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Twoja historia - jak zaczęła się się Twoja przygoda 
i dlaczego robisz to co robisz.

Dlaczego założyłaś firmę - co Cię skłoniło do tej
decyzji, jakie wydarzenia, okoliczności.

Skąd wzięłaś pomysł na swoją firmę - co Cię
zainspirowało, a może była to jakaś osoba.

Do kogo kierujesz swoje usługi - komu szczególnie
możesz pomóc. 

Opisz swój produkt - co zawiera, dla kogo jest
skierowany, jak powstawał.
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Przedstaw się - opisz kim jesteś,
jak możesz pomóc i co można
znaleźć na Twoim profilu. 
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Kto Cię inspiruje - biznesowo i prywatnie. Kto
sprawia, że masz głowę pełną pomysłów.

Jakie książki czytasz - dlaczego takie, co Ci się w
nich podoba.

Skąd czerpiesz wiedzę - od kogo się uczysz, z jakich
szkoleń, kursów korzystasz.

Zaproszenie do innych mediów - zaproś na swoje
inne kanały w mediach społecznościowych.

Pochwal się recenzją usługi/produktu - pokaż
opinie zadowolonych klientów.

Jakie problemy klientów
rozwiązujesz- jakie przypadki
rozwiązywałaś, jak sobie z nimi
poradziłaś.
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Dlaczego lubisz swoją pracę 
- co Ci się w niej podoba, co Cię
motywuje.

Za co cenisz home office - jak organizujesz sobie
pracę w domowych warunkach.

Zaprezentuj  poradnik - pokaż jak coś wykonać, np.  
ciekawą grafikę w Canvie.

Backstage  - pokaż nad czym teraz pracujesz.

Poleć 3 filmy - napisz dlaczego Ci się podobały.

Pochwal się rocznicą - np. 1-rok działalności, napisz
czego Cię nauczył i jakie wnioski wyciągnęłaś.
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Relaks - napisz jak
odpoczywasz, co Cię relaksuje.

Chwal się - pokaż nagrody, certyfikaty, pisz o tym, że
podnosisz swoje kwalifikacje. 

Czas  wolny - co robisz kiedy nie pracujesz.

Gdzie szukasz inspiracji - do jakich grup należysz,
jakie konta obserwujesz, jakie wartościowe treści
można tam znaleźć.

Poproś o radę - zapytaj swoich odbiorców np. o
przepis na najlepsze ciasto z truskawkami, daj im się
wykazać.

Z czym się teraz mierzysz - co sprawia Ci trudność 
i jakie masz pomysły na rozwiazanie.
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Narzędzia i aplikacje - z jakich
narzędzi i aplikacji korzystasz na
co dzień.

Ciekawe statystyki, badania - możesz napisać o
ciekawych badaniach, które są związane np. z Twoją
branżą.  

Zdradź  jakiś sekret - coś czego nikt o Tobie nie wie,
może też być jakiś błąd który popełniłaś, ale szybko
zdążyłaś go naprawić i nikt się o nim nie dowiedział.

Naucz tego czego właśnie się nauczyłaś - podziel
się tipem, narzędziem, którą właśnie poznałaś. 

Co  by było gdyby - stwórz nową historię.

Twoje kamienie milowe - co było przełomowym
momentem w Twojej firmie.
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Pamiętaj, że po drugiej stronie jest człowiek.
Nie tworzysz dla siebie, a dla swojej

społeczności. 
 






