


KIM JESTEM
Mam na imię Ewa i jestem fotografką z pasji.
Pomagam kobietom przejść od marzeń o ładnych zdjęciach do zarabiania
na swojej pasji. Wspieram, motywuję i pokazuję, że jeśli się czegoś
bardzo chce, to się da! 
Wyzwaniami na IG zainteresowałam się ponad 2 lata temu, jeszcze na
poprzednim koncie. Już wtedy widziałam w nich potencjał, ale jeszcze
wtedy nie wiedziałam dokładnie jak to zrobić, by działały one na moją
korzyść. Przez ten czas bardzo rozwinęłam swoją wiedzę na temat
Instagrama, a dzięki temu wnioski same napłynęły. 
Sprawdzałam, testowałam i teraz głośno mogę powiedzieć, że to działa! 
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✅ wzrost serduszek pod postami wyzwaniowymi
✅ więcej wartościowych komentarzy
✅ nowych odbiorców
✅ udostępnienia 
✅ większy zasięg profilu

Pamiętaj tylko, że samo się nie zadzieje, trzeba włożyć w to swoje
działania, a efekty pokażą się szybciej niż myślisz. 

Link do WIDEO www.ewakacprzak.pl/wow

JEŚLI WDRĄŻYSZ TE DZIAŁANIA W ŻYCIE,
ZYSKASZ:

http://www.ewakacprzak.pl/wow-nagranie


C H E C K L I S T A
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dajesz wartość? (rozrywka, inspiracje, historie, wiedza, itp.)

to, co dajesz swojej społeczności jest ciekawe?

czy sama chętnie oglądałabyś / czytałabyś takie treści? 

Twoje BIO informuje, co odbiorca znajdzie na Twoim profilu?

Twoje zdjęcie profilowe jest wyraźne i pokazuje Ciebie, lub coś co może

kojarzyć się z Twoimi treściami? 

Twoja siatka zdjęć jest spójna?

Przygotuj swój profil przed przyjściem nowego odbiorcy:

Zastanów się, czy:

kreatywnym pomyśle na zdjęcie, to ono przyciąga odbiorców na Twój post. 

jakości zdjęcia (dobre światło, poprawna obróbka).

dodaniu opisu pod zdjęciem (pamiętaj o akapitach). 

dodaniu wezwania do działania (pytanie, udostępnienie, zapis posta, itp.)

oznaczeniu odpowiedniego # oraz autora wyzwania. 

dodanie dodatkowych #.

Tworząc post na wyzwanie pamiętaj o:



Obserwuj, o której godzinie jest największa aktywność podczas wyzwania

i staraj się w tym czasie dodawać swoje posty.

Bądź aktywna na Instagramie po dodaniu posta. (być może ktoś zacznie

rozmowę w komentarzach).

Odpowiadaj na komentarze tak, aby kontynuować rozmowę. Postaraj się,

gdzie się da nie kończyć zwykłym "dziękuje".

Wywiązała się ciekawa konwersacja pod postem? Przenieś ją do wiadomości

prywatnej. Buduj relacje.

Odwiedzaj posty innych uczestniczek, zaglądaj na profile.

Jeśli coś Ci się podoba, zostawiaj wartościowe komentarze, serduszka

i śmiało udostępniaj prace innych. (pamiętaj o oznaczeniu osoby,

w przeciwnym wypadku nie zobaczy ona Twojej aktywności).

Unikaj komentarzy typu "super", "pięknie", "extra", postaraj się komentarzem

zaciekawić swoją osobą. 

Gdy coś Cię zaciekawi, możesz napisać prywatną wiadomość, zapytać.

W ten sposób można poznać naprawdę ciekawych ludzi.

C H E C K L I S T A
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Praktyki, które pozwolą Ci sprawić, że Twój profil będzie bardziej
widoczny podczas wyzwania. 



mnóstwo wiedzy na profilu na IG,
cotygodniowe foto-lekcje w wyzwaniu FotoKlub,
niedzielna FotoKawka – newsletter,
blog,
e -booki i presety.

6

Co więcej mogę Ci zaoferować:
(kliknij na ikonkę) 

https://www.instagram.com/ewakacprzakpl/
https://ewakacprzak.pl/newsletter-z-pomocnikiem/
https://ewakacprzak.pl/wyzwanie-fotograficzne/
http://www.ewakacprzak.pl/blog
https://ewakacprzak.pl/moj-sklep/

