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În prezent, cam toată lumea poate posta pe Facebook. Aceasta este rețeaua de 
socializare la care ne vom referi, fiind cea mai populară, dar informațiile descrise aici pot 
fi aplicate oricărei alte rețele de socializare pe care o folosești.  Toate sunt gratuite, 
accesibile și foarte atractive pentru tineri.  Dar cum să folosim această minunată resursă 
într-un mod inteligent? Aici sunt câteva sfaturi:  

Text + (poză sau video) este mult mai atrăgător decât un text simplu  

Fotografiile și video-urile sunt mult mai interesante decât textele simple, deci vor atrage 
mai multă atenție. Facebook are algoritmi care pot calcula interesul publicului, astfel 
încât acest gen de postări vor fi active pentru mai mult timp și vor ajunge la mai multe 
persoane.  De asemenea, încearcă să păstrezi textul postării în limita a 200 de caractere. 
Mulți oameni își pierd interesul când trebuie să citească mai mult. Pozele sunt mai 
atrăgătoare când includ: 

! Oameni (fac alți oameni să vadă partea umană a activității voastre, ce pentru un 
ONG este extrem de important); 

! Imagini virale, care împărtășesc mesaje care se potrivesc misiunii organizației tale 
sau care fac oamenii să râdă (acestea vor fi redistribuite mai mault de către 
publicul vostru); 

! Poze artistice de la activități;  
! Statistici relevante pentru grupul vostru țintă; 
! Citate relevante pentru grupul vostru țintă; 
! Trimiteri la zile tematice (de exemplu: “Ziua internațională a limbii materne”); 
! Un apel la schimbare comportamentală. 

Actualizează-ți pagina în mod regulat 

De câte ori organizația ta are ceva de împărtășit, fă-o! O activitate constantă și 
interesantă pe pagina organizației va menține viu interesul publicului. Pe de altă parte, 
încearcă să nu fii prea plictisitor sau chiar mai rău, încearcă să nu îți încarci pagina cu 
informații irelevante.  

 

 

5. Social media 
Cum să faci pagina de social media mai captivantă? 



 

 48 

Capitolul 
2 

2

Folosește recomandările/mărturiile persoanelor cu care lucrezi  

Din când în când, recomandarea unei persoane care a beneficiat de serviciile 
organizației tale (acompaniată de fotografia sa) va fi foarte apreciată și va genera în 
același timp și o conexiune emoțională cu publicul tău. Cu toate acestea, nu exagera! 
Munca pe care o faci este pentru a crea o lume mai bună nu pentru a-ți creea ție o 
imagine din asta. Prea multe postări de acest gen vor avea un efect opus, făcând 
publicul să creadă că ești mai interesat de ”aprecierile” paginii tale decât de oferirea de 
servicii de calitate grupului tău țintă. Aprecierile pe Facebook nu sunt ținta ta, ci doar o 
modalitate de a crește impactul muncii tale.   

Interacționează cu publicul tău 

Rețelele de socializare sunt interactive, așa că profită de asta!  

Solicită publicului tău să împărtășească opinii și chiar să contribuie la elaborarea unor 
inițiative. Oamenii vor acorda mai multa atenție postărilor viitoare și vei obține un 
feedback foarte important din partea comunității sau a altor persoane interesate. Când 
alegi să integrezi o parte din feedback-ul primit în proiectele organizației tale, nu uita să 
împărtășești acest lucru. Din nou, folosește-te de pagina rețelei tale de socializare. 

Fă un pas înainte! Creează un plan de discuții regulate.  

De exemplu, săptămânal, poți introduce un subiect de discuție care e interesant pentru 
comunitate și poți ruga publicul să-și împărtășească opinia. Începe cu subiecte mai ușor 
de abordat, care sunt interesante pentru mai mulți oameni. Din nou, dacă decizi să 
folosești această informație în orice fel sau să o transmiți mai departe unor factori de 
decizie, nu uita să menționezi asta online.  

Împărtășește informații exclusive  

Dacă dorești ca Facebook să fie unul dintre principalele canale de comunicare pe care îl 
folosești pentru organizația ta, atunci ar putea fi folositor ca, din când în când, să 
împărtășești niște informații care vor fi disponibile exclusiv pe această rețea de 
socializare. Oamenii vor deveni mai interesați să-ți urmărească pagina.  

Utilizează Facebook Insights pentru a-ți cunoaște audiența (sau orice alt 
instrument similar pe care rețeaua ta de socializare ți-l oferă) 

Facebook oferă un instrument foarte interesant pentru analizarea audienței numit 
Facebook insights (disponibil la https://www.facebook.com/insights/). Vei afla care sunt 
cele mai populare postări, câți oameni sunt impactați de postările tale, câți dintre ei îți 
vizitează pagina, când se întâmplă toate acestea și care este profilul vizitatorilor tăi 
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(după țară, oraș, sex, vârstă etc.). Poți vedea când majoritatea celor care urmăresc 
pagina sunt online sau când grupuri țintă specifice care sunt mai active si poți posta la 
momentul respectiv. 

Amintește-le celor care te urmăresc să aprecieze postările tale și să le posteze la 
rândul lor  

Este foarte ușor pentru un utilizator sa arate că îi place sau să o distribuie o postare de 
pe pagina ta, dar, de obicei, oamenii uită sau nu acordă atenție acestui lucru. Doar prin 
simpla adăugare a unui memento la sfârșitul postării, se poate aduce o creștere 
semnificativă a popularității postărilor tale (de exemplu, "Vă rugăm să distribuiți dacă vi 
se pare util" sau "Nu uitați să apreciați activitatea voluntarilor noștri"). 

Roagă-ți colegii, voluntarii și prietenii să ajute la promovarea paginii  

Aprecierile, distribuirile, dar și comentariile la postările tale, în special cele făcute de 
oameni care au multe persoane în lista de prieteni, sunt o resursă importantă de a 
crește popularitatea paginii. Astfel, nu strică să îți rogi prietenii care îți sunt mai 
apropiați să facă toate acestea în ceea ce privește postările tale.  

Integrează Facebook în website-ul tău 

Astăzi, Facebook și alte platforme de socializare oferă instrumente ușor de utilizat care 
îți dau posibilitatea de a distribui conținutul publicat pe rețeaua de socializare prin 
intermediul website-ului tău.  Profită de acest lucru și folosește cele două intrumente de 
relaționare cu publicul pentru a crește impactul unuia cu ajutorul celuilalt.  

Organizează concursuri pe pagina ta de Facebook 

Organizarea unor mici concursuri pe pagina ta de Facebook (chiar și concursuri foto-
video sau de cea mai bună idee pentru ceva) este o modalitate bună a interacționa cu 
publicul organizației tale. 

Promovează pagina ta online…în mediul offline  

Promovarea offline (prin postere, fluturași, bannere etc.) poate fi o modalitate bună de a 
face oamenii să viziteze profilul tău.  Cu toate acestea, ține cont de faptul că oamenii nu 
vor accesa pagina ta de Facebook doar pentru că văd un fluturaș cu adresa sa. Orice 
material promoțional decizi să folosești, asigură-te că asociază vizitarea paginii cu ceva 
atractiv pentru grupul tău țintă (de exemplu: “Pentru a afla mai multe despre ultimele 
oportunități de voluntariat, apreciază-ne pe Facebook!”). 

 



 

 50 

Capitolul 
2 

4

Fii amuzant și vesel 

Conținutul amuzant și vesel are șanse mai mari de a crește nivelul audienței. Totuși, 
creând un conținut amuzant nu este un lucru simplu și necesită o doză de talent. Ia în 
considerare si faptul că unele glume ar putea fi percepute ca ofensatoare de un grup 
sau altul și ai grijă cum folosești acest truc.  

 


