
Сьогодні поговоримо про:

1. Як візуальна картинка профілю 

впливає на продажі?

2. Який контент існує та як ефективно 

розподілити його аби отримати 

гармонійний профіль.

3. Текст в Інстаграм

4. Як знайти свій стиль та не загубитись 

серед однотипних блогів?

5. Глобальні тренди Інстаграм. Куди 

йдемо?



Структура уроку:

1. Який контент створювати?

2. Які тексти писати аби клієнт 

приняв вас за свою людину, 

переконався у вашій експертності 

та захотів придбати ваші послуги?



Навіщо взагалі візуал 
профілю?

Інстаграм - соціальна мережа в якій 

користувач оцінює що йому 

подобається завдяки візуальному 

сприйняттю

Наш профіль - це візитна картка, тому 

його необхідно привести до ладу.



МОЖНА ТАК І ТАК

Ми радимо використовувати 

особисті фото, а не брати з інтернету.

Таким чином користувачі будуть 

бачити реальну людину, через що 

стануть більше довіряти
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Тепер думаю все зрозуміло, 
але давайте розберемося раз і 
назавжди.

Коли ми продаємо щось, ми продаємо 

не сам продукт, не саму послугу, а 

вирішуємо конкретну проблему. І 

головним є те, що ми даруємо - емоції.



Як самостійно робити 
контент?

Які бувають види фотографій та перші 

15 постів у профілі



Які є типи зйомок  для 
особистого бренду?

Особиста зйомка  під час роботи

Предметна фотозйомка 

(інструменти, ваше робоче місце)

Зйомка вас, у вільний час

Зйомки з клієнтами та коллективом



Особиста під час роботи:

Основна мета - розкрити естетику 

вашої діяльності та показати як 

виглядаєте ви у процессі



Предметна фотозйомка (інструменти, 

ваше робоче місце)



Зйомка вас, у вільний час

Основна мета: нагадати, що ви теж 

людина у якої  свої інтереси,хобі та 

родина



Зйомка з коллективом або 
клієнтами
Основна мета: показати вашу комунікацію і 

спільноту таких же успішних людей як і ви.

Та задоволення ваших клієнтів (емоції)



Давайте розберемося раз і 
назавжди.

Коли ми продаємо щось, ми продаємо не сам продукт, 
не саму послугу, а вирішуємо конкретну проблему. І 
головним є те, що ми даруємо - емоції.

Тому візуал нашого профілю повинен викликати - 
емоцію, а саме бажання: "Вау, я хочу жити також і мати 
такі ж можливості.". Або ж "вау, цей експерт має таке 
оточення, він має крутий лайфстайл ". І тому йому можна 
довіряти, так  ми викликаємо - симпатію і лояльність 
нашого клієнта - що дуже важливо!



Який контент існує та як його 
розподілити, щоб отримати 
гармонійний профіль?

Основні види контенту: 

фотоконтент 

відеоконтент

За типом:

експертний

розважальний

інформаційний

Формат у додатку Інстаграм:

пост

сторіз

IGTV

прямий ефір

reels



Ми з вами люди цифр, то ж вирішили 
зробити % співвідношення за типом 
контенту у профілі:

Отже, щоб користувач побачив вашу експертність, зміг 

отримати корисну інформацію і познайомитись з вами по 

ближче, пропонуємо такий формат,де

Приблизно 50% це експертний контент

Що можете входити до нього:

реальні ситуації з вашими клієнтами

експертна інформація з ніші 

відповіді на актуальні та гострі питання (як просто пост 

або навіть відеозвернення)

фішки та лайфхаки як обійти законодавство або 

полегшити роботу



30% - інформаційний:

це може бути ваше ставлення до певних 

питань

ви ділитесь досвідом не лише за сферою 

діяльності

ви можете показувати ваш лайфстайл

це також може бути ваш особистий розвиток і 

як ви  долаєте труднощі або навпаки 

переживаєте позитивні моменти життя



20% - розважальний:

Гумор - завжди гарна ідея, він круто об’єднує 

людей і головне викликає емоцію, завдяки 

чому нас і запам’ятовують

це можуть бути жарти з експертної ніші

або якщо ви оптиміст по життю - 

користуйтесь цим, люди це полюблять. І 

так досить проблем які існують на 

сьогодні



Наступним етапом вашої 
сторінки в Інстаграмі — є текст



Текст - це важливий інструмент, який 

допоможе продавати продукт



Але спочатку ми повертаємось 
до нашої цільової аудиторії. 
Враховуйте її потреби та вашу 
особистість

як вона хоче, щоб з нею спілкувалися: 

офіційно чи більш молодіжно?

а як вам природньо спілкуватися? як ви 

спілкуєтесь у житті?

як вам комфортно подавати 

інформацію?



Якщо ваша аудиторія до 25 років або 

ваша аудиторія 35+ — ви будете 

спілкуватися у різній манері і подачі, 

використовуючи різні слова, терміни, 

фрази і т.д.



Гарний текст

має заголовок

несе користь 

відображає тільки одну ідею

чітко структурований

закінчується закликом до дії. В кінці тексту 
додайте заклик: залишити коментар, 
відповісти на питання, перейти за 
посиланням і т.д.



З інформації вище робимо висновок, 
що гарний текст можна розділити на 
чітку структуру 

заголовок

основна частина, поділена на чіткі 

абзаци

питання до аудиторії або чіткий заклик 

до дії



Щодо посилу в тексті вивели 3 
основні правила:

1. Говорити так як є, навіть коли щось 

не вийшло

2. Говорити правду, “бути, а не 

здаватися”

3. Розуміти, що по ту сторону екрану 

такі ж самі люди, як і ми.



Наприклад, розберемо такий пост

текст має чіткий заголовок і, навіть не відкриваючи, 

ми розуміємо, про що далі написано. 

далі йде основна частина, розділена на зрозумілі, 

короткі та інформативні абзаци

для заклику обрали просто пораду або заклик. Але 

якщо б написали в кінці питання по темі тексту, то 

коментарів могло би бути більше, бо залучили 

таким чином аудиторію до комунікації. 



Або ось такий пост, що 
націлений на продажу

заголовок відразу чіпляє і дає 

зрозуміти, про що йде мова

в основній частині розкривається 

тема і отримуємо корисну інформацію

в кінці чіткий заклик, куди звертатися 

аби придбати продуки



А тепер секрети заголовка 

який приверне увагу будь-

кого



Вашу увагу вже привернув 

такий заголовок?)



Давайте почнемо зі 
статистики:

8 з 10 людей читають заголовки і тільки 

потім вирішують, чи читати далі, чи ні. 

Якщо немає чіпляючого заголовка і далі 

йде просто “простирадло” тексту — 

рахуйте, втратили читача. 



Класний заголовок має:

відображати головний зміст тексту 
публікації

викликати потрібні емоції 
(позитивні або негативні). 

говорити про користь для 
аудиторії, відображати, яку вигоду 
в результаті вона отримає. 



Приклади текстів, про що 
може писати бухгалтер:



Головні помилки при 

написанні текстів або чому 

ваші тексти не читають



1. занадто складний текст з 

використанням термінів, складних 

оборотів або метафор. 

2. Ви пишите неправду

3. Ви пишите з помилками

4. Ви не дотримуєтесь правила 

написання тексту



+мета залученість емоція+

Формула гарного 
копірайтингу в Інстаграм

+



Мета

ви чітко знаєте, для чого ви зараз 

пишите і що хочете донести аудиторії: 

продати товар, дати корисну 

інформацію або розважити. 



Залученність

коли ваші пости дочитують до кінця і 

вони цікаві аудиторії. На це впливає 

якість вашого тексту і те, наскільки ви 

розумієте вашу ЦА.



Емоція

це те, наскільки ви змогли викликати 

почуття у аудиторії. Або бажання 

купити товар, або зануритися в 

атмосферу, яку ви описали у тексті, або 

дізнатися більше.



Ворог емоції — нудьга

Не пишіть стандартно та нудно. 

Текст може круто продати.

Тільки в тексті можна добре розписати всі 
переваги послуги чи овару і зачепити людину 
за ті струнки, які змусять його хотіти купити.

Класна картинка або Сторіс - це доповнення.

Але тільки текстом ми можемо закрити 
продаж.



Як знайти свій стиль та не 
загубитися серед інших однотипних 
блогів?

Бути собою. Звучить просто, але не все 

просте насправді робиться легко.

Так, експертний контент може бути 

схожим один на одного, бо ті ж самі 

закони, правила та інше.

Але ви, як людина - уникальні.



Випишіть 5 особистих якостей 
які ви полюбляєте у собі. 

Та 5 якостей - за які вас цінують люди 

поруч. Можете підійти до них та 

спитати.



Бачите, навіть ваші думки 

відрізняються. І це круто.



Наступне питання:

Випишіть що вам не подобається у 

собі?

2-3 пункти буде достатньо



А тепер запам’ятайте

Що саме ці пункти можуть стати вашою 

родзинкою, яку запам’ятають надовго



Глобальні тренди Інстаграм у 
2021-2022 роках?

1. Сторіз

2. Справжність

3. Відео-контент



Сторіз



Це інструмент через який ми 
найбільше спілкуємось з 
підписниками. Чим можна 
ділитися?

щоденні справи, лайфстайл, думки

цікава та корисна інформація

тести або інтерактиви

як ви рухаєтесь до цілей



Як зробити план 
контенту для сторіз?



Як зробити план контенту для 
сторіз?

Оберіть 3-6 сфер свого життя, та 

пропишіть основні цілі на ближчий час.



Це можуть бути:

дохід

розвиток експертності

навчання у інших сферах

друзі та взаємини з соціумом

ваші хоббі



Визначте 1-2 цілі або події 
підготовку до яких можна 
висвітити в сторіз.

Якщо не готові відразу ділитись такими 

моментами або тільки починаєте, круто 

буде якщо ваша аудиторія побачить 

ваш шлях як в розвиваєтесь і буде 

зростати  разом з вами.



Справжність



Ми всі вже втомилися від 
ідеальних картинок в 
інстаграм. 

Хочется бачити справжніх людей з 

реальними проблемами та шляхами 

розвитку.



“Кожен може бути кожним, але ніхто 

крім тебе не может стати тобою”



Відео-контент



Вже пішов 2 рік як ТікТок став 
популярним та до сих пір 
набирає оберти

Що це означає для нас?

1. Відео-контент - тренд, який не тільки набирає 
більше переглядів, а і дає змогу користувачеві 
краще дізнатися про блогера.

2. Інстаграм зробив  аналогічну функцію TikTok і вона 
називається Reels.

Які можливості має, та який результат.

Reels - відео з можливістю накладати музику.

Їх не бачуть наші підписники, тому це корисна нагода - 
поповнити аудиторію



Після уроку, ви:

1. Розумієте навіщо експерту оформенний 

візуал профілю

2. Який тип контенту буває, як ним 

користуватись

3. Знаєте правила тексту, який закохує

4. Знайшли в чому полягає ваша 

унікальність та як її застосовувати на 

практиці.

5. Розібрали основні тренди в Інстаграм та 

як з ними працювати



Як створювати сторіз? 
Функціонал.

Це панель на якій ми можемо зробити самостійно сторіз 

або просто загрузити вже готове фото з телефону.



1. Інструменти сторіз, завдяки яким ми можемо:

- писати текст
-  малювати
-  додавати зображення з телефону або шукати гіфки

Далі детальніше розберемося з кожним інструментом.



Натискаючи на цю стрілку - 
ми зберігаємо історію в 
галерею телефону

Дає змогу вставити 
посилання на пост або IGTV( 
після того, як на аккаунті 
набереться 10 тис. 
підписників можему 
додавати посилання на будь-
який сайт або файл) Можемо накладати ефекти 

інстаграм які ми зберігли

Тут ми додаємо нові фото з телефону, 
вставляємо стікери, саме тут зберігаються всі 
можливі варіанти опросів та інтерактивів

Набір пензликів, завдяки яким можна зробити 
фон, виділити головне та щось домалювати

Додаємо текст



Натискаючи на стікер вам відкривається наступне вікно, 
що ви можете зробити:

Починаємо з місця де є сонечко і вправо

1. Додати геолокацію(вона допомагає додати переглядів з 
цього місця)

2. Відмітити аккаунт
3. Хештеги
4. Вікно, куди підписники можуть залишати свої запитання
5. Пошук цікавих гіфок
6. Повзунок реакція(також підвищує активність в сторіз)
7. Можете створити опитування аби ваші підписники 

обрали один із варантів
8. Тест(також опитування,але з більшою кількістю варіантів 

відповідей)
9. Годинник

10. Відлік часу до конкретної події або часу
11. Температура(якщо дууууже холодно зимою)
12. Селфі
13. Додати фото з галереї



Можемо обрати необхідний колір, та за 
допомогою “піпетки” підібрати необхідний 
колір з фото

Регулювати розмір кисті, якою малюємо

Обираємо тип кисті, в залежності від типу 
маємо 4 різних види та пензлик яким можно 
стерти зайве



1. Вирівнювання по 

краях

2. Вибір кольору(так 

само як на минулому 

слайді)

3. Анімація тексту

Можливість змінити 
розмір тексту

Види влаштованих 
шрифтів в додаток



Приклади сторіз:

Намагайтеся робити цікаві сторіз та використовувати 

весь функціонал. Так ви будете більш цікаві вашими 

підписникам і частіше потрапляти у “інше” , де нові 

люди зможуть вас побачити


