KOBIECA FOTO SZKOŁA

WYRÓŻNIONE
RELACJE NA
INSTAGRAMIE
STWÓRZ SWOJĄ WIZYTÓWKĘ

W tym PDF-ie znajdziesz krótką instrukcję, w jaki sposób przygotować
wyróżnione relacje na Instagramie. Wyjaśnię, czym są wyróżnione
relacje, do czego mogą służyć i jak je możesz kreatywnie wykorzystać
w formie wizytówki.
Jeśli masz pytania dotyczące tworzenia wyróżnionych relacji albo coś
w
PDF-ie
było
dla
Ciebie
niejasne,
daj
znać
na
kontakt@kobiecafotoszkola.pl. Będzie mi również miło, jeśli oznaczysz
Kobiecą Foto Szkołę na Instagramie, żeby pochwalić się stworzonymi
wyróżnionymi relacjami.
Do dzieła!

Na Instagramie oprócz zwykłych postów można wrzucać także Insta
Stories, czyli relacje, które znikają po 24 godzinach od publikacji. W ten
sposób Instagram dał przestrzeń do bardziej spontanicznej publikacji
treści. Np. jesteś w fajnej knajpce i chcesz pochwalić ich przepyszny
deser, więc wrzucasz zdjęcie z szarlotką na Insta Stories, tagujesz
restaurację i dzielisz się z obserwującymi swoją recenzją. Jednocześnie
nie musisz martwić się, czy takie zdjęcie jest spójne treściowo i
wizualnie z Twoim profilem, ponieważ zniknie za 24 godziny.

Co jeśli chcesz, żeby relacje wrzucane na Insta Stories miały dłuższy
żywot niż doba? Wystarczy zrobić z nich wyróżnione relacje, które
będą zapisane pod opisem bio na głównej stronie Twojego profilu IG.
W ten sposób możesz tworzyć kolekcje relacji, do których mają dostęp
Twoi obserwujący.

Jeśli wrzucasz już swoje zdjęcia na
Insta Stories, to od utworzenia
wyróżnionych relacji dzieli Cię
dosłownie kilka sekund. Poniżej
znajdziesz instrukcję krok po
kroku. Jeśli wiesz, jak tworzyć
zwykłe relacje, możesz pominąć
następne dwa akapity.

Aby stworzyć relację, kliknij na
aparat, który widzisz w lewym
górnym
rogu
na
stronie
przeglądania postów. Po kliknięciu
pojawi się ekran relacji. Możesz
teraz zrobić zdjęcie bądź wybrać
grafikę
zapisaną
w
pamięci
Twojego telefonu. Żeby to zrobić,
przesuń placem w górę —
otrzymasz wówczas dostęp do
swojej biblioteki plików.

Kiedy wybierzesz już zdjęcie, możesz dodać napis, element graficzny
czy jedną z naklejek (np. godzinę, pogodę, hashtag, oznaczenie innego
profilu). Wszystkie te funkcje widoczne są u góry ekranu, możesz się
nimi pobawić i sprawdzić, co Ci się podoba.

Masz już gotową grafikę do
wrzucenia! Teraz spójrz na lewy
dolny
róg
ekranu.
Tam
zobaczysz kółeczko ze swoim
zdjęciem profilowym oraz napis
„Twoja
relacja”.
Jeśli
go
naciśniesz, zdjęcie opublikuje
się w zwykłym stories. Jeśli
przyciśniesz
palcem
dłużej,
pojawi się komunikat „Dodaj do
wyróżnionych relacji”. Możesz
teraz stworzyć nową kolekcję
wyróżnionych relacji i nadać jej
nazwę bądź dodać zdjęcie do
stworzonej
już
wcześniej
kolekcji.

Wrzuciłaś zdjęcie do zwykłych
Insta Stories? Nic straconego!
Odtwórz swoje relacje, klikając
na kółko z Twoim zdjęciem
profilowym na stronie głównej
profilu
lub
na
stronie
przeglądania. Po prawej stronie,
na dole ekranu, zobaczysz
symbol serduszka i napis
„Wyróżnione relacje”. Kliknij i
dodaj zdjęcie do wyróżnionych
relacji.

Świetnym sposobem na wykorzystanie wyróżnionych relacji jest
stworzenie swojej insta-wizytówki. Będzie mogła ją zobaczyć każda
osoba, która wejdzie na Twój profil. Wizytówka to dobra metoda, by
przedstawić siebie, odpowiedzieć coś o swojej marce bądź blogu,
zachęcić do obserwowania.
Żeby wizytówka fajnie się prezentowała, była spójna i przyciągała
uwagę, stwórz specjalne grafiki z Twoimi zdjęciami, zdjęciami Twoich
produktów, zrzutami ekranu itd. Polecam wykorzystać do tego
bezpłatne narzędzie Canva.

Otwórz Canvę (jeśli nie masz konta, zarejestruj się najpierw), a
następnie zdefiniuj format Insta Stories, czyli 1080 x 1920. Kiedy to
zrobisz, zobaczysz stronę tworzenia grafiki. Canva ma wiele
zaawansowanych funkcji, więc daj sobie czas, żeby je rozgryźć. Możesz
również skorzystać z dostępnych w aplikacji szablonów Insta Stories,
które mają wiele ciekawych i bardzo ładnie prezentujących się grafik.
Można je dostosować pod swój pomysł.

Przykładowe grafiki, które możesz stworzyć w ramach
wizytówki, to:
1. Przedstawienie się ze swoim zdjęciem
2. Napisanie kilku nieznanych faktów o Tobie
3. Pokazanie swojej strony firmowej lub swoich produktów
4. Opowiedzenie, czym się zajmujesz
5. Zostawienie kontaktu do siebie, np. adresu mailowego

swojej

Kiedy grafiki będą już przygotowane, pobierz je na telefon i dalej
postępuj zgodnie z instrukcją tworzenia wyróżnionych relacji, którą
znajdziesz powyżej.

PAMIĘTAJ! Grafiki w wyróżnionych relacjach będą wyświetlały się
zgodnie z kolejnością ich publikacji.

Żeby wyróżnione relacje estetycznie
wyglądały na stronie głównej Twojego
profilu, stwórz dla nich podobne
okładki. Możesz ponownie w tym celu
użyć narzędzia Canva. Utwórz grafiki o
tych samych wymiarach co Insta
Stories (1080 x 1920) i w centralnym ich
punkcie umieść napis czy symbol,
które będą wyświetlały się jako okładki.
Następnie zgraj okładki na
telefon
i
przejdź
do
głównej strony profilu.
Przytrzymaj dłużej palcem
na kółku z wyróżnioną
relacją.
Po
chwili
zobaczysz panel z różnymi
opcjami. Wybierz: „Edytuj
wyróżnioną
relację”.
Następnie kliknij „Edytuj
obraz w tle” i wgraj swoją
okładkę. Gotowe!

Wizytówka jest super sposobem na przedstawienie siebie i swojej
oferty, ale wyróżnione relacje można wykorzystać także do innych
celów.
Oto kilka pomysłów na wykorzystanie wyróżnionych relacji:
1. Oferta sklepu
2. Nowe posty na blogu
3. Zawartość sprzedawanego kursu online
4. Tipy i rady
5. Seria postów na Instagramie
6. Opinie klientów/obserwatorów
7. Ulubieńcy i polecenia

@wild.rocks

@basiatworek_ninjayogi

@fotografiaodkuchni

Dzięki za pobranie poradnika! Trzymam kciuki za Twoją wizytówkę i
inne wyróżnione relacje. Jeśli masz ochotę, daj znać na Instagramie,
że korzystałaś z tych porad i oznacz mnie @kobiecafotoszkola

Napisz na kontakt@kobiecafotoszkola.pl.

Uściski!
Dominika

