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Jak
promować
projekt
w internecie?

Projekt nie może istnieć tylko w internecie, ale trudno go promować bez niego.
Jak to robić skutecznie?

Ewa Tomaszewicz

Zgłoszenie projektu do konkursu to tylko pierwszy krok do jego realizacji.
Bardzo ważne są działania wokół projektu, również działania promocyjne, zyskanie sojuszników,
którzy mogą pomóc w realizacji przedsięwzięcia.
Warto zatem zadbać o promocję projektu.
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Gdzie się promować?

W internecie są tysiące miejsc, w których teoretycznie można promować swój projekt. To zaprzyjaźnione blogi i portale, prywatne profile w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook,
Instagram i YouTube, duże portale, które w jakimś
stopniu zajmują się edukacją i wiele innych. W dobie społeczeństwa informacyjnego dotrzeć można właściwie do każdego, kto publicznie robi coś
w sieci.
Spośród tej mnogości warto jednak wybrać te
media, które będą najskuteczniejsze. Czyli pomogą dotrzeć do jak największej liczby osób, które
mógłby zainteresować projekt. Niekoniecznie
więc będzie to popularny vloger zajmujący się
recenzowaniem gier komputerowych, którego filmy śledzą setki tysięcy fanów. Dużo więcej może
zrobić nauczyciel ze szkoły, który na swoim blogu
opisuje aktywne metody nauczania i dyskutuje
o nich z czytelnikami.

Jak zacząć?
Na początek warto się zorientować, gdzie można
się promować i kto może w tym pomóc.
Dobrym pomysłem jest zaczęcie od najbliższej
okolicy. Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

	Jakie lokalne media, organizacje
pozarządowe, instytucje oraz firmy
z waszej miejscowości prowadzą
swoje strony i profile w internecie?
	Kto jest lokalnym liderem opinii
– blogerem, dziennikarzem bądź
znanym w społeczności aktywistą?
Choć media, osoby i instytucje z waszej okolicy są
naturalnymi sojusznikami, nie trzeba jednak ograniczać się tylko do nich. Nawet jeśli projekt nie
jest ogólnoświatowy czy choćby ogólnopolski,
może zainteresować np. organizację z drugiego
końca kraju, albo nawet z zagranicy, która zajmuje się tym samym tematem bądź problemem.
Nie można też zapominać o kanałach, które są na
wyciągnięcie ręki – profilach osób z zespołu projektowego i ich szkoły w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej szkoły.
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Jak się zaprezentować?

Nawet najlepszy projekt może przejść niezauważony, jeśli źle się go przedstawi. Zbyt skomplikowany lub nawet za długi opis na Facebooku nie
przyciągnie wzroku osoby, która szybko przewija
posty w poszukiwaniu interesujących treści.
Poetycki, pełen metafor tytuł wpisu na blogu nie
skłoni do zapoznania się z tekstem kogoś, kto poszukuje konkretnych informacji.
Warto zatem prezentować informacje o projekcie
w sposób interesujący dla osób, które je zobaczą,
i dopasowany do medium, w którym się z nimi
zetkną.
Jak zainteresować grupę, która może pomóc
w promocji projektu? Gdy lista potencjalnych
sojuszników, a więc też ważnych odbiorców jest
gotowa, trzeba ich krótko scharakteryzować.
To samo należy zrobić z mediami. Pomoże to najlepiej dobrać przekaz do odbiorcy.
Na przykład:
Dziennikarz lokalnej gazety potrzebuje informacji, które są bliskie jego czytelnikom. Chętniej
napisze o projekcie, jeśli dostanie informację, dlaczego jest on ważny dla lokalnej społeczności, co
w niej zmienia, jaki problem rozwiązuje.
Znajomy z Facebooka chętnie pomoże, jeśli się
go o to poprosi – najlepiej w prywatnej, skierowanej tylko do niego, wiadomości. Ale nie chce poświęcać temu dużo czasu, dlatego chętniej udostępni informację o projekcie, jeżeli będzie mieć
do dyspozycji atrakcyjną grafikę i króciutki tekst
z najważniejszymi informacjami.
Organizacja pozarządowa zaangażuje się
w promocję pomysłu, który dotyczy obszaru jej
zainteresowań. Pisząc do niej, trzeba skoncentrować się na tych cechach projektu, które są istotne
właśnie dla niej.
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Jak uatrakcyjnić swoją prezentację?

Niemal każdy, kto ma komputer albo smartfon
z dostępem do internetu, posiada jednocześnie
konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym i codziennie z niego korzysta. Z jednej strony oznacza to, że dotarcie do dużej liczby osób jest z jednej strony tak łatwe jak nigdy.
Z drugiej – trzeba się bardzo postarać, aby zostać
zauważonym, bo w ciągu dnia docierają do nas
setki, a czasami tysiące informacji.

Dobrym sposobem na wyróżnienie
się jest też bezpośredni kontakt
z osobą albo instytucją, którą chce się
zainteresować.
Do znajomych warto wysłać prywatną
wiadomość lub zadzwonić; instytucje,
organizacje i dziennikarzy
oprócz prywatnych wiadomości
przyciągnie też oznaczanie ich
w postach na Facebooku i Twitterze.

Jak się wyróżnić? Przede wszystkim, dbając o formę wizualną swoich prezentacji. W mediach społecznościowych lepiej zadziała atrakcyjne zdjęcie
z krótkim tekstem lub krótki film niż szczegółowy
opis projektu.
Osoby przeglądające stronę szkoły czy lokalnej
gazety szybciej klikną tekst, przy którym zobaczą
galerię zdjęć niż sam tytuł i tekst. Internauci przewijający posty na Facebooku szybciej zauważą
post z emotikonami niż bez nich.
Jeśli projekt jest w toku lub nie ma atrakcyjnych
zdjęć ani grafik ilustrujących jego realizację, można je znaleźć w internecie. Wybierając je, trzeba
pamiętać o prawach autorskich!

Dobre bazy bezpłatnych
materiałów graficznych
na wolnej licencji:
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Jaki główny kanał promocji wybrać?

Niezależnie od tego, ile osób i instytucji uda się
przekonać do napisania o pomyśle, potrzebna
jest „baza wypadowa”. To miejsce lub miejsca,
w których zainteresowane osoby będą mogły śledzić postępy w realizacji projektu i dowiedzieć
się o nim czegoś więcej. Może to być blog (bezpłatnie można go założyć np. na platformach
Blogger.com, Wordpress.org czy Tumblr.com)
i/lub profil czy fanpage na Facebooku albo profil
na Twitterze.
Ale uwaga! Jeśli zespół zdecyduje się prowadzić
fanpage’a, trzeba pamiętać, że ma on sens jedynie
wówczas, jeśli jest prowadzony regularnie – w kluczowych okresach, jak głosowanie internautów
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albo obrady jury, nowe wpisy powinny się pojawiać
nawet codziennie! Aby się to udało, warto zawczasu zgromadzić teksty, linki, filmy i materiały graficzne, które można tam udostępniać.
Dodatkowo, jeśli zespół chce powalczyć o Grant
Internautów, czyli 2 tys. zł na realizację projektu
przyznawane w głosowaniu on-line, warto na czas
głosowania założyć wydarzenie na Facebooku.
Wydarzenie ma tę przewagę nad profilem czy fanpage’em, że wszystkie osoby biorące w nim udział
otrzymują powiadomienia o wpisach dodawanych
przez administratora. Dzięki temu można codziennie przypominać o głosowaniu, a żaden post na temat projektu nie zostanie niezauważony.

1	Stwórz bazę sojuszników
i kanałów promocji.
2	Przygotuj indywidualny przekaz
dla każdego sojusznika i medium.
3	Zadbaj o atrakcyjną formę
przekazu.
4	Wybierz główny kanał promocji
i regularnie go prowadź.
O autorce

Ewa Tomaszewicz

Specjalistka ds. komunikacji on-line w wydawnictwie Nowa Era. Odpowiada
za strategię promocji projektów w internecie oraz pozyskiwanie i współpracę
z partnerami merytorycznymi. Z wykształcenia polonistka, pracowała w mediach i wydawnictwach edukacyjnych, zajmowała się redakcją, marketingiem
i prowadzeniem stron internetowych. W wolnym czasie zgłębia tajniki uczniowskich i nauczycielskich społeczności. Fascynuje ją Tumblr.
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