Somen

Ideapankki
yli 100 ideaa sosiaaliseen
mediaan, jotta pystyt
nostamaan henkilöbrädiäsi.

Henkilö

brändi

Jokaisella meillä on henkilöbrändi, brändi koostuu siitä mitä haluat
viestiä toisille eli imagosta ja siitä, mitä ihmiset ovat sinusta mieltä
kun poistut huoneesta eli maineesta.
Kun kehität omaa henkilbrändiäsi saat sitoutettua ihmisiä
kuuntelemaan, mitä sinulla on sanottavaa. Tämä on merkittävä etu,
olet sitten missä asemassa tahansa.
Henkilöbrändi ei muotoidu pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan
kaikki tekemisesi vaikuttaa siihen. Siksi on hyvä ymmärtää, että roolin
kehittäminen ei ole kannattavaa. Tuo sinun hyviä puolia esille ja tuo
heikkoidet esiin niin, että voit kehittää myös niistä vahvuuksiasi.

Henkilö

brändi

Jotta löydät sinun heikkoudet ja vahvuudet, tee itsestäsi SWOT. Missä
sinä olet vahva, heikko tai missä näet mahdollisuuksia ja uhkia. Kun
listaat nämä ylös, voit miettiä miten käännät heikkoudet
vahvuuksiksi?
Hyödynnä näitä mietteitä myös postausehdotuksissa. Esimerkiksi
tavoitteesi on kasvattaa tunnettavuutta yrittäjänä ja päätät julkaista
ideapankista julkaisun "kerro perheestäsi". Tuo tässä postauksessa
esille esimerkiksi miten olet noussut vaikeuksien kautta tähän
pisteeseen ja miten perheesi on ollut tukenasi ja miten. Näin saat
käännettyä kokemasi vaikeudet vahvuuksiksi sisällöntuotannossa.
Kun tiedostat heikkoutesi, pystyt niihin pureutumaan ja oppimaan
enemmän! Jos heikkoutesi on sisällöntuotto, voit aina opiskella sitä.

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Kiinnitä huomioita

näihin

Ole somessa oma itsesi. Jos yrität
pitää roolia yllä, se huomataan.

Puhu 80 % ydinviestistäsi, 20 % voi
olla mitä vain!
Anna seuraajille jotain arvokasta,
sinä päätät mitä se on. Ole
vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Hidas ja orgaaninen kasvu on aitoa!

Ennenkuin

aloitat
Mieti mikä on kohderyhmäsi? Tee mielessäsi
unelmaseuraaja, minkälainen hän on? Rakenna
sisältösi hänelle!
Mieti mikä on punainen lankasi?
Kerro profiilissasi heti aihealueesi.
Suunnittele postauksia valmiiksi ja
ajasta niitä! Näin vältyt stressiltä,
kun ajatuksia ei tunnu löytyvän
Vuorovaikuta! Sillä ihmiset löytävät sinut,
kun olet kiinnostava ja kommentoit myös
muiden julkaisuja.

Kauneus
1. Päivittäinen kasvojenhoitorutiini
2. Mitä tuotteita sinulta löytyy meikkipussistasi
3. Millä tuotteilla hemmottelet itseäsi
4. Meikkitutoriaali
5. Lempikauneudenhoitotuotteet"
6. "Panosta &pihistä" -tuotteet
7. Pahin kauneusmoka
8. Tuotearvostelu uudesta tuotteesta
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Hyvinvointi & terveys
1. Millä tavoin huolehdit kehostasi
2. Millä tavoin rentoudut rankan päivän päätteeksi
3. Aate tai filosofia minkä avulla selätät epäonnistumiset
4. Oman hyvinvoinnin kulmakivet
5. Miten minä voin
6. Kun tekisi mieli luovuttaa...
7. Unelmani
8. 3 asiaa, joista olen ylpeä
9. Mitä pelkoja olet voittanut
10. Kerro 3 haavetta
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Ruoka
1. Juhlien ykkösresepti
2. Lempiravintolasi
3. Paras aamupalareseptisi
4. Oletko hyvä keittiössä?
5. Lempiruoat
6. Tuotteet, mitä aina löytyy jääkaapista
7. Nopea ja helppo arkiruoka resepti
8. Ruoka, mitä ilman et voisi elää
9. Illallinen kahdelle -treffit
10. Helpot ja nopeat välipalat
11. Mistä löydän inspiraatiota ruokiin
12. Mausteinen ruoka vai ei?
13. Tutustu jonkin maan ruokakulttuuriin ja kokkaa jotain uutta
14. Lempijuomasi
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Ura
1. Kerro mikä oli sinun lempiaine koulussa ja miten se auttoi sinua
tähän pisteeseen
2. Kerro mikä motivoi sinua
3. Mitä ajattelit lapsena, että sinusta tulee isona
4. Miten urapolkusi on muuttunut
5. Käännekohta urallasi
6. Kerro esihenkilöstä jota olet ihaillut, mikä hänessä motivoi
7. Tämän hetken toiveet omalla uralla
8. Missä haluaisit olla 5 vuoden päästä omalla urallasi
9. Ihminen joka on vaikuttanut uraani
10. Työni positiiviset puolet
11. Uratavoitteeni
12. Mitä esteitä olet kohdannu urallasi
13. Mistä saat luovuutta
14. Työt kotona vai toimistolla
15. Behind the scenes -kuvia töistä, kuvauksista yms.
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Perhe & koti
1. Onko perheen ja uran yhdistäminen vaikeaa? Miten siinä onnistuit?
2. Kerro mitä mieltä olet nykypäivän vanhemmuuden mielikuvista
3. Mikä lapsuuden muisto on vahvin ja mitä se merkitsee sinulle
nykyään
4. Keitä sinun perheeseen kuuluu
5. Kerro lapsuudestasi jokin hauska fakta
6. Millainen olit lapsena
7. Kerro lapsuudestasi jokin tarina
8. Teininä olin...
9. Kuka oli lapsuudessa roolimallisi
10. Kuka oli lapsuutesi julkkis-ihastus
11. Missä haluaisit asua
12. Missä kaikkialla olet asunut
13. Kerro kodistasi
14. Parhaimmat siivous-niksit
15. Miten pidät kodin järjestystä yllä
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Harrastukset & matkailu
1. Kerro lempiharrastuksestasi ja miten löysit sen pariin
2. Mitä harrastusta haluaisit kokeilla, jos sinulla olisi aikaa
3. Kokeile jotain uutta lajia ja kerro siitä
4. Kerro onko urheilullasi jotain tavoitteita (osallistuminen kisaan tms)
5. Lempikirjat tällä hetkellä
6. Talvi- vai kesäurheilu, miksi?
7. Mihin maahan haluaisit matkustaa seuraavaksi
8. Missä maissa olet matkustellut
9. Unelmalomasi olisi...
10. Parhaat matkavinkit
11. Suomen ihanin kaupunki
12. Kerro mihin maahan et haluaisi matkustaa ja miksi
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Muoti
1. Helpoimmat muotivinkit arjen keskellä
2. Vaatekaappisit luottovaatteet
3. Kerro tyylistäsi
4. Mistä saat inspiraatiota pukeutumiseesi
5. Sinun top 3 asusteet
6. Tyylisi 10 vuotta sitten
7. Kerro mitä muoti-ilmiötä kaipaat
8. Lempivuodenaikasi muodissa
9. Top 3 vaatekaupat
10. Laukkuni sisältö
11. Tyylin toivelista
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Enemmän sinusta
1. Unelmatreffit
2. Kerro päivästäsi
3. Elämäsi käännekohta
4. Kuka sinua inspiroi
5. Kerro elämäsi noloin hetki
6. Kerro 5 hauskaa faktaa itsestäsi
7. Minkä taidon haluaisit oppia
8. Q & A -seuraajat kysyy, sinä vastaat
9. Kerro jokin outo tapasi
10. Lempielokuvat
11. Netflix-vinkki
12. Kuukauden suunnitelmat
13. Ensi vuonna aion...
14. Paras elämänneuvo, jonka olet saanut
15. Kerro joku viisaus, jonka olet kuullut
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Tutustu myös
muihin oppaisiimme!
WWW.PIRSKESUUNNITTELU.COM
@pirskesuunnittelu

