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רעיונות לתוכן
בסושיאל מדיה

נשי עסקי - מרחב העצמה  ת  רי #פרזנטו



תמונות וסרטונים
לפני ואחרי

איך את עושה את זה?
פתיחת מוצר (אנבוקסינג)

צילומי מסך
הדגמה

סלפי
מאחורי הקלעים

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

לשאול שאלות
8. תעשו סקר

9. תבקשו פידבק
10. זה או זה?

11. מה הדבר המועדף עליך?
12. אם היית יכול/ה...
13. השלם את החסר

נושאים חמים

14. חגים ואירועים
15. חדשות מהתעשייה

16. נושאים טרנדיים
17. סרטונים ויראליים

השראה
18. ציטוטים

19. סיפורי העצמה
20. התגברות על מכשולים

21. טיפים לשגרה 
22. כלים לשיפור

מועדף עלי

23. ספר מועדף
24. שיר מועדף

25. פודקאסט מועדף
26. קורס אונליין מומלץ

27. מוצר או שירות מועדף
28. תוכן מועדף

29. תוכנית מועדפת

קידום עצמי
30. תוכן חדש

31. תוכן פופולרי
32. מתנה חינמית להורדה

33. מוצר / שירות חדש
34. קידום ניוזלטר
35. קידום פוסטים

36. קידום חשבונות ברשתות
37. קידום מכירות

38. השקה
39. הצגה עצמית מחדש

שיתופים

40. תמונה משעשעת
41. מטרה שאת תומכת בה

42. לראיין לקוח
43. לראיין מומחה

44. להודות ללקוחות שלכם
45. המלצה על שירות/מוצר של מישהו

ספרי עליך
46. זמן משפחה

47. תחביב 
48. טיפוח אישי

49. תחביב שלך
50. פלייליסט שמרגיע אותך

51. התמודדות
52. חוויה חדשה

את המומחית

53. טיפ שיחסוך כסף
54. אינפוגרפיקה

55. מאמרים בתחום שלך
56. קואצ׳ינג אחד על אחד

57. לפתור בעיה
58. לענות על שאלות

59. עשה בעצמך
60. טעויות נפוצות 

61. מה חם בתחום?

ספרי עליך

62. בומרנג מצחיק
63. תחרות 

64. אתגר 3 /5/7 ימים
65. בעיות שפתרת
66. הודעה מלקוח 

67. מאמר שתרגמת
68. סיפור מצחיק שקרה לך

69. טעות שלמדת ממנה
70. שגרת הכושר שלך

71. שיתוף במתכון
72. משהו שלא יודעים עליך

73. איך את נשארת מאורגנת?
74. מה את לוקחת בתיק 

75. חופשה אידיאלית בעיניך
76. משהו שמח שקרה לך השבוע

77. מישהו שעזרת לו/ה
78. סיפור מהילדות

79. שיתוף בחזון העסק
80. ספרי מחדש את הסיפור של העסק

אל תשכחי

להוריד גם

את קובץ

התכנון

לדוגמה

לפוסטים

#פרזנטורית


