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INSTAGRAM/FB SISU PLAANUR 
 

Päev 1 Päev 2 Päev 3 

Pilt Sinust, tutvusta ennast 
uutele jälgijatele. 

Mille eest Sa täna tänulik 
oled? 

Töö ruumi/paiga foto, jagage 
mõnda stseeni kaadri tagant. 

 
 

 
 

 
 

Päev 4 

Vasta küsimusele, mille 
klient/huviline on hiljuti 

küsinud. 

Päev 5 

Räägi oma põhjusest, miks sa 
teed seda, mida sa teed? 

Päev 6 

Jaga oma tööprotsessi.  
Anna oma järgijatele võimalus 

piiluda Sinu maailma. 

      

Päev 7 

Loo inspireeriv multipostitus 
oma toote/ teenuse pildiga ja  
kasutajate kommentaaridega. 

Päev 8 

Tähista oma saavutusi mida 
ergutavad või mille allikaks on 

Sinu järgijad.    

Päev 9 

Jaga valdkonna uudiseid või 
värskendusi oma ettevõtte 

kohta. 

      

Päev 10 

Räägi endast, miks sa üldse 
oma äri alustasid. Mis su 

unistus oli? 

Päev 11 

Inspireeri oma järgijaid ja palu 
neil anda teile emoji, kui nad 

nõustuvad. 

Päev 12 

Räägi millestki, mis täna tööl 
juhtus. 

      

Päev 13 

Edendada positiivsust.  
(seosta see oma ettevõttega) 

Päev 14 

Käsi hoiab pliiatsit/pintslit või 
töötab sülearvutiga. 

Päev 15 

Esita tõene või vale küsimus, 
mis on seotud Sinu 

ettevõttega. 
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Päev 16 

Jaga midagi Su järgijad 
tahaksid just Sinult õppida. 

Päev 17 

Räägi oma perest/sõbrast ja 
sellest, kuidas nad sind 

toetasid.  

Päev 18 

Aita kedagi täna oma 
julgustavate sõnadega. 

 
 

 
 

 
 

Päev 19 

Jaga oma ettevõtte visiooni. 

Päev 20 

Kirjelda oma meeleolu 
emotikonides ja palu oma 

lugejatel teha sama. 

Päev 21 

Räägi sellest, millele oled 
praegu keskendunud  

      

Päev 22 

Rääkige kellestki oma elus või 
veebis, mis Sind inspireeris. 

Päev 23 

Jaga näpunäiteid selle kohta, 
kuidas Sa oma päeva 

planeerid. 

Päev 24 

Loo top 5/10 toodetest või 
ükskõik millest, mis on seotud 

Sinu ettevõttega. 

      

Päev 25 

Jaga oma edu retsepti. Midagi, 
mis on sind tõesti aidanud. 

Päev 26 

Õpetamishetk. Õpeta oma 
järgijatele midagi, mida nad 

tahaksid teada. 

Päev 27 

Jaga inspireerivat lugu. 

      

Päev 28 

Räägi sellest, miks sa oma 
ettevõtet/äri naudid. 

Päev 29 

Tee endast pilt väljas või 
midagi tegemas, jaga lõbusat 

hetke. 

Päev 30 

Räägi raskustest, mis sul on 
olnud oma äris ja kuidas sa 

sellest üle said. 
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Ole loominguline, nii et Sinu Instagrami lood paistaks silma. Postita piisava sagedusega, et saada 

vikerkaarerõngas oma profiilipildi ümber. 

Vaadake oma postituste numbreid, et näha, millised lood said kõige rohkem tähelepanu ja tee 

rohkem selliseid! 

Jälgi oma esinemist, et näeksid, mida Su publik armastab kuulda ja seejärel tee seda rohkem! 

Postita ajal, mil Su jälgijad on võrgus ja püsi järjepidev. Kasuta eredaid selgeid pilte.  

 

Ole ise võrgustikes aktiivne, paista silma positiivsusega, sest irisejaid on sotsmeedias Sinutagi 

küllalt. Ära unusta tänamast, ära unusta anda jõudu teistele üritajatele ja eriti algajatele – mõtle, 

kust alustasid Sina, kes andis Sulle julgust ja jõudu ning kuidas seda tehti. Ära unusta, et kuidas 

koer külale, nii küla… Õpeta ja julgusta oma järgijaid jagama isiklikke muljeid ja arvamusi – 

võrgustikus on jõud!  

 

 


