twojej strony.

 

 

Zaplanuj na przykład, że co poniedziałek

będziesz publikować dietetyczny przepis

na coś słodkiego a co niedzielę na

dietetyczny obiad. We wtorki możesz

publikować ciekawe artykuły w środy

metamorfozy Twoich pacjentów. 

 

Wszystko to sprawi, że

będziesz mógł zaplanować sobie pracę 

i strona będzie wyglądała profesjonalnie 

a żadna treść nie będzie przypadkowa. 

To wszystko zależy tylko od Twojej

wyobraźni.



Przed stworzeniem planu publikacji

zastanów się co będziesz publikować.

Jakie problemy ma Twój odbiorca,

jakie treści rozwiążą jego problemy.

Problemy mojego 
odbiorcy 

Treści publikacji

Scharakteryzuj swojego odbiorcę. 

Opisz go w kilku zdaniach.

Kim jest, czym się zajmuje, co potrafi, 

z czym ma problem, gdzie mieszka,

czym się interesuje, w jakim jest wieku.
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Wypisz 7 obszarów (jeśli chcesz

publikować codziennie), nad

którymi się skupisz tworząc treści

do mediów społecznościowych. 

 

Następnie wypisz kilka tematów 

w każdym z obszarów na które

będziesz pisał/ nagrywał/tworzył

grafiki w swoich mediach. 

Na przykład obszar gotowanie,

tematy odżywcze koktajle, fit

desery, pożywne obiady, lekkie

kolacje, filmy na których gotuję,

przepisy na potrawy, artykuły 

o zdrowych technikach

przygotowywania potraw.
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Na co zwrócić uwagę tworząc posty 

w mediach społecznościowych oraz wiele innych

informacji znajdziesz w naszym szkoleniu

„Marketing i zarządzanie gabinetem dietetycznym”. 

Szczegóły: www.paletadiet.pl w zakładce szkolenia.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi

materiałami!

Zespół Palety Diet


