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Бібліятэка лічбавага бізнесу
Пераходзьце на лічбу — рабіцеся больш паспяховымі!

Ад рэдактаркі

Шаноўныя сацыяльныя прадпрымальнікі, дзейныя і будучыя. Мы задумалі праект «Пераходзьце на лічбу — рабіцеся
паспяховымі» ў чэрвені 2020 года ў адказ на крызіс, што надышоў разам з пандэміяй COVID-19, ды далейшыя падзеі, якія
моцна паўплывалі на наша жыццё і працу. Пераход на лічбавыя метады ажыццяўлення бізнесу непазбежны, але часам
сацыяльным прадпрымальнікам не хапае рэсурсаў (часу, чалавечых ды матэрыяльных), а таксама адмысловых ведаў і
абсталявання, каб здзейсніць неабходны скачок, дапамагаючы адаптавацца да новых рэалій не толькі сабе і сваёй
камандзе, але і кліентам.
Каб дапамагчы нашым сацыяльным прадпрымальнікам, ОДБ Брусель (Бельгія) і школа «Сацыяльны прадпрымальнік»
(Беларусь) распрацавалі і правялі серыю анлайн-трэнінгаў па выкарыстанні лічбавых тэхналогій ў бізнесе, паралельна
калібруючы даступныя прылады пад удзельнікаў праграмы. У гэтым электронным дапаможніку мы сцісла выклалі парады
ад нашых трэнераў — дзейных прадпрымальнікаў па лічбавым прасоўванні бізнесу. Дапаможнік таксама ўлучае відэаўрокі,
кароткае апісанне ды спасылкі на карысныя прылады і правайдараў паслуг. Спадзяемся, што ён будзе для вас карысным.
Поспехаў у засваенні!

Алёна Ліс, аўтарка праекта «Пераходзьце на лічбу — рабіцеся паспяховымі!», ОДБ Брусель
Спецыялістка ў пытаннях сацыяльнага прадпрымальніцтва, распрацоўшчыца ды каардынатарка
інкубацыйных і акселерацыйных праграм для беларускіх сацыяльных прадпрымальнікаў.

Аўтары
Аксана Шаўчэнка
Заснавальніца
Школы
“Сацыяльны
прадпрымальнік”, бізнес-трэнерка, аўтарка
публікацый па развіцці сацыяльнага бізнесу,
сузаснавальніца і кіраўніца сацыяльнага
прадпрыемства
фабрыка
дзяцінства
“Метэарыт Плюс” і сузаснавальніца вучэбнай анлайн-лабараторыі
“НЕ Школа”.

Аляўціна Новікава
Бізнес-трэнерка і ментарка Школы “Сацыяльны
прадпрымальнік”. Экспертка па маркетынгу і продажы
ў “Міжнароднай акадэміі жаночага
прадпрымальніцтва”. Кансультант па лічбавым
маркетынгу, анлайн-продажах. Сябра журы конкурсаў
стартапаў, аўтарка публікацый па маркетынгу і кіраванні бізнес-працэсамі,
дырэктарка навучальнай анлайн-лабараторыі «НЕ Школа».

Ізабэла Плоткіна
Кіроўны партнёр групы кампанiй Concept
(www.cnc.by). Досвед працы ў сферы
кіравання групай маркетынгавых кампаній —
больш за 15 гадоў. Эксперт і бізнес-практык
у галіне праектнага менеджменту і кіравання
маркетынгавымі праектамі замкнёнага цыклу. Аўтарка публікацый на
тэму антыкрызіснага кіравання, digital-маркетынгу, маркетынгавых
даследаванняў. Удзельніца і арганізатарка галіновых і прафесійных
канферэнцый пры ўдзеле Яндэкс, Bitrix, Facebook.

Міхаіл Волчак
Спецыяліст у галіне інфармацыйных тэхналогій, адзін
з заснавальнікаў “Фаланстэр”, каманды сацыяльных
наватараў, якія з дапамогай адкрытых і свабодных
лічбавых і гуманітарных тэхналогій імкнецца стварыць
больш аўтаномнае, устойлівае і дынамічнае
грамадства, трэнер па пытаннях выкарыстання
лічбавых інструментаў для праектнай і каманднай работы.

Юры Сігай
Прадпрымальнік. Стваральнік сайтаў пад
ключ (досвед — 3 гады). Крэатыўны
дырэктар камерцыйнага відэавіруснага
агенцтва djo.by (3 гады). Наёмны бізнесаналітык з 2020 года.

Вольга Капачэня
Спецыялістка ў галіне маркетынгу, бізнес-развіцця і
лічбавых тэхналогій, аўтарка і менеджарка
міжнародных адукацыйных праектаў па развіцці
моладзі і моладзевых арганізацый, куратарка летняй
школы «SEI Youth. Мой першы бізнес» па развіцці
прадпрымальніцкіх навыкаў у беларускіх падлеткаў,
аўтарка
артыкулаў
па
тэме
сацыяльнага
прадпрымальніцтва ў Беларусі і свеце, адна з сузаснавальніц «Minsk Belarus
Local Guide».
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1. Лічбавы маркетынг — рухавік развіцця
Лічбавыя стратэгіі — падмурак росту бізнесу
Відэа № 1. Анлайн-урок “Інтэграцыя CRM з іншымі сэрвісамі”.
Аўтар: Юры Сігай, бізнес-трэнер.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Разбяромся з асноўнымі паняццямі гэтай тэмы.
Лічбавы маркетынг (англ. digital marketing) — агульны тэрмін, што
выкарыстоўваюць для таргетынаванага ды інтэрактыўнага маркетынгу тавараў
ды паслуг, які прадугледжвае выкарыстанне лічбавых тэхналогій дзеля прыцягнення патэнцыйных кліентаў ды
іх утрымання ў якасці спажыўцоў. [Лічбавы маркетынг — Вікіпедыя]
Таргетынг (анг. target — мэта) — рэкламны механізм, які з усёй аўдыторыі дазваляе вылучыць толькі тую
частку, якая задавальняе заданым крытэрам (мэтавую аўдыторыю), і паказаць рэкламу менавіта ёй праз
падбор рэкламных пляцовак.
Інтэрактыўны маркетынг — гэта ўзаемадзеянне са спажыўцамі з дапамогай сучасных лічбавых тэхналогій:
анлайн-каналы, афлайн, чат-боты, SMS- ды email-рассылкі і гэтак далей. Галоўная прылада інтэрактыўнага
маркетынгу — маркетынгавая тактыка, мэтай якой з’яўляецца своечасовая рэакцыя на дзеянні спажыўцоў.
Такая тактыка пабудавана на падзеях, што ўплываюць на рашэнні спажыўцоў, — іх называюць трыгерамі.
Інтэрактыўны маркетынг наўпрост залежыць ад таго, што робіць спажывец.
SEO (Search Engine Optimization) — гэта комплекс мерапрыемстваў, скіраваных на аптымізацыю выдачы
сайта пошукавымі сістэмамі па мэтавых запытах.
І нарэшце, што такое Digital-стратэгія?
Лічбавая стратэгія — гэта комплексны, дасканала распрацаваны маркетынгавы план, мэта якога — агульнае
развіццё і пераўтварэнне бізнесу, папулярызацыя прадукта або брэнда ў анлайне. Гэта своеасаблівы мікс з
лічбавых прыкладаў, здольных даць камерцыйны эфект ад рэкламнай кампаніі.
Лічбавая стратэгія патрэбна для каардынацыі вашага аддзела маркетынгу або падрадчыкаў, каб яны дакладна
ведалі вашага кліента і ўзоры (патэрны) яго (яе) паводзін з тым, каб лавіць яго (яе) у патрэбным месцы з
патрэбнай прапановай (оферам). Галоўнае — данесці пасыл з выгадай для вас, дзеля гэтага і патрэбная
стратэгія.
Лічбавы шлях кліента
Каб распрацаваць слушную лічбавую стратэгію, якая будзе адпавядаць вашым запытам ды мэтам, важна
вывучыць і прааналізаваць лічбавы шлях кліента.
Што такое лічбавы шлях кліента?
Гэта шлях у сеціве “Інтэрнэт”, па якім ваш кліент ідзе да набытку ці ажыццяўлення мэтавага дзеяння. Кліент
наведвае разнастайныя сайты ды рэсурсы і, выкарыстоўваючы розныя механікі, даходзіць да вашага сайта
або пункту кантакту, дзе вы прапаноўваеце сваю паслугу ці тавар. Вам неабходна вывучыць гэтыя механікі і
знаходзіцца там, дзе ваш кліент, быць на яго (яе) шляху. Калі будзеце ў патрэбным месцы ў патрэбны час,
значна палепшыце сваю рэкламу, а таксама зробіце яе больш таннай.
Прыклад. Турыст перад вандроўкай у іншую краіну вывучае надвор’е за месяц да свайго прыезду. Акрамя
таго, за тыдзень да прыезду ён абавязкова паўторыць гэта дзеянне. Праз гэта можна набыць рэкламу на
рэсурсе, які дае прагноз надвор’я, і прапаноўваць свае экскурсійныя паслугі вандроўным, якія наведваюць
такія сайты.
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Вывучыўшы шлях кліента, вы задумаецеся пра тое, што, магчыма, выкарыстоўваеце не тыя каналы
камунікацыі ды трафіку, таму што можа апынуцца так, што вашы кліенты выкарыстоўваюць зусім іншыя механікі
руху ў сеціве, не перакрыжоўваючыся з вамі.
Партрэт кліента
Стварыце партрэт вашага кліента.
Што вам патрэбна ведаць?
Дэмаграфія. Найперш — пол, узрост, сямейнае становішча чалавека.
Цікавосткі. Чым займаецца ваш кліент і якія ёсць блізкія тыпы яго цікавасцей? Гэту інфармацыю можна
падгледзець у Google-аналітыцы або Яндэкс-метрыках. Калі прылады не наладжаныя, проста зрабіце
апытанне вашага кліента. Сабраная інфармацыя пра хобі і зацікаўленасць вашых кліентаў дапаможа вам лепш
таргетавацца ў сацыяльных сетках.
Трыгеры ў часе пакупак. Адныя людзі набываюць праз эмоцыі, іншыя праз вывады ды аналіз. Вам неабходна
вызначыць гэтыя драйверы. Ведаючы трыгер, які змушае вашых кліентаў рабіць пакупкі, вы зможаце запусціць
гэты працэс самі. Напрыклад, трыгер да набыцця новага айфона — выхад новай мадэлі штогод.
Болі. Боль патэнцыйнага кліента — галоўная прычына, з якой яны не могуць абысціся без той ці іншай пакупкі.
Напрыклад, у чалавека пастаянна ламаецца старое аўто, ён не можа спакойна дабірацца да месца працы, таму
і гатовы набыць новую машыну.
Перашкоды да набыткаў. Абавязкова неабходна высветліць, якія існуюць перашкоды для набыткаў.
Напрыклад, недастатковасць часу можа стаць перашкодай для падпісання выгоды. Таму вам неабходна
падумаць, як скараціць працэс набыцця, улічваючы гэты боль.
Валодаючы гэтай інфармацыяй, вы зможаце зрабіць партрэт кліента. Апішыце яго (яе) максімальна
падрабязна. Апісвайце так, нібы бачыце чалавека перад сабой і ведаеце яго шмат гадоў.
Вывучайце канкурэнтаў
1. Вывучыце іх сайт на зручнасць карыстання (інтэрфэйс, аплата анлайн, крэдыт, растэрміноўка).
Праверце, ці ёсць чаты, формы рэгістрацыі, квізы, лід-магніты. Прааналізуйце, як выглядае сайт і якія
маркетынгавыя прылады яны выкарыстоўваюць.
2. Прааналізуйце іх сацыяльныя сеткі. Як яны вядуць свае старонкі ў сацыяльных сетках? Наколькі
актыўныя карыстальнікі ў групах?
3. Пратэстуйце, як яны працуюць з кліентам. Самі зрабіцеся іх кліентам, напрыклад, патэлефануйце і
папрасіце вас пракансультаваць. Ці выкарыстоўваюць яны рэмаркетынг? Ці даганяе вас рэклама
пасля наведвання іх сайта або кол-цэнтра?
4. Ці ёсць CRM? Зрабіцеся іх кліентам і скажыце, што вам трэба тыдзень, каб падумаць. Калі вам не
патэлефануюць у гэты тэрмін, гэта будзе азначаць, што яны не захоўваюць інфармацыю пра кліентаў,
а значаць, CRM няма.
Пасля таго, як збераце гэту інфармацыю пра канкурэнтаў, раскладзіце яе на плюсы і мінусы і параўнайце з
вашым бізнесам.
Далей пераходзім да стратэгіі. Дзеля яе прапрацоўкі вам трэба ведаць аснову кожнага з каналаў і быць у
трэндзе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прапрацоўка каналаў (кантэкст, таргет, SEO, мэсэнджэры, чат-боты, маркетплэйсы).
Прапрацоўка крэатываў для кожнага з сегментаў.
Распрацоўка KPI.
Лічбаванне трафіку (наладжванне канверсій).
Прапрацоўка сезоннасці.
Распрацоўка офераў.
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Дадатковую інфармацыю пра маркетплэйсы можна прачытаць у раздзеле “Анлайн-продаж — аснова
ўстойлівага росту”.

Мэтавая аўдыторыя ў анлайн-продажы
Відэа № 2. Анлайн-урок “Мэтавая аўдыторыя ў анлайн-продажы.
Аўтарка: Аляўціна Новікава, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Ніводны бізнес не можа развівацца і расці без мэтавай аўдыторыі. Партрэт
вашага кліента — гэта тое, з чаго трэба пачынаць. Толькі ведаючы, хто будзе
набываць ваш прадукт, можна разлічваць на поспех у бізнесе.
Мэтавая аўдыторыя — гэта падмурак, на якім будзе будавацца сістэма продажу і ў цэлым ўвесь бізнес. Калі не
прааналізуеце яе, будзе складана зразумець патрэбы, памкненні і праблемы вашых патэнцыйных спажыўцоў.
Без разумення таго, хто ваш кліент, вы можаце спадзявацца толькі на інтуіцыю. Але якая можа быць
верагоднасць поспеху, калі абапірацца на домыслы?
Што такое мэтавая аўдыторыя?
Мэтавая аўдыторыя (МА) — гэта група людзей, якіх хутчэй за ўсё зацікавіць ваша прапанова і якія набудуць
ваш тавар ці паслугу. Маркетолаг фарміруе рэкламныя абвесткі, банеры, ваш кантэнт з улікам пераваг ды
асаблівасцей менавіта гэтай групы, таму што гэта істотна павышае выніковасць рэкламных кампаній і вашага
продажу, як вынік. Без ведання патрэбаў мэтавай аўдыторыі складана стварыць паспяховую маркетынгавую
стратэгію.
Крыніцы інфармацыі пра вашу МА:
1) вывучэнне МА з дапамогай апытанак і тэставання сайта карыстальнікамі;
2) адкрытыя крыніцы, такія як Web-майстар, mail.ru, World Start, Google Trends, Яндэкс.Маркет;
3) сацыяльныя сеткі;
4) каштоўная крыніца інфармацыі — ваш бізнес і дадзеныя вашай CRM, Яндэкс-метрыкі ды Googleаналітыкі.
Для збору інфармацыі пра мэтавую аўдыторыю карысным будзе правесці аналіз канкурэнтаў. Дзеля таго, каб
зразумець сваю МА праз аналіз канкурэнтаў, важна знайсці адказы на пытанні:
➔ Чаму канкурэнты зрабілі гэта?
➔ Як гэта звязана з чаканнямі МА?
Сегментацыя мэтавай аўдыторыі
Для хуткай і эфектыўнай сегментацыі МА можна выкарыстоўваць мадэль раздзялення кліенцкіх сегментаў
Марка Шэрынгтона 5W (What, Who, Why, When, Where). У межах гэтага метаду неабходна паслядоўна адказаць
на пяць пытанняў.
Што? Гэта пытанне сегментуе кліентаў па гандлёвай перавазе (прадукт або паслуга).
Хто? Пытанне сегментуе МА па тыпе спажыўца.
Чаму? Гэтым пытаннем аўдыторыя сегментуецца па матыве ажыццяўлення пакупкі.
Калі? Адказваючы на гэта пытанне, мы сегментуем спажыўцоў па перыядзе, калі адбываецца пакупка.
Дзе? Пытанне вылучае сегменты, сыходзячы з каналаў камунікацыі ды збыту.
Як толькі знойдзены адказы на пытанні, робіцца зразумелым:
➢ якія крытэры найбольш актуальныя ў вашым выпадку;
➢ якія крытэры сегментацыі можна выбраць як прыярытэтныя;
➢ якія сегменты большыя;
➢ на якія лягчэй выйсці;
➢ які офер лепей стварыць для таго ці іншага сегмента;
➢ па якой прыкмеце больш аптымальна аб’ядноўваць сегменты ў групы.
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Прыклад. Сацыяльнае прадпрыемства «Кавярня 1505» знаходзіцца ў цэнтры горада на свежым паветры, у
меню — якасная свежая ежа з напоямі. «Кавярня 1505» — калабарацыя кавярні як бізнесу і творчай прасторы,
менеджменту сацыяльных ды культурных праектаў.
Задачы:
 пабудова устойлівай рэнтабельнай арганізацыі, павелічэнне прыбытку;
 пашырэнне геаграфіі сеткі;
 узмацненне брэнду;
 арганізацыя і правядзенне сацыяльна значных мерапрыемстваў;
 уздыманне і прыцягненне ўвагі да сацыяльных праблем.
Сацыяльная мэта прадпрыемства — стварэнне вакол кавярні супольнасці для правядзення і падтрымкі
сацыяльна-культурных ініцыятыў, дабрачынных мерапрыемстваў.
Мэтавая аўдыторыя:
- пастаянныя кліенты — маладыя пары, маладыя маці, дзяўчаты, якія актыўна вядуць сацыяльныя сеткі,
людзі, якія працуюць непадалёк, студэнты найбліжэйшых адукацыйных устаноў ды іншыя;
- выпадковыя кліенты — людзі, якія праходзяць паўз кавярню, гуляюць у парку, турысты, іншыя;
- юрыдычныя асобы — пастаўшчыкі кавы і абсталявання, арганізатары выязных кававых перапынкаў.

Антыкрызісны маркетынг: выбар каналаў
Відэа № 3. Анлайн-урок “Антыкрызісны маркетынг: выбар каналаў”.
Аўтарка: Ізабэла Плоткіна, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Сёння – час трансфармацыі рынкаў, бізнесаў ды кліентаў. Многія каналы
перасталі працаваць; іншыя, наадварот, сталі больш эфектыўнымі.

➔
➔
➔
➔

Якія каналы ды інструменты ўжо не працуюць або працуюць слаба?
Instagram — моцная перанасычанасць рэкламай.
Facebook — кошт рэкламы значна вырас.
ТБ ды радыё — нізкая канверсія.
Блогеры — вялікая колькасць рэкламных публікацый, якія карыстальнікі не ўспрымаюць.

Чаму так адбываецца?
Змяняецца аўдыторыя, яе зацікаўленасць, яе патрэбы і геалакацыя, а значыць, павінны змяняцца і рэкламныя
каналы.
Так, у 2020 годзе карыстальнікаў больш за ўсё цікавілі тэмы здароўя, зніжэння дабрабыту і немагчымасці выйсці
з дому. У сувязі з гэтым пачалі чытаць больш навінаў па тэмах палітыкі ды медыцыны.
Якая павінна быць рэклама?
Галоўныя рэкамендацыі
➢ На думку карыстальнікаў, рэклама павінна быць пазітыўнай, дапамагаць зашчадзіць сродкі і
прапаноўваць патрэбныя тавары і паслугі. Таму паспяховая абвестка — гэта каштоўнасць для
спажыўца, эканомія і пазітыўны кантэнт.
➢ У кантэкстнай рэкламе ў Яндэкс і Google ёсць строгае абмежаванне па сімвалах тэкстаў абвесткі. Каб
пашырыць інфармацыю пра каштоўнасць прадукта ці паслугі, неабходна запоўніць дадаткі, хуткія
спасылкі і ўдакладненні. Такая інфармацыя значна падвышае рэйтынг абвесткі.
➢ Выкарыстоўвайце фармат смарт-банераў або разумных банераў у медыйнай рэкламе. Гэта
інтэрактыўныя банеры з дынамічным кантэнтам. Іх можна нацэліць на карыстальнікаў, якія цікавіліся
таварамі на сайце і падобнымі таварамі.
➢ Запоўніце ў Яндэксе інтэрактыўную картку кампаніі. Гэта больш падрабязная інфармацыя пра вашу
кампанію за стандартную картку. У такой інтэрактыўнай картцы карыстальнік можа адразу ажыццявіць
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мэтавае дзеянне — клік або званок, напрыклад. Каб падлучыць такую магчымасць, звяжыце абвестку
з арганізацыяй у Яндэкс.Даведніку.
➢ Выкарыстоўвайце бясплатны відэаканструктар ад Яндэкса. Ён дазваляе лёгка і проста ствараць
рэкламныя відэаролікі за некалькі хвілін. Па статыстыцы, відэарэклама лепш прыцягвае ўвагу
карыстальнікаў і дае больш высокую “клікабельнасць” банера.
➢ Яндэкс таксама дазваляе ствараць паўнавартасны сайт пад назвай турба-сайт. З дапамогай
бясплатнага канструктара вы можаце стварыць сайт для свайго прадукта або паслугі. Такая
магчымасць прыдасца для пачаткоўцаў, рамеснікаў ды адукацыйных стартапаў.
➢ У часе наладжвання кантэкстнай рэкламы выкарыстоўвайце аўтаматычныя стратэгіі, але памятайце,
што сістэме патрэбны час, каб наладзіць эфектыўную працу рэкламных абвестак, таму не варта
адлучаць рэкламу праз дзень пасля запуску.
Выкарыстоўвайце кантэкстны таргетынг, напрыклад, у “Аднакласніках”. Кантэкстны таргетынг — гэта рэклама
па пошукавых запытах, падобны інструмент на кантэкстную рэкламу маюць Яндэкс і Google. Калі кантэкстны
таргетынг не працуе, можа быць некалькі прычын:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

канфлікт мінус-фраз;
занадта вузкія пошукавыя фразы;
занадта шырокія пошукавыя фразы;
некалькі спісаў запытаў на адзін і той жа тавар ці паслугу;
кампаніі-дублі;
празмерна вузкае геа;
занадта нізкая стаўка.

➢ Наладзьце аўдыторыі look-a-like. Гэта прылада добра працуе для касметычных і модных брэндаў.
➢ Калі запускаеце рэкламу ў “Аднакласніках”, не запускайце стратэгію з аплатай за паказы — плаціце за
клік. Можна выбраць стратэгію з аплатай за паказы з умовай, што вам патрэбны шырокі ахоп, а не
мэтавае дзеянне.
➢ Наладжваючы кантэкстную рэкламу ў Google, памятайце:
➔ дакладная адпаведнасць ключавых запытаў ужо не такая і дакладная;
➔ часціню паказаў цяпер абірае сам Google;
➔ стратэгія “Максімум канверсій” працуе добра ў медыйнай рэкламе нават ў новых
акаўнтах;
➔ аўтаматычныя стратэгіі прызначэння ставак ужо працуюць лепш і ашчадзяць вам час;
➔ аўдыторыі па намерах працуюць лепш за look-a-like, цяпер мы можам працаваць з
інтарэсамі на пошуку.
Што б вы ні рабілі для аптымізацыі лічбавай рэкламы, памятайце галоўнае правіла наладаў: усё важна
тэставаць.

Што варта ведаць пра YouTube, каб той працаваў?
Відэа № 4/ Анлайн-урок “Што варта ведаць пра YouTube, каб той працаваў?”
Аўтар: Юры Сігай, бізнес-трэнер.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Каму патрэбны YouTube?
●
●

Тым, у каго ёсць асабісты брэнд, бо экспертнасць трэба прадаваць і пацвярджаць.
Тым, у каго ёсць чым дзяліцца. Калі вам няма чаго паказаць і ваш жыццёвы досвед нецікавы — не
пачынайце (хоць спачатку патэстуйце на фокус-групах; магчыма, яны палічаць яго цікавым).
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●

Нарэшце, тым, у каго ёсць суперунікальнасць.

Што яшчэ трэба ведаць пра YouTube да пачатку працы на ім?
➢ YouTube — вялікі пошукавік. Ведаючы гэта, вы зразумееце, што патрэбна здымаць і як падаваць
матэрыял людзям.
➢ YouTube хоча задаволіць гледача, і вы мусіце дапамагаць яму ў гэтым. Рабіце толькі той кантэнт, які
патрэбны гледачу, але памятайце, што рабіць трэба камерцыйна выгадны кантэнт — як для вас, так і
для “Ютуба”.
➢ Трэба рабіць добра і якасна — гэта галоўнае, што трэба ведаць для пачатку.
Якія алгарытмы працы з YouTube?
Важныя першыя тры дні жыцця вашага відэа. Менавіта яны паказваюць “Ютубу”, як з вашым кантэнтам
узаемадзейнічаюць карыстальнікі: падабаецца відэа або не.
Збірайце падабайкі. Дзе ўзяць падабайкі, калі ў вас нуль падпісчыкаў? Каб YouTube зразумеў крутасць вашага
відэа, яму патрэбны рэакцыі. Таму прасоўвацца з новым каналам вельмі складана, і рабіць гэта спачатку можна
толькі з рэкламным бюджэтам.
Клік-рэйт, або суадносіны клікаў з паказам, — гэта паказчык, які кажа пра крутасць вашага прэўю на відэа
(прэўю — карцінка, якую вы вырашылі выкарыстоўваць як застаўку на відэа).
Уцягнутасць — гэта паказчык, які сведчыць пра глыбіню прагляду вашага відэа. Калі ваша відэа не будуць
праглядаць глыбока, значыць, яно нікому не цікавае.
Прагляды. YouTube параўноўвае прагляды новага відэа з усімі астатнімі відэа, а дакладней — іх дынаміку. І
калі яна вышэйшая за дынаміку іншых — дык YouTube пачынае пашыраць зону паказу вашага відэа, і яго
бачаць больш і больш карыстальнікаў.
Час праглядаў. Перакрыжоўваецца з папярэднім параметрам, але ёсць адметнасці. Неабходна сачыць за
якасцю аўдыторыі і мантажу — сюжэт відэа павінны быць цікавым.
Як запампаваць першае відэа правільна?
 Загаловак (Тэгі ў загалоўку)
Надайце ўвагу гэтаму элементу. Гэта другое, што бачыць глядач пасля прэўю. Загаловак можа быць
створаны на дзвюх механіках: для пошуку або для заваблівання. Пошукавы загаловак павінны
ўтрымліваць некалькі ключоў з тэмы, ў якой вы знаходзіцеся, а занаджваючы — ствараць інтрыгу.


Апісанне (Тэгі ў апісанні)
Апісанне павінна быць аптымізавана пад пошук, утрымліваць да пяці ключавых словаў і быць
зразумелым карыстальніку.



Тэгі
Збярыце ключавыя словы — семантычнае ядро. Гэтыя ключы павінны быць пра ваша відэа і імі
павінна карыстацца аўдыторыя. Дзе ўзяць ключы? Скарыстайце пошукавы радок Google, ён часта
падказвае папулярныя запыты. Выкарыстоўвайце Яндэкс.WordStat або Google Trends.
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Карцінка. Падбярыце класную карцінку, і ў вас будзе шмат праглядаў.



Падказкі. Павялічвайце глыбіню прагляду канала з дапамогай падказак. Глыбіня прагляду — гэта час,
які глядач выдаткаваў на прагляд роліка. Чым даўжэй глядач на YouTube, тым выгадней вам і YouTube.



Канцавыя застаўкі. Павялічваюць глыбіню праглядаў і канверсію ў пошуку.



Субтытры. Дапамогуць пашырыць рэгіён ахопу вашага відэа.



Манетызацыя. Відэа павінна быць камерцыйна выгадным: калі ў ім не будзе манетызацыі, дык
YouTube будзе надаваць такому відэа менш увагі.



Дадаць плэйліст. Часта плэйлісты даюць шмат трафіку. Яны таксама падвяргаюцца аптымізацыі, таму
не забывайцеся пра гэты інструмент.



Падзяліцца ў сацыяльных сетках ды на сайтах. Чым больш крыніц спасылаюцца на ваша відэа, тым
лепш. Вашым відэа дзеляцца — значыць, яно цікавае.



Адказаць на каментары. Каментары — рухавік праглядаў. Камунікуйце з аўдыторыяй, выхадзіце на
дыялог. Чым больш абмяркоўваюць — тым лепш для відэа.



Аптымізацыя канала. Прапішыце ключы і апісанне канала, зрабіце канал зразумелым для гледача.



Перыядычнасць. Прывучайце вашу аўдыторыю, людзі павінны чакаць вашага роліка і быць
упэўненымі, што ён выйдзе. Ваш канал — ваш серыял.
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2. Анлайн-продаж — падмурак устойлівага росту
Галоўныя складнікі анлайн-продажу
Відэа № 5. Анлайн-урок “Ключавыя складнікі анлайн-продажу”.
Аўтар: Аляўціна Новікава, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Інтэрнэт зрабіўся неад’емнай часткай жыцця кожнага і кожнай з нас. З
дапамогай сеціва мы набываем веды і здаём іспыты, запісваемся да
цырульніка, афармляем дакументы на візу, робім пакупкі ў адзін клік — усё гэта
стала абсалютна звыклым заняткам для нас.
Анлайн-продаж — вельмі зручны фармат узаемадзеяння як для пакупнікоў, так і для гандляроў. Для адных
здымаюцца геаграфічныя бар’еры, што дазваляе зашчадзіць час на пошук і аплату патрэбнага тавару; для
іншых адкрываюцца бязмежныя магчымасці рабіць продаж круглыя содні за ўмовай, што атрымаецца завабіць
наведвальнікаў сайта і ператварыць іх у пакупнікоў, выкарыстоўваючы эфектыўная маркетынгавыя прылады.
Ключавыя складнікі анлайн-продажу, ад якіх залежыць, расце ці зніжаецца прыбытак, пералічаны і апісаны
далей.
➔ Візуал, які вы выкарыстоўваеце ў камунікацыі са спажыўцамі. Усвядомце значнасць візуальнага
паведамлення ў анлайн-продажы. Візуал — гэта ваш першы дотык да патэнцыйнага спажыўца. У 80%
выпадкаў менавіта ён выконвае функцыю захопу ўвагі.
Галоўныя тэндэнцыі:
➢ фота працуе лепш за ілюстрацыю;
➢ відэа перамагаюць фота;
➢ людзі вабяць больш за прадметы;
➢ жанчыны — больш за мужчын;
➢ дзеці — больш за дарослых;
➢ жывёлы абыходзяць усіх.
➔ Капірайтынг. Тэкст — тая самая прылада, з дапамогай якой вы выклікаеце цікавасць да свайго
прадукта і стымулюеце жаданне кліента (-ткі) набыць тавар. Адна з аксіём анлайн-продажу: не напішаш
— не прадасі.
Правілы капірайтынгу
➢ Пішыце пра тое, што не можаце паказаць.
➢ Фота торта лепш за словы “шыкоўны торт”.
➢ Серыя фотаздымкаў каналаў будзе больш выніковай за аповед пра прэміяльны дызайн.
Прыбярыце самаўсхваленне і ацэначныя эпітэты. Пакіньце:
- Факты! Усё, што вымяраецца і пацвярджаецца: лічбы, сертыфікаты, назвы
матэрыялаў, паходжанне.
- Сцэнары! Адказы на пытанні: Калі гэта патрэбна? Як гэта бывае? Якую карысць
стварае?
- Прыклады! Распавядайце пра кліента, а не пра сябе: пра праблемы кліента і рашэнні,
якія вы прапануеце.
➢ Назву прадукта злучайце з карысцю.
➢ Лічбы лепш за тысячы словаў.
➢ Пісаць трэба не пра сам прадукт, а пра тую карысць, якую ён прынясе пакупнікам.
➢ Будзе памылкай запускаць рэкламу ці пісаць тэкст, калі вы дасканала не вывучылі свой
прадукт і патрэбы мэтавай аўдыторыі.
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Прыклад. Дэвід Агілві — класік рэкламы ХХ стагоддзя,
заснавальнік агенцыі Ogilvy&Mather, аўтар кніг пра
рэкламу і сваю дзейнасць. Дэвід Агілві ствараў
рацыянальную рэкламу, рабіў акцэнт на выгоды
прадукта і факты. Ён быў не проста добрым, але адным
з лепшых капірайтэраў у свеце. І вось прыклад
рэкламнага капірайтынгу ад Дэвіда за 1958 год: «На
хуткасці 60 міль за гадзіну самы моцны шум у новым Rolls
Royce — гэта ціканне гадзінніка». У тым жа годзе
продажы гэтай маркі ўзраслі на 50%.

Тэксты, што прадаюць вашы паслугі на сайце, павінны адказваць на ўсе пытанні,
што ўзнікаюць у кліента, бо для прымання рашэння пра пакупку неабходны
максімум інфармацыі. Для гэтага правядзіце так званае сумоўе са сваім
прадуктам. Складзіце слоўны партрэт тавара ці паслугі. За аснову можаце ўзяць
Апытальнік “Інтэрв’ю са сваім прадуктам” студыі Дзяніса Каплунова.
➔Выбар аўдыторыі — наступны ключ да паспяховых продажу. Як жа
вызначыць сваю мэтавую аўдыторыю, калі вы толькі пачынаеце? Самы просты
спосаб — спытаць у тых, хто ўжо з вамі.
➔

Чаму яны з вамі?
Хто першым адгукаецца на вашы прапановы?
Ці хоць хтосьці хоча набыць ваш прадукт?
Спытайце ў webmaster, mail.ru, Google Trends, Яндэкс.Wordstat.
Вывучыце, хто абмяркоўвае ў навінавых форумах вашы тэмы?
Даведайцеся, хто піша ў водгуках на Яндэкс.Маркеце, у сацсетках, картках, водгувіках.
Варонка продажу — наступны складнік у завабліванні кліента. Яе можна падзяліць на тры ўзроўні.

Першы — варонка прагрэву. Прагравайце кліента з дапамогай артыкулаў у медыя, пастоў, форумаў, рэкламы;
убудоўвайце сябе ў топавую павестку. Зацягвайце спажыўца ў праблему. Тут вам дапамогуць сацыяльныя
сеткі, блогеры, анлайн-медыя, каналы ў месенджэрах, самі кліенты — узаемны піяр часам больш эфектыўны
за грашовыя інвестыцыі.
Другі — варонка лідоў. Задача любой варонкі лідоў — ідэнтыфікацыя ліда. Лепшы сцэнар дзеяння
карыстальніка ў варонцы — той, на прыканцы якога ў вас на руках будуць кантакты патэнцыйнага кліента.
Трэці — варонка продажу. Вы анлайн. Гандлюйце тэхналагічна: карыстайцеся магчымасцямі лічбавых сэрвісаў,
аўтаматызацыяй і будзьце зручнымі, хуткімі і бяспечнымі.
➔
Асабісты брэнд. Дадайце ў ваш брэнд асобу. Лічбавізацыя абвастрыла патрэбу набываць у людзей,
таму усвядомце патрэбу асабістага брэнда.
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Як адказваць на болі кліентаў?

Відэа № 6. Анлайн-урок “Як суцяшаць болі кліентаў?”
Аўтарка: Ізабела Плоткіна, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Як лепш выкарыстоўваць болі кліентаў і не перагнуць палкі? Што добра і што
дрэнна ў рэкламнай камунікацыі ва ўмовах крызісу?
Асноўныя праблемы, што ўзнікаюць у часе крызісу:
➔ скарачаецца бюджэт мэтавай аўдыторыі (МА);
➔ на першае месца выходзяць базавыя патрэбы;
➔ змяняюцца звычкі МА;
➔ змяняецца геалакацыя МА.
Гэта выклікае маркетынгавыя праблемы — і звыклыя схемы перастаюць працаваць, скарачаецца колькасць
лідоў, зніжаецца якасць новых лідоў (кліентаў), змяншаецца прыбытак.
Што звычайна робіць бізнес, каб вырашыць гэтыя праблемы?
● аптымізуе выдаткі;
● скарачае рэкламны бюджэт.
Як вынік — скарачаецца колькасць лідоў і змяншаецца прыбытак.
А што трэба рабіць у такой сітуацыі?
Не падманвайце сябе. Калі вас цікавіць прадукт або паслуга, гэта не значыць, што гэта цікава вашаму
спажыўцу. Вызначце сапраўдныя болі вашага кліента.
Калі ў вас запушчана рэклама, гэта не значыць, што яна прынясе сотні званкоў. Дайце вашаму кліенту
магчымасць звярнуцца да вас некалькімі спосабамі:
- праз сацыяльны сеткі;
- па телефоне;
- у месенджэрах;
- праз форму на сайце.
Калі вашы менеджары ці іншыя супрацоўнікі прыходзяць на працу, гэта не значыць, што яны не прапускаюць
заяўкі. Пачніце працаваць у CRM, паспрабуйце бясплатную версію Бітрыкс 24.
Не заспакойвайце сябе думкамі пра тое, што ў вас лепшы сэрвіс. Для таго, каб гэта праверыць, найміце
сакрэтнага пакупніка.
Для таго, каб вызначыць рэальныя болі ці праблемы вашай мэтавай аўдыторыі, працуйце з водгукамі і
каментарамі. Упэўніцеся, што ў вашых сацыяльных сетках або на форумах падлучана магчымасць пакідаць
каментары. Рэгулярна праглядайце водгукі ў Google і Яндэкс, на розных пляцоўках з водгукамі. Паспрабуйце
выклікаць дыскусію ў сацыяльных сетках ці на форумах, абмяркоўвайце праблемы з вашай мэтавай
аўдыторыяй, пагрузіцеся ў іх інсайты. Занатоўвайце ўсе негатыўныя каментары або водгукі ў асобнай табліцы
і карэктуйце кантэнт у вашых сацыяльных сетках так, каб закрыць гэты негатыў. Нават калі ён неадэкватны,
імкніцеся адвесці размову ў пазітыўны ці нейтральны бок.
Запускаючы рэкламу ў розных каналах, спрабуйце розныя інструменты і складайце справаздачы па выніках.
Выкарыстоўвайце правакацыі, але не зрабіце лішняга. Калі ўводзіце новыя прылады, пастаўце сябе на
месца кліента. Не бойцеся ўжываць навінкі ў маркетынгу, але абавязкова адсочвайце вынікі. Актыўна
карыстайцеся сітуатыўным маркетынгам.
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У часы крызісу не бойцеся змяняцца: перагледзьце сваю мэтавую аўдыторыю, яе боль і матывы,
скарэктуйце за неабходнасцю сваю лінейку паслуг, змяніце ўнікальную гандлёвую прапанову, тэрміны,
бюджэты, выведзіце на рынак антыкрызісны прадукт.
Што такое антыкрызісны прадукт?
Гэта тавар або паслуга, якія дазваляюць выдаткоўваць менш ці зарабляць больш. Напрыклад, новы тарыф,
пакет паслуг або партнёрства. Рабіце ўмовы для спажыўцоў больш лаяльнымі: растэрміноўка, зніжкі, бонусныя
паслугі. У часе крызісу неабходна ўважліва сачыць за болем ды інсайтамі вашай мэтавай аўдыторыі.
Боль кліента — гэта падмурак, вакол якога вы выбудоўваеце сваю рэкламную камунікацыю. Гэта могуць быць
страхі, няўпэўненасць, дыскамфорт ці нейкія праблемы. Граматнае выяўленне праблемы дазволіць данесці
каштоўнасць вашага прадукта або паслугі да мэтавай аўдыторыі.
Дзе шукаць гэты боль?
Ёсць розныя анлайн сэрвісы, што могуць вам часткова дапамагчы:
➔ Google Trends дазваляе выявіць падобныя запыты, у якіх рэгіёнах краіны іх ўводзяць у пошукавую
сістэму часцей за ўсё/
➔ Яндэкс.Wordstat паказвае часціню запыту і запыты з даданнем словаў.
➔ Keyword Tool ад Google выдае спіс запытаў з уведзеным словам.
➔ Можна знайсці болі або інсайты ў сацыяльных сетках, на форумах або ў в Яндекс.Кью.

Лідары думак

Відэа № 7. Анлайн-урок “Лідары думак”.
Аўтарка: Аксана Шаўчэнка, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.
Хто такія лідары думак?
“Вікіпедыя” дае ёмістае, дакладнае і ў той жа час замыславатае азначэнне: “Лідары думак — гэта людзі, якія
вылучаюцца ў вачах сваіх паслядоўнікаў сацыяльным статусам ды лепшай інфармаванасцю, і тым самым
робяць уплыў на іх разуменне зместу і сэнсу паведамленняў масавай камунікацыі”. Простымі словамі, лідары
думак — гэта людзі, якія ў пэўнай сітуацыі могуць паўплываць на свае супольнасці.
Усе маркетолагі ды рэкламшчыкі даўно зразумелі, што:
● да лідараў думак прыслухоўваюцца;
● за імі назіраюць;
● іх аналізуюць;
● за імі паўтараюць.
Прыклады.
 Папулярны спявак выклаў у Instagram фота трэніроўкі ў трэнажорнай залі. Праз кароткі час
гэтая зала зробіцца папулярнай сярод яго падпісчыкаў.
 Вядомая блогерка распавядае пра нядаўна набыты бранзалет ручной працы. Такім чынам яна
ускосна рэкамендуе набываць гэты тавар.
 Сям’я хоча набыць кандыцыянер для сваёй новабудоўлі. Тата — папулярны блогер, цікавіцца
дэталямі, характарыстыкай і ўстаноўкай ў аўтарытэтнага будаўнічага партала (рэклама).
Многія людзі сочаць, як апранаюцца іх лідары; як паводзяць сябе пад час публічных выступаў. Іншым цікавыя
хобі, інтарэсы, асабістае жыццё.
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Менавіта таму ўплыў лідара на мэтавую аўдыторыю вялікі:
 яна або ён могуць незнарок дыктаваць правілы моды, агульныя трэнды;
 выклікаюць у сваёй аўдыторыі цікавасць да нейкага пытання.
Такія людзі могуць дзейнічаць на карысць маркетынгавых кампаній. Напрыклад, распавесці пра нейкі прадукт
фірмы. Як ні дзіўна, у падпісчыкаў адразу ўзнікае давер да такога прадукта, бо іх кумір ім гэта рэкамендуе.
Маркетынг прасоўвання тавараў і паслуг з выкарыстаннем лідараў думак з кожным годам набірае ўсё большую
моц. Згодна даследаванням, лідары думак ў 2019 года вельмі моцна перацягнулі на сябе коўдру іншых
рэкламадаўцаў.
Чаму так адбываецца?
У першую чаргу гэта звязана з тым, што прамая рэклама паказвае меншую эфектыўнасць. Ацэнка папулярнага
чалавека фарміруе значна больш высокую ступень даверу ў спажыўцоў, таму што тавар прапануе ЧАЛАВЕК,
якому яны вераць.
Разгледзім пытанне, якімі якасцямі мусяць валодаць лідары думак. Найперш гэта:
●
●
●

здольнасць уплываць на ўстаноўкі і думкі іншых людзей;
ўплыў на прыняцце рашэнняў;
кантакты з вялікай колькасцю людзей.

Калі вы задумваліся над тым, ці варта запрашаць да рэкламнай кампаніі лідараў думак, трэба зразумець, што
яны бываюць розныя і не ўсе вам падыдуць.
Сёння мы можам казаць пра наступныя тыпы лідараў.
●
●
●

Абывацелі. Здольныя ўплываць на выбар суразмоўцы толькі са свайго кола.
Знакамітасці. Аўдыторыя ў такіх лідараў, безумоўна, большая, але, разам з тым, з імі цяжэй
працаваць. У іх ёсць свае складзеныя запыты, правілы і расцэнкі, і часам дамаўляцца з імі вельмі
доўга, але таго варта.
Безумоўныя лідары. Гэта людзі з ліку вышэйшых чыноў улады і кіраўнікі дзяржаў. З такой
катэгорыяй лідараў, натуральна, цяжка працаваць, бо там свае законы ўзаемаадносін і тыпы
лабіявання. Тым не менш у сацыяльнага прадпрыемства з Дэтройта (ЗША) Rebel Nell і школьнікаў
з Эстоніі гэта атрымалася. У свой час першыя змаглі значна павялічыць продаж за кошт таго, што
на той момант першая лэдзі ЗША Мішэль Абама з’явілася на публічным мерапрыемстве ва
ўпрыгожванні ад Rebel Nell. Другія змаглі пераканаць прэзідэнта краіны з’явіцца з драўляным
наручным гадзіннікам ад школьнага сацыяльнага прадпрыемства.

Чаму лідарам думак давяраюць?
●
●
●
●

Лічыцца, што яны — праўдзівая крыніца інфармацыі, бо заўсёды лепш інфармаваныя за
звычайнага абывацеля. Іх парады пра прадукт, паслугу лічацца надзейнымі.
Іх сіла ў тым, што яны даюць поўную інфармацыю і, як правіла, распавядаюць не толькі пра плюсы,
але і пра мінусы прадмета ці з’явы.
Лідары карыстаюцца ўсімі крыніцамі інфармацыі і рэкамендацыямі: проста дзеляцца сваім
жыццём, досведам выкарыстання паслугі або прадукта — гэта ўзмацняе эфект даверу.
Варта памятаць, што часам лідар думак залежны ад сваёй аўдыторыі. Напрыклад, многія блогеры
ўважліва сочаць за інтарэсамі сваіх падпісчыкаў і імкнуцца ім адпавядаць.

Што варта ўлічыць, абіраючы лідара думак для свайго бізнесу?
1) Дзе знаходзіцца геаграфічна, якая аўдыторыя.
2) Калі лідар думак — блогер, вывучыце яго (яе) падпісчыкаў, іх актыўнасць і геаграфію.
3) Даведайцеся, як ён ці яна гатовы з вамі працаваць, на якіх умовах.
Чым лідары думак могуць дапамагчы вам у прасоўванні?
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●
●
●

Павысіць пазнавальнасць вашага брэнда.
Прыцягнуць увагу пажаданай для вас мэтавай аўдыторыі.
Павялічыць узровень даверу да вашага тавару ці паслугі.

Праца з лідарамі думак мусіць быць часткай агульнай маркетынгавай стратэгіі вашай кампаніі і натуральным
чынам рабіць даробак ў агульную структуру маркетынгавых камунікацый.

Маркетплэйс. Дадатковы канал продажу.
Відэа № 8 Анлайн-урок “Маркетплэйс. Дадатковы канал продажу”.
Аўтарка: Аксана Шаўчэнка, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Што такое маркетплэйс?
Маркетплэйс — гэта платформа электроннай камерцыі, анлайн-крама электроннага гандлю, якая дае
інфармацыю пра прадукт ці паслугу трэцяй асобы і чые аперацыі апрацоўваюцца яго аператарам. Аналаг
маркетплэйсу ў афлайне — вялікі гандлёвы цэнтр. І калі інтэрнэт-крамы можна параўнаць з невялікімі крамкамі
з асобным уваходам, дык маркетплэйс — гэта супермаркет з вялікай колькасцю гандляроў, якія маюць свае
ўласныя міні-крамкі на агульнай анлайн-пляцоўцы. Важна разумець, што прысутнасць на маркетплэйсах —
дадатковы і цалкам даступны канал продажу для сацыяльных прадпрымальнікаў.

Найбуйнейшыя маркетплэйсы Беларусі па наведванні (2019 г.) *
Гандлёвая пляцоўка
(Беларусь)

Лік візітаў за 1 месяц,
млн

kufar.by

7,75

deal.by

7,54

catalog.onliner.by

5,7

market.yandex.by

1,75

shop.by

1,1

Перавагі размяшчэння на маркетплэйсах
Нягледзячы на тое, што паслугі маркетплэйсаў платныя, размяшчэнне на гэтых пляцоўках бывае выгадным
для пастаўнікаў.
Па-першае, на маркетплэйсах вялізны трафік наведнікаў. Чым больш папулярная пляцоўка, тым больш у яе
ўнікальных візіцёраў. Напрыклад, на папулярнай пляцоўцы Беларусі deal.by каля 7,5 мільёна наведнікаў
штомесяц. Малому ды сярэдняму бізнесу самастойна забяспечыць такі трафік амаль што нерэальна. На
раскручванне акаўнтаў у сацсетках патрэбныя час, грошы і адмыслоўцы, і заўсёды ёсць рызыка, што нешта
пойдзе не так. SEO-прасоўванне патрабуе яшчэ больш часу ды сіл, лепшыя месцы на выдачы займаюць
менавіта маркетплэйсы, канкурыраваць з імі вельмі складана.
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Па-другое, маркетплэйсы дапамагаюць маштабаваць бізнес. Каб выйсці на рынак у іншай дзяржаве,
патрэбныя сродкі, а некаторыя маркетплэйсы працуюць на некалькі краін адначасова. Уладальніку бізнесу
варта толькі выставіць свае тавары на пляцоўцы, каб тыя пачалі аўтаматычна прадавацца і ў Расіі, Казахстане,
Украіне, Арменіі…
Па-трэцяе, знікае неабходнасць мець уласны сайт. На стварэнне і раскрутку сайта сыходзіць шмат сіл, часу і
сродкаў. На тое, каб сайт пачаў прыносіць першыя і пастаянныя ліды (кліентаў), часта сыходзіць ад шасці
месяцаў да некалькіх гадоў. У выпадку ж звароту да маркетплэйсаў продажы пачынаюцца ў першыя ж дні — з
таго часу, як вы запоўніце першыя карткі сваіх тавараў.
Па-чацвёртае, маркетплэйсы маюць добрыя інструменты для аналітыкі. Убудаваны інструмент аналітыкі дае
добрую магчымасць гандлярам бачыць, як змяняецца попыт і актыўнасць кліентаў. Гэта дазваляе лёгка
адсачыць хадавыя тавары і прадукты-аўтсайдэры і скарэктаваць закупы і вытворчасць, павялічваючы
прыбытак і скарачаючы выдаткі на неліквідныя пазіцыі.
Па-пятае, гэта прастата стварэння. Нават без адмысловых ведаў вы зможаце стварыць паўнавартасны і лёгкі
ў кіраванні сайт або інтэрнэт-краму дзякуючы тыповаму шаблону і простым у кіраванні прыладам.
Аднак варта не забывацца і пра недахопы працы на маркетплэйсах, да якіх можна аднесці наступныя.
●

Высокі ўзровень канкурэнцыі: на адной пляцоўцы збіраюцца дзясяткі, калі не сотні гандляроў адной і
той жа катэгорыі тавараў. Тут давядзецца або даплачваць за дадатковае прасоўванне, або
выдзяляцца нечым сярод канкурэнтаў (напрыклад, нізкім коштам).

●

Залежнасць ад унутранага функцыяналу гандлёвай пляцоўкі. Ёсць пэўны набор функцыяналу, якім мы
можам карыстацца: дызайн, сэрвісы сплаты, магчымасці інтэграцыі, структура і ўладкаванне — ўсё
наладжана і адаптавана пад пэўныя стандарты, вышэй за якія не скочыш, нават за вялікім жаданнем.



Інтэрнэт-крама не зусім ваша, бо вы валодаеце ёй часткова. Ваш сайт будзе звязаны з гандлёвай
пляцоўкай. Старонкі сайта будуць індэксавацца пошукавай сістэмай як старонкі пляцоўкі, таму,
прыкладаючы намаганні для прасоўвання, вы будзеце прасоўваць не толькі свой сайт, але і гандлёвую
пляцоўку.

Маркетплэйс на пачатковым этапе цалкам можа замяніць вам дарагі працэс стварэння ўласнай інтэрнэт-крамы.
Сістэма ўяўляе з сябе пляцоўку, дзе ваш бізнес можа зарэгістравацца, дадаць свае тавары і іх апісанне,
кантактную інфармацыю, абраць шаблоны, запоўніць формы — і пачынаць прадаваць.
Маркетплэйс — добры інструмент для збыту тавараў і паслуг. Працаваць пад «яго крылом» стабільна і
найдзейна. Але варта памятаць пра шэраг абмежаванняў, якія не робяць інтэрнэт-краму назаўсёды вашай.
Таму варта разумець, што нельга разлічваць ў продажы толькі на электронныя гандлёвыя пляцоўкі, важна
паралельна развіваць іншыя каналы гандлю (уласная інтэрнэт-крама, акаўнты ў сацсетках). У выпадку, калі
ваша супрацоўніцтва з маркетплэйсам скончыцца, продажы ўсё адно будуць ісці.

CRM: аўтаматызацыя бізнес-працэсаў
Відэа № 9. Анлайн-урок “CRM: аўтаматызацыя бізнес-працэсаў”.
Аўтар: Юры Сігай, бізнес-тренер.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Сучасны рынак змушае нас пераводзіць узаемаадносіны з кліентам на лічбавы ўзровень. Сёння быць
вытворцам добрага прадукта або рабіць ўнікальную паслугу недастаткова, каб рэгулярна і стабільна
атрымліваць прыбытак. Таму ўсё больш кампаній пачынаюць працаваць з CRM-сістэмамі (ад анг. Customer
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Relationship Management), што ў перакладзе азначае «кіраванне адносінамі з кліентамі».
Мадэль CRM-сістэмы пабудавана на разуменні таго, што цэнтрам усёй філасофіі бізнесу з’яўляецца кліент.
Галоўныя задачы CRM-сістэмы — забяспечыць эфектыўны маркетынг, дамагчыся стабільнасці продажу за
кошт персаналізацыі абслугоўвання кліентаў. Падтрымка гэтых задач улучае ў сябе збор, захоўванне і аналіз
інфармацыі пра спажыўцоў, партнёраў і ўнутраныя працэсы кампаніі.
Якія магчымасці CRM-сістэма прапануе для бізнесу?
- Дазваляе спарадкаваць дадзеныя пра кліентаў, пастаўнікаў і здзелкі.
- Дае магчымасць захаваць гісторыю ўзаемадзеяння з замоўнікамі і партнёрамі.
- Сістэматызуе працэс узаемадзеяння: лісты, паведамленні, званкі.
- Аўтаматызуе працу: дакументы па шаблоне, справаздачы, задачы, дэдлайны ды шмат што іншае.
Такая сістэма дазваляе надаваць кожнаму кліенту максімальную ўвагу для таго, каб зрабіць яго (яе) лаяльным
пакупніком.

Як пачаць карыстацца CRM?
➔ Пачніце з выбару CRM. У Беларусі вельмі папулярныя bitrix24, amo, megaplan.
-

Вывучыце тарыфныя планы ды бясплатны функцыянал.
Вывучыце сэрвісы, з якімі ёсць гатовыя інтэграцыі ў CRM, на старце звычайна
патрэбныя стандартныя магчымасці: сэрвісы рассылка СМС і сеціўнай пошты,
фіксацыя тэлефонных званкоў ды чатаў сацыяльных сетак.
Праверце, ці ёсць магчымасць у СRM ствараць інфармацыйныя сайты і лэндынгі —
гэта спросціць запуск вашага бізнесу, а таксама момант інтэграцыі і перадачы
дадзеных.

➔ Падлучыце вашы каналы камунікацыі:
- сацыяльныя сеткі, пошта і чаты са зваротнымі формамі;
- званкі (!) — вы зможаце не толькі захоўваць нумары ўваходных званкоў, але і праслухоўваць
званкі сваіх супрацоўнікаў, каб паляпшаць якасць абслугоўвання. Для фіксацыі званкоў вам
усяго толькі спатрэбіцца тэлефон на Android або iOS.
➔ Уцягвайце ўсю каманду ў працэс. Пачніце з сябе і перадавайце свой досвед персаналу. Пераносьце
камунікацыю ў чаты ўнутры CRM, так вашы калегі будуць хутчэй прывыкаць да яе. Падумайце пра
гейміфікацыю, ці пра тое, каб каманда працавала на KPI. Цяпер падлічыць выгаду ад працы чалавека
будзе значна прасцей, а галоўнае — можна будзе зрабіць гэта больш дакладна.
➔ Сегментацыя. Калі ўсе ўцягнуты ў працэс, наступае час сегментавання. Сегментаваныя базы
дазволяць вам лепш у будучым рабіць дадатковыя продажы з дапамогай CRM-маркетынгу. Наступныя
продажы будуць абыходзіцца вам значна танней, бо наноў прынаджваць кліента будзе ўжо не трэба,
асабліва калі ён застаўся лаяльным вашаму бізнесу.
➔ Аўтаматызацыя. Аўтаматызуйце руцінныя працэсы з дапамогай CRM. Інфармаванне кліента пра змену
статусу замовы ці працы, высылка шаблонных лістоў, CМC, пастаноўка задач або спраў, нагадалкі пра
перазвоны ці прапушчаныя ліды, выстаўленне рахункаў ды многае іншае.
➔ Лічбаванне трафіку. Для разумення прыбытковасці вашых інвестыцый у рэкламе добра было б
разумець, адкуль прыйшоў чалавек, з якога канала ці рэкламнай абвесткі. Для гэтага ў СRM можна
наладзіць крыніцы трафіка, што дазволіць высветліць кошт ліда і выгоды (здзелкі).
➔ Справаздачы. CRM дазваляюць аўтаматызаваць працэс падрыхтоўкі справаздач і вызваляць ваш час.
А самае зручнае — гэта тое, што вы можаце прымаць аператыўныя рашэнні і хутка рэагаваць на
трэнды і розныя сітуацыі ў попыце.
Што вам дае CRM?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поўнае разуменне абстаноўкі ўнутры бізнесу.
Больш часу на сябе (натуральна, пасля этапу наладак).
Лаяльнасць кліента.
Дадатковыя магчымасці продажу.
Пра кліента не забудуць.
Руцінныя працэсы больш не будуць адымаць час.
З’явіцца больш інсайтаў і новых меркаванняў пра ранейшыя факты.
Будзе больш часу для свайго развіцця як кіраўніка бізнесу.

Інтэграцыя CRM з іншымі сэрвісамі
Відэа № 10. Анлайн-урок “Інтэграцыя CRM з іншымі сэрвісамі”.
Аўтарка: Аляўціна Новікава, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Інтэграцыя CRM — гэта аўтаматызаваны абмен звесткамі паміж IT-сэрвісамі, што забяспечвае аўтаматычныя
дзеянні па сцэнары карыстальніка. Аб’яднанне CRM з усімі IT-прадуктамі, якімі карыстаецца бізнес, дазволіць:
-

выдаткоўваць менш часу на пошук і абмен інфармацыяй паміж аддзеламі;
скараціць вымогі на персанал;
прыбраць чалавечы фактар;
панізіць рызыку страты кліентаў ды іншых дадзеных;
пабачыць поўную статыстыку дзейнасці кампаніі і наладзіць скразную аналітыку;
перанесці працоўныя працэсы ў адзін інтэрфейс і пазбавіцца ад дзясятка ўкладак;
звесці папяровы дакументазварот да мінімуму;
наладзіць аўтаматычны абмен дадзенымі з партнёрамі і падрадчыкамі (напрыклад, службай дастаўкі,
аўтсорсам бухгалтэрыі або кааліцыйнай праграмы лаяльнасці).

Каб правільна выбраць CRM, вызначыце, чаго вы чакаеце ад інтэграцыі. Для гэтага неабходна:
1) прааналізаваць і прапісаць бізнес-працэсы;
2) вызначыць, якія з іх ахопліваюць функцыянал CRM, а для якіх патрэбныя або ўжо ёсць асобныя
сэрвісы;
3) адфільтраваць тое, што аўтаматызаваць немагчыма, а што застанецца, апісаць у выглядзе спісу
патрабаванняў асобна па кожнай дзялянцы: продажы-маркетынг, склад-бухгалтэрыя, кліенты-аплаты
і гэтак далей.
Важна ўлічыць, што ў кожнай СRМ свая спецыфіка інтэграцыі. Адзінага алгарытму не існуе. Высветліце, што
вы атрымаеце ў выпадку інтэграцыі кожнай канкрэтнай CRM з кожнай канкрэтнай сістэмай!
Важна вывучыць:
1) функцыянал,
2) тарыфы,
3) працэс інтэграцыі,
4) наладкі.
Памятайце, што мэта інтэграцыі — спрасціць ваш бізнес-працэс, а не зрабіць яго больш складаным Гэта
пазбавіць вас ад магчымага расчаравання. Часам наяўнасць інтэграцыі з пэўнымі сэрвісамі будзе
вырашальнай для выбару ці адмовы ад канкрэтнай CRM.
Што ў ідэале вы мусіце атрымаць ад такой інтэграцыі? Разгледзім па сегментах.
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➔ Інтэграцыя з сацыяльнымі сеткамі і сайтам.
Сацыяльныя сеткі і сайт — гэта крыніцы лідоў і пляцоўкі для камунікацыі з аўдыторыяй, правядзення PR-акцый
і рэкламных кампаній. Звязаўшы пляцоўкі і акаўнты кампаніі ў сацсетках з CRM, можна:
-

прымаць заяўкі і камунікавацца з патэнцыйнымі кліентамі праз інтэрфейс сістэмы, не
пераключаючыся паміж рознымі вокнамі;
- аўтамытычна інтэграваць ліды;
- дапаўняць інфармацыю пра бягучых кліентаў дадзенымі з сацсетак;
- адсочваць новых падпісчыкаў і накіроўваць ім свае прапановы.
➔ Бухгалтарскія праграмы. Гэта адзін з самых важных кірункаў інтэграцыі CRM. Бухгалтэрыя і аддзел
продажу рэгулярна абменьваюцца дадзенымі і дакументамі. Аўтаматызаваўшы гэты працэс, вы знізіце
рызыку страты дадзеных і зачадзіце́ час на апрацоўку. Звязка дазваляе: выгружаць рахункі з карткі
кліента, аўтаматызаваць паведамленні па аплаце, спрасціць улік актаў і аўтаматычна запытваць
закрываючыя дакументы ў контрагентаў, не губляць дакументы, захоўваючы ўсё ў картках кліентаў.
➔ Інтэграцыя інтэрнэт-экваірынгу (атрыманне сплат праз анлайн) робіцца для таго, каб кліенты
маглі аплачваць замовы са свайго асабістага кабінета ў сістэме і плацяжы аўтаматычна дадаваліся на
рахункі кліентаў.
У часе інтэграцыі рабіце акцэнт на інтуітыўны інтэрфейс і зразумелую логіку працы сервераў. Не імкніцеся
рабіць як мага больш інтэграцыі. Часам дастаткова аднаго або двух сэрвісаў, бо многія ўжо ўбудаваныя ў CRM,
а нейкія вам нават не спатрэбяцца.

2. Сторытэлінг — інструменты фармавання лаяльнасці
Сторытэлінг. Як эфектыўна распавесці сваю гісторыю?
Відэа № 11. Анлайн-урок “Сторытэлінг. Як эфектыўна распавесці сваю гісторыю?”
Аўтарка: Аксана Шаўчэнка, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Сторытэлінг — прылада, што дапамагае даносіць ідэі і надаваць каштоўнасць падзеям, рэчам, паслугам з
дапамогай гісторый.
Перш за ўсё, гэта ўменне пісаць і распавядаць гісторыі такім чынам, каб чытач сам прыйшоў да патрэбнай
высновы. Сторытэлінг лічыцца адным з прыёмаў нейрамаркетынгу (комплекс мерапрыемстваў, што
вывучаюць стаўленне чалавечага мозгу да маркетынгу і рэкламы у прыватнасці). Казка, анекдот, легенда,
аповед пра жыццёвую сітуацыю — ўсё так ці інакш трапляе пад азначэнне сторытэлінгу. Раней сторытэлінг
называлі казаннямі. Да з’яўлення пісьма, тэхналогій і ўсеагульнай адукацыі гэта быў бадай адзіны спосаб
перадачы ведаў наступнаму пакаленню. Але што б гэта ні было і як бы ні звалася, адно можна сказаць
абсалютна дакладна: сторытэлінг працуе. І найперш праз тое, што гэта вельмі добры і ёмісты спосаб перадачы
інфармацыі праз гісторыю. Добрая гісторыя здольная захапіць увагу, ствараючы неабходны эмацыйны водгук,
да чаго і імкнецца гандлярскі сторытэлінг.
Нам з вамі як сацыяльным прадпрымальнікам неабходна адказаць для сябе на некалькі пытанняў. Як зрабіць
якасны тэкст для сторытэлінгу і выкарыстоўваць яго для продажу? Якой мусіць быць гісторыя, каб яна
запомнілася патэнцыйнаму пакупніку?
Некалькі простых парад дапамогуць наблізіць гісторыі да ідэалу.
● Гісторыі мусіць быць прывязанымі да асобы і даваць інфармацыю пра чалавека, дапамагаючы
зразумець і ўбачыць, праз што ён (яна) прайшлі, што пераадольвалі.
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● Гісторыя павінна быць вельмі асабістай. Напрыклад, распавядаць, як нешта калісьці змяніла жыццё
героя або гераіні і як яго (яе) асабісты досвед быў скарыстаны, каб палепшыць жыццё іншых людзей.
● Гісторыя павінна быць пазітыўнай і апеляваць да агульначалавечых каштоўнасцей.
● Ні ў якім разе нельга забывацца пра гумар.

Прыклад. Пасля таго, як медыяпартале ў Гомелі выйшла гісторыя “Дзве беларускі
выпадкова стварылі анлайн-школу, куды ўсе імкнуцца”, у анлайн «Няшколу» запісаўся
натоўп бацькоў. Яны таксама хацелі вырашыць праблему навучання сваіх дзяцей у часе
каранціну. Гісторыю пра тое, з чаго пачалася анлайн-лабараторыя «Няшкола»,
чытайце па спасылцы.
Распавядаючы гісторыю пра сябе і свой досвед, памятайце важныя правілы сторытэлінгу.
- Спачатку вывучыце аўдыторыю і распавядайце для сваёй мэтавай аўдыторыі тое, што ім будзе цікава.
Памятайце, што людзі любяць тэмы, якія перасякаюцца з іх жыццём.
- Стварайце напружанне! Выкарыстоўвайце правілы драматургіі: завязка канфлікту, нарастанне
напружання, кульмінацыя, развязка.
- Кажыце толькі праўду!
- Гісторыю трэба ажывіць дробнымі дэталямі, тымі дробязямі, якія робяць гісторыю жывой і сапраўднай:
звычкі, улюбёныя рэчы, думкі, пахі, апісанне прыроды…
- Публіка любіць, калі яе забаўляюць! Таму не саромейцеся пісаць пра свае правалы і памылкі, поспехі
і надзеі, пра дзіўныя гісторыі, пра каханне і сяброўства.
Калі вы напісалі добры тэкст, ён будзе забаўляць, навучаць, уздзейнічаць на мэтавую аўдыторыю,
запамінацца і ўразацца ў памяць.
Брэнды выкарыстоўваюць метад сторытэлінгу, каб падкрэсліць сваю індывідуальнасць і выгадна вылучыцца
на фоне канкурэнтаў. Выкарыстоўвайце гэты метад і вы. І памятайце дзевяць правілаў эфектыўнага
сторытэлінгу.
1. Прапрацуйце гісторыю да драбнюткіх дэталей, інакш ёсць рызыка ператварыць яе ў сухую і нецікавую навіну.
2. Зразумейце, чым карысная вашая гісторыя для чытача і зрабіце на гэтым галоўны акцэнт.
3. Забудзьцеся назаўжды пра плагіят. Гэтага не трэба рабіць — і кропка.
4. Візуалізуеце гісторыю: фота, графіка, відэавізуальны сторытэлінг ўзмацняюць эмоцыі.
5. Сачыце за логікай апавядання, выкарыстоўвайце прыёмы пісьменнікаў. Гэта значыць, што ўжо да напісання
вы павінны ведаць, што хочаце данесці сваім аповедам і чым ён у выніку скончыцца.
6. Не саромейцеся ўдасканальваць і правіць тэксты ўжо пасля напісання — зрабіце вашую гісторыю ідэальнай.
7. Выкарыстоўвайце кароткія сказы, гэта зробіць ваш аповед больш дынамічным.
8. Пішыце шчыра.
9. Жартуйце, і людзі да вас пацягнуцца. Гумар нават ворагаў ператварае ў сяброў.
Сторытэлінг — гэта мастацтва, якое пры правільным выкарыстанні здольна закрануць самыя глыбокія
душэўныя перажыванні, і пры правільным выбары мэтавай аўдыторыі стаць асновай для паспяховай
рэкламнай кампаніі.
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Асабісты брэнд. Для чаго ён патрэбны і як стварыць?
Відэа № 12. Анлайн-урок “Для чаго ён патрэбы і як стварыць?”
Аўтарка: Аксана Шаўчэнка, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Ці патрэбны вашаму бізнесу асабісты брэнд?
Асабісты брэнд мае два важныя складнікі: рэпутацыя ў тэме (або ўзровень экспертнасці) і ўзровень вядомасці
чалавека (гэта тая самая неабходная пазнавальнасць). Гэта дзве асноўныя восі каардынат асабістага брэнда.
І ад таго, у які квадрат восі каардынат вы трапляеце як эксперт, будзе залежыць кошт вашага асабістага брэнда.
Перш чым увязацца ў гонку стварэння асабістага брэнду, зразумейце ці патрэбна гэта вам. Таму што працэс
стварэння моцнага асабістага брэнду займае вельмі шмат часу, для вас гэта стане другой працай і асноўным
праектам вашага жыцця на бліжэйшы час. Асабісты брэнд можна параўнаць да паўнавартаснага бізнеспраекта, які трэба спланаваць і рэалізаваць паслядоўна, далучаючы да яго паступова каманду для стварэння
кантэнту, стратэгію прасоўвання, інтэрнэт-маркетынг і гэтак далей. Распачынаючы гэту працу, варта разумець,
што асабісты брэнд не мае нічога агульнага са знятай на тэлефон і выкладзенай у сеціва фатаграфіяй. Увесь
кантэнт з гэтага часу мусіць быць прадуманым, кожны крок — спланаваным. Вашы відэа і фота павінны будуць
адпавядае задачам, якія вы выбудоўваеце падчас стварэння асабістага брэнду.
Прыклады.
Біл Гейтс даўно не кіруе Microsoft, але ўстойліва асацыюецца з гэтай кампаніяй. Ён увасабляе
тэхналагічную рэвалюцыю канца XX ст.
Стыў Джобс не выдумляў айфон, але зрабіў так, што Apple стала флагманам індустрыі. Джобс — “бацька
лічбавай рэвалюцыі”. Яго вобраз вытканы з моцнага характару, харызмы, прастаты і аскетызму.
Амерыканскі мастак-мультыплікатар Уолт Дысней — уладальнік 26 “Оскараў”, стваральнік
мультымедыйнай імперыі. Прадукты яго студыі The Walt Disney Company па змоўчванні прэтэндуюць на
званне хітоў сусветнага пракату.
Што дасць вам наяўнасць асабістага брэнда ў будучыні?
● Моцны асабісты брэнд зробіць з вас адмыслоўца, якога будуць заўважаць і прызнаваць у вашай галіне.
● Ён дазволіць вам прыцягваць і збіраць патрэбную мэтавую аўдыторыю.
● Вы станеце крыніцай экспертнай інфармацыі і лідарам думак у вашай галіне.
● Асабісты брэнд павялічыць ваш кошт і экспертнасць, і чым вышэй ваша кампетэнтнасць у пытанні, тым на
большыя ганарары вы можаце разлічваць у будучыні.
З чаго ж пачынаць будаваць свой асабісты брэнд?
Пачынайце з простага: прааналізуйце і зразумейце сваю нішу.
- Адкажыце на пытанне: на каго вы збіраецеся працаваць?
- Правядзіце аналіз таго, што хоча чуць, ведаць і чытаць ваша мэтавая аўдыторыя.
- Вывучыце захапленні і інтарэсы мэтавай аўдыторыі.
У Беларусі насычанасць асабістымі брэндамі рынку вельмі сціплая, таму гэта тая сфера, у якую цяпер можна
ўвайсці даволі лёгка, так што:
- вызначайцеся з мэтавай аўдыторыяй;
- знаходзьце свае слабыя і моцныя бакі;
- выбудоўвайце стратэгію асабістага брэнда;
- распрацоўвайце план дзеянняў;
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- знаходзьце інструменты;
- дзейнічайце!
Гэты працэс можа зацягнуцца на доўгія гады ці, магчыма, не даць тых вынікаў, на якія вы разлічвалі. Таму
проста атрымлівайце асалоду ад працэсу, рабіце гэта з задавальненнем і кайфам, і тады ваш асабісты брэнд
стане часткай вашага жыцця.
Як весці асабістыя старонкі ў сацсетках?
Відэа № 13. Анлайн-урок “Як весці асабістыя старонкі ў сацыяльных сетках”.
Аўтарка: Ізабэла Плоткіна, бізнес-трэнерка.
Каб паглядзець відэа, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па
спасылцы.

Абіраючы сацыяльную сетку, памятайце, што ў кожнай ёсць свой тон камунікацыі, у кожнай працуюць свае
правілы.
➢ Каб раскруціцца на Facebook, неабходна быць рэкламная стратэгія.
➢ Для Instagram трэба вырабляць якасны візуальны кантэнт.
➢ Калі вы заходзіце ў гэтую сетку ці ў YouTube, неабходна быць тэхнічна падрыхтаваным, каб здымаць якаснае
відэа.
➢ Звярніце ўвагу, што ў Instagram канкурэнцыя асабістых брэндаў самая высокая.
➢ Паралельна з Instagram эксперты рэкамендуюць заходзіць у TikTok. Цікава, што аўдыторыя з TikTok лёгка
прыцягваецца ў Instagram. Але не наадварот!
➢ Для YouTube патрэбен вельмі якасны відэакантэнт. Як правіла, у памяшканні здымкі вядуцца на зялёным
фоне, і ён потым замяняецца.
➢ У YouTube важная карысць. Цяпер прасунуць YouTube проста прыгожым ролікам складана, а вось за кошт
карысных інструкцый можна. Арганічны ахоп тут, як правіла, невялікі, таму патрэбная рэклама.
➢ VK вылучаецца больш простай камунікацыяй і добрай статыстыкай падпісчыкаў, ёсць магчымасць дадаваць
тавары і артыкулы. Таксама нядаўна з’явілася магчымасць рабіць сайты на гэтай платформе. Калі плануецца
прадаваць тавары праз асабісты брэнд, то гэта цікавы варыянт.
У прасоўванні і кантэнце зараз працуюць:
• карысныя парады ў лідараў думак (праглядайце, каб аўдыторыя была сумежная);
• гумар (ва ўсіх сацыяльных сетках, але больш за ўсё ў TikTok);
• карыстальніцкі кантэнт (калі хтосьці згадвае і перадрукоўвае).
Калі вы будуеце асабісты брэнд, праз які плануеце нешта прадаваць, то трымайцеся наступных правілаў:
● нельга публікаваць занадта адкрытыя фота, калі гэта не канцэпцыя блога;
● не варта публікаваць фатаграфіі ў хатніх халатах;
● не размяшчайце фатаграфіі з сінякамі пад вачыма, нават з раніцы;
● не выкладвайце фатаграфіі з вечарын у нецвярозым выглядзе.
А што можна?
➢ Размясціце аватарку з вашым родам дзейнасці. Калі вы лекар — то фотапартрэт ў медыцынскім гарнітуры,
напрыклад.
➢ Укажыце імя і прозвішча (пажадана без псеўданіма): па імені і прозвішчы карыстальніку лягчэй вас шукаць.
➢ Спасылка ўверсе фармуецца не з лічбаў, а з імя і прозвішча ці псеўданіма.
➢ У апісанне коратка дадайце канкрэтную унікальную гандлёвую прапанову як асабістага брэнда.
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Звярніце ўвагу! Небяспечна раскрываць дадзеныя банкаўскай карткі ці кодавыя словы. Калі ваша кодавае
слова — мянушка вашага сабакі, не называйце яе ў сацыяльных сетках. З сацыяльнай сеткі ашуканцы могуць
браць кодавыя словы і потым падбіраць паролі.
Антытрэнды ў сацыяльных сетках у 2020 годзе
● Не прынята быць ва ўсіх сацыяльных сетках адразу — дубляванне аднаго і таго ж кантэнту ўжо не працуе.
● Не варта рабіць шмат пастоў. Калі ў вас шмат інфармацыі, лепш за ўсё выкладваць яе ў сторыз.
● Не трэба дадаваць больш за сем хэштэгаў. Размяшчайце тэматычныя хэштэгі непасрэдна пад пост, у сторыз
можа быць адзін хэштэг. Унікальныя хэштэгі працуюць як рубрыкатар, які дазваляе карыстальнікам хутчэй
арыентавацца ў акаўнце.
● Гівы (розыгрышы) не прыносяць нічога, бо зараз нам неабходна не проста колькасць падпісчыкаў, а іх
уцягванне. Трэба, каб яны рэагавалі і куплялі паслугу, якую вы будзеце прасоўваць праз асабісты брэнд, таму
калі і робіце розыгрыш, дык толькі ў канцэпцыі акаўнта. Таргетуйце пост або сторыз ці розыгрышы толькі на
мэтавую аўдыторыю і імкніцеся тым часам уцягваць яе ў блізкі для яе кантэнт.
● Кароткія тэксты не працуюць. Патрэбны інфармацыйныя і карысныя тэксты, каб іх захоўвалі. Тэксты зараз
пішуць нават пад відэа.
Сакрэты афармлення акаўнтаў
1. Звярніце ўвагу, каб усюды выкарыстоўваліся аднолькавыя шрыфты.
2. Для сторыз трэба выбраць месца публікацыі тэксту.
3. Большасць блогераў посцяць тэкст пасярэдзіне ці ўнізе — уверсе тэкст можа перакрываць твар.
4. Лепш выкарыстоўваць два асноўныя колеры і да трох дапаможных.
5. Тэстуйце дызайн, абавязкова праглядзіце акаўнт на розных прыладах.
Прыклад асабістых старонак Ізабелы Плоткінай
Facebook: https://www.facebook.com/isabella.plot
Фэйсбук:
https:/

Instagram: https://instagram.com/bellaudrive?utm_medium=copy_link
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3. Лічбавыя прылады для (сацыяльнага) бізнесу
У гэтым раздзеле мы прапануем вам кароткі агляд некаторых даступных бясплатна або за невялікія грошы
лічбавых прылад, што прыдадуцца для арганізацыі сацыяльнага бізнесу — як для працы з камандай, так і з
кліентамі.

Сваё воблака анлайн
Аўтар: Міхал Волчак
Тут мы дапаможам вам зарыентавацца ў выбары альтэрнатыўнага воблака, якое вы можаце хосціць
самастойна і кантраляваць яго развіццё. У традыцыйных і прынятых інструментах для захоўвання
файлаў і калектыўнай працы, такіх як Google, Яндэкс ці Dropbox, ёсць свае абмежаванні. Калі вы прыхільнікі
прыватнасці і аўтаномнасці сваёй лічбавай інфраструктуры (іншымі словамі, вам патрэбны поўны
кантроль над сваімі дадзенымі), варта задумацца над адкрытымі рашэннямі. Адно з іх — Nextcloud — мы
разглядзім у гэтай частцы.
Сайт: nextcloud.com
Ёсць дадатак для Android.
Якую задачу вырашаем?
Вы хочаце мець бяспечнае і маштабаванае воблака для захоўвання файлаў і дакументаў, якое цалкам
знаходзіцца пад вашым кантролем.
Якую задачу не вырашаем?
Базавая камплектацыя дазваляе працаваць з файламі, але ёсць 100+ пашырэнняў. Самыя папулярныя з іх
даюць магчымасць:
-

рэдагавання дакументаў вашай камандай;
стварэння формаў, прэзентацый, табліц;
праектнага менеджменту;
арганізацыі кантактаў, календара, пошты кліента.
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- наладжвання відэа- і аўдыёканферэнцый.
Можна абмежавацца толькі працай з файламі, а можна разгарнуць паўнавартасную платформу для супрацы і
павышэння прадуктыўнасці.
Дзе паспрабаваць усталяваную версію?
Можна тут: https://try.nextcloud.com/ (клікаць па спасылцы злева)
Праглядзець апісанні пашырэнняў ды іх функцыянал: https://apps.nextcloud.com/
Ці ёсць у беларускіх правайдэраў?
Няма, але ёсць даволі добрыя прапановы ад еўрапейскіх правайдэраў, у тым ліку экалагічных:
●
●
●
●

https://www.hosting.de/managed-nextcloud/
https://cloudamo.com/store/nextcloud
https://www.linuxfabrik.ch/produkte/as-a-service/nextcloud-fuer-einzelnutzer
https://demindo.com/nextcloud

Якія веды неабходныя?
Для ўсталёўкі: веданне працы з кансоллю linux. Разуменні працы з MySQL. Дэталёвая дакументацыя па
ўсталёўцы.
Карыстанне: базавы досвед працы з іншымі воблачнымі сэрвісамі.
Адміністраванне: вопытны карыстальнік сэрвісаў.
Тэхнічныя патрабаванні
Для віртуальнага (фізічнага) сэрвера (VPS):
● Ubuntu 20.04 LTS (рэкамендуецца)
● MySQL 5.7+ or MariaDB 10.2+ (рэкамендуецца)
● Apache 2.4
● PHP 7.3
● Памяць: 512MB
Пашыраныя патрабаванні можна праглядзець на сайце.
Фінансы
1. Неабходны кошт у месяц каля — 12 у.а. Гадавы бюджэт — 144 у.а. Лепш набываць замежны хостынг
класу VPS.
2. Магчыма, спатрэбіцца спецыяліст на усталёўку. Кошт яго (яе) паслуг — 20 у.а. за гадзіну працы
(трэба не больш чым 4 гадзіны).
Тып ліцэнзіі
GNU AGPLv3. Згодна гэтай опэнсорснай ліцэнзіі, любы спажывец можа карыстацца, даследаваць, вывучаць,
дзяліцца, паляпшаць праграму для любых мэтаў без аніякай юрыдычных рызыкі.
Як запусціць самім?
Калі хочацца запусціць, але няма часу на тэхнічныя веды, карыстайцеся адным з правайдэраў гэтага
воблака: https://github.com/nextcloud/providers#providers.
Самастойна — трэба будзе папацець.
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1. Першым крокам трэба наладзіць асяродак.
2. Другім крокам ідзе сама ўсталёўка, напрыклад, на аперацыйную сістэму Ubuntu.

Праектны менеджмент з дапамогай WEKAN
Каб перайсці на сайт, навядзіце экран телефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай.
Працу па праекце можна наладзіць з дапамогай так званых канбан-дошак. Канбан
— гэта метад арганізацыі працы на канвееры, у нашым выпадку —
інтэлектуальным. Канбан уяўляе з сябе слупкі са статусамі задач. Калі задача
перамяшчаецца ў іншы слупок, яна змяняе статус. Напрыклад, могуць быць
статусы “Зрабіць”, “У працэсе”, “Гатова”.
Плюсы: Wekan дапамагае арганізаваць працу з задачамі (апісанне,
прызначэнне, дэдлайны, статусы) ў камандзе і дазваляе гнутка сфарміраваць праектны асяродак пад існыя
патрэбы. Гэта зручная прылада для фарміравання спісаў “Зрабіць” і вядзення іх выканання.
Мінусы: не падлічвае бюджэт або час працы, не з’яўляецца CRM, не будуе дыяграмы Ганта.
Дзе паспрабаваць усталяваную версію?
Можна выкарыстаць дэмаверсію Sandstorm, дзе абраць Wekan-дадатак.
Варта адзначыць, што Sandstrom — гэта таксама праграма з адкрытым кодам, якая утрымлівае набор
пашырэнняў для дапамогі ў каманднай працы.
Таксама можна праглядзець скрыншоты, прапанаваныя распрацоўшчыкамі.
Ці ёсць у беларускіх правайдэраў?
Няма, але магчыма знайсці на замежных хостынгах (15 у.а. на месяц).
Якія неабходны веды?
Усталёўка і адміністраванне: веды кансолі linux.
Карыстанне: дастаткова звычайных ведаў пры карстанні пакетаў офісаў.
Тэхнічныя патрабаванні
Для Sandstorm:
●
●
●

памяць 1 Gb (лепш 2 Gb) + рэкамендуецца наяўнасць swap,
5 Gb на дыску,
аперацыйная сістэма мінімум Ubuntu 14.04, але рэкамендуецца апошняй версіі.

Для арыгінальнага Wekan:
можна выкарыстаць адзін з даступных гайдаў па усталёўцы
○ https://www.youtube.com/watch?v=ye97957MTbk
○ https://www.youtube.com/watch?v=IVJNUteaWgA
Фінансы
Выдаткі — каля 12 у.а. на месяц. Раім выкарыстоўваць замежныя хостынгі тыпу VPS.
Падыходзяць такія сэрвісы, як Amazon EC2, Google Compute Engine, Linode, Digital Ocean ды іншыя.
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Магчыма, спатрэбіцца спецыяліст на усталёўку з коштам 20 у.а. на гадзіну (не больш чым на 4 гадзіны).
Тып ліцэнзіі
Wekan выкарыстоўвае ліцэнзію MIT, якая дазваляе без абмежаванняў рэалізоўваць правы на выкарыстанне,
капіяванне, мадыфікацыю, публікацыю, распаўсюд, продаж копій праграмы.
Як запусціць самім?
Магчыма ўсталёўка пра Sandstorm, што адбываецца ў два крокі.
1. Усталяванне самой платформы Sandstorm ці тут.
2. Калі Wekan не ўсталюецца самастойна, можна дадаць яго як дадатак (App), націснуўшы “+”. Усё
адбываецца праз графічны інтэрфейс.
Альтэрнатывы
Можна выкарыстаць нашу папярэднюю секцыю па Nextcloud, пашырэнні якога Deck i Cospend дазваляюць
арганізоўваць праектную працу каманды і весці адкрыты бюджэт.

Сінхронная камунікацыя BigBlueButton і Jitsi
Ці магчыма сёння камунікацыя па-за межамі Zoom і Teams, што для гэтага неабходна? Разгледзім дзве
праграмы (BigBlueButton і Jitsi) з адкрытым зыходным кодам.
BigBlueButton
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай.
BigBlueButton падыходзіць, калі ваш фармат размоваў і презентацый — гэта
асветніцкія анлайн-мерапрыемствы з колькасцю 30–40 чалавек і неабходна
максімальная інтрактыўнасць.

Jitsi
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай. Дадаткі: Android + iPhone.
Jitsi найлепш адаптаваны для невялікіх і сярэдніх каманд, дзе бяспечная анлайнпраца і камунікацыя — асноўны спосаб ў стратэгічнай перспектыве. Абмежаванні
на колькасць удзельнікаў залежаць ад магутнасці вашага сервера. Калі вам
патрэбна пастаянна праводзіць канферэнцыі на 50+ наведвальнікаў, лепей
пашукаць воблачнае рашэнне.

Функцыі дадаткаў
Jitsi
1. Неабмежаваная* колькасць пакояў (*абмежавана толькі тэхнічнымі магчымасцямі вашага сервера).
2. Віртуальнае падняцце рукі.
3. Выключэнне/уключэнне мікрафонаў.
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4. Няма абмежаванняў на працягласць размоваў.
5. Чат.
6. Магчымасць падзяліцца экранам.
7. Адаптацыя відэа да якасці сувязі.
8. Праца без рэгістрацыі.
BigBlueButton
1. Чат для працы класа.
2. Агульныя і прыватныя паведамленні.
3. Белая дошка. Можна маляваць разам.
4. Відэа- і аўдыёчаты.
5. Эмоджы.
6. Разбіццё на тэматычныя пакоі для працы каманд.
7. Галасавалкі.
8. Магчымасць падзяліцца экранам.
Дзе паспрабаваць усталяваную версію?
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
https://jitsi.org/ ці https://peregovorka.by/
Ці ёсць у беларускіх правайдэраў?
Ёсць толькі тут: https://peregovorka.by/
Якія веды неабходныя?
Усталёўка: патрабуе прасунутых ведаў адміністратара Linux-машын. Рэкамендуем наняць спецыяліста для
першаснай наладкі.
Тэхнічныя патрабаванні
BigBlueButton
Тут даволі сур’ёзныя тэхнічныя патрабаванні.
Жалеза:
●

памяць 16 Gb, працэсарных ядраў 8 CPU, 500 Gb месца на дыску. Прычым павінна быць рэальнае, а
не віртуальнае жалеза.

Праграмы і сетка:
●
●

Ubuntu 16.04 64-bit (kernel 4.x), парты UDP з 16384 па 32768 даступныя;
прапускная здольнасць сеткі 250 Mb/sec, парты TCP 80 і 443, даступныя і не занятыя іншымі
дадаткамі.

Такім чынам, можна зрабіць высновы, што BigBlueButton падыходзіць, толькі калі у вас ёсць пастаянная
патрэба ў камунікацыях і магчымасці інвеставаць у свой сервер. Таксама патрабуе даволі вялікіх
магутнасцей:
●
●

4 ядры CPU,
памяць 8 Gb (мінімум 4 Gb для невялікіх каманд).

Аперацыйная сістэма звычайная Ubuntu 18.04 ці навей.
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Фінансы
Для Jitsi у сярэднім на месяц 40 у.а. (480 у.а. на год). Гэта невялікая колькасць, калі вы насамрэч
зацікаўленыя ў пастаяннай бяспечнай камунікацыі.
Для BigBlueButton гэта сума ўдвая большая, але раім набыць фізічны сервер і арганізаваць яго “калакэйшн” у
дата-цэнтры.
Варта адзначыць, што для атрымання абазначаных магчымасцей на платных сэрвісах кошты будуць
сувымернымі.
Тып ліцэнзіі
У BigBlueButton выкарыстоўваецца GNU Lesser General Public License . Для карыстаннем гатовым
прыкладаннем ў любых (камерцыйных і некамерцыйных мэтах няма). Хто захоча змяняць код і
удасканальваць гэту праграму — варта азнаёміцца з тэкстам ліцэнзіі. Таксама аўтары адзначаюць, што
выкарыстанне праграмы з арыгінальны імем патрабуе ўзгаднення з палітыкай стваральнікаў.
У Jitsi выкарыстоўваецца ліцэнзія Apache-2.0, падобная па абмежаваннях папярэдняй. Маецца забарона
толькі на выкарыстанне назвы без дазволу стваральнікаў. Код цалкам свабодны* для любых мэтаў.
* Праграма са свабодным кодам — такая, якой можна карыстацца, вывучаць яе код, змяняць,
распаўсюджваць змены без запыту дазволаў у стваральнікаў, але варта выконваць патрабаванні
ліцэнзіі, пад якой распаўсюджваецца гэта праграма.
Як запусціць самім?
Усталёўку BigBlueButton для вопытных адміністратараў стваральнікі абяцаюць зрабіць за 30 хвілін.
Для інсталяцыі Jitsi неабходна кіравацца апісанымі правіламі і быць уважлівымі для каментароў
распрацоўшчыкаў.
Таксама на YouTube таксама можна знайсці шматлікія відэа па ўсталёўцы дадзеных сэрвісаў.

Карпаратыўны месенджэр Slack
Аўтарка: Вольга Капачэня
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона або скарыстайцеся
спасылкай.
Сёння Slack лічыцца галоўным працоўным месенджэрам у свеце, дазваляючы
хутка, проста і танна наладзіць камунікацыю ўнутры кампаніі. Ён выдатна
падыходзіць для каманд, супрацоўнікі/супрацоўніцы якіх працуюць аддалена ці
знаходзяцца ў розных краінах ці гарадах. Slack быў створаны для зручнасці, і
яго функцыянал пакрывае ўсё тое, што не могуць даць ні пошта, ні стары добры
Skype, ні стандартныя месенджэры накшталт WhatsApp, Telegram ці чаты ў
сацыяльных сетках. З дапамогай Slack ваша карпаратыўная камунікацыя не
ператворыцца ў адзін суцэльны чат.
Як карыстацца?
Slack можна спампаваць як дадатак на ваш кампутар або тэлефон (iOS і Android) ці проста адкрыць у любым
браўзеры. Для сваёй кампаніі вы ствараеце працоўную прастору Workspace. І ўжо ўсярэдзіне яе робіце
разнастайныя каналы (напрыклад, для вызначанага аддзела ці тэмы) і запрашаеце туды людзей. Slack
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сінхранізуецца з вялікай колькасцю іншых сэрвісаў: Google Drive, Google Hangouts, Google Docs, Twitter,
DropBox, Trello…
Што можна рабіць у Slack:
• ствараць чаты для цэлай групы і прыватныя чаты;
• праводзіць аўдыё-, відэазванкі і канферэнцыі з магчымасцю дэманстраваць свой экран;
• праводзіць апытанні і галасаванні;
• ствараць задачы, кіраваць імі і адсочваць гатоўнасць;
• выкарыстоўваць працоўныя календары і ўносіць туды падзеі;
• дадаваць і захоўваць спасылкі і файлы;
• наладжваць асабісты статус: напрыклад, адключыць апавяшчэнні на пэўны час, адзначыць, калі знаходзіцеся
ў адпачынку, і гэтак далей;
• адзначаць канкрэтных карыстальнікаў у чатах, дзякуючы чаму чалавек не прапусціць важнае паведамленне
ці інфармацыю;
• выкарыстоўваць функцыю пошуку сярод паведамленняў;
• выбіраць найбольш прыдатны колер інтэрфейсу.
Плюсы і мінусы
На жаль, у Slack адсутнічае рускамоўная версія, але калі вы хаця б крыху ведаеце ангельскую, то зможаце
прызвычаіцца. Функцыі бясплатнага плана абмежаваныя (пра іх гаворка пойдзе ніжэй), але ў большасці
выпадкаў яго дастаткова.
Slack прапануе тры платныя планы: Standart, Plus і Enterprise Grid. Standart выдатна падыдзе для дробных і
сярэдніх прадпрыемстваў. План Plus разлічаны на буйныя прадпрыемствы ці тых, хто шукае пашыраныя
інструменты адміністравання. Платныя планы даюць большы аб'ём для захоўвання файлаў, арганізацыю
відэаканферэнцый, неабмежаваныя дадаткі і інтэграцыі, прыярытэтную падтрымку і многае іншае. Функцыі ў
платных версіях увесь час паднаўляюцца.

Сістэма кіравання праектамі Trello
Каб зайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай.
Trello — адна з самых папулярных сістэм кіравання праектамі, асабліва сярод
стартапаў і невялікіх кампаній. Сістэма простая, зручная і бясплатная (платная
версія таксама ёсць, але пра яе крыху пазней). Trello лёгка ўкараніць, і да яе
хутка адаптавацца. Сістэма выдатна падыходзіць як для працоўных, так і
асабістых мэтаў.
Trello арганізоўвае працу па японскай метадалогіі канбан-дошак. Гэты
прынцып распрацавала і ўкараніла кампанія Toyota. Яго рэалізацыя
адбываецца наступным чынам: на дошку, разбітую на спісы, вывешваюцца запоўненыя карткі з задачамі.
Задачы па меры выканання перамяшчаюцца ад спіса да спісу.
Як карыстацца?
Trello можна адкрыць у браўзеры, а таксама спампаваць дадатак на тэлефон або планшэт. Усё, што вам трэба
будзе зрабіць, — гэта зарэгістравацца. Структура Trello складаецца з дошак, спісаў і картак, якія вы можаце
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афармляць, наладжваць і кіраваць імі, як захочаце. Дошка — гэта працоўны экран, падзелены на спісы. Дошкі
ў Trello могуць мець розны доступ: прыватны, камандны і публічны. Спісы аформлены як вертыкальныя шэрагі,
у якіх захоўваюцца карткі. Карткі ўяўляюць сабой адмысловыя формы, дзе пазначаюцца задачы. Вы можаце іх
перамяшчаць у сярэдзіну спісу, паміж рознымі спісамі і дошкамі. Спісы таксама можна перамяшчаць, капіяваць
і архіваваць. Колькасць задач, якія ствараюцца, спісаў і дошак – не абмежаваны, як і колькасць удзельнікаў.
Для запрашэння людзей трэба проста выслаць спасылку ці ж адзначыць патрэбнага вам чалавека з тых, хто
ўжо ў Trello.
Вы самі абіраеце прынцып арганізацыі спісаў і картак на дошках (адзін з самых распаўсюджаных —
запланаваныя, бягучыя і выкананыя). Для любой задачы можна прызначыць адказных. Калі працэс невялікі, то
чэк-ліста ў картцы для яго будзе дастаткова. А вось для буйных працэсаў можна зрабіць асобную дошку.
Акрамя гэтага, з карткай можна вырабляць і розныя іншыя дзеянні:
- пераназываць, дадаваць апісанне і рэдагаваць;
- прысвойваць пазнакі, удзельнікаў, дэдлайн, дадаваць файлы або чэклісты;
- дадаваць каментары, эмоджы, адзначаць удзельнікаў;
- сачыць за зменамі, капіяваць, архіваваць, раздрукоўваць, дзяліцца спасылкай на картку, выдаляць.
Унізе кожнай задачы ёсць падрабязны лог: вы можаце бачыць усе выкананыя дзеянні. Непатрэбныя спісы і
зачыненыя дошкі захоўваюцца ў адмысловым архіве, адкуль вы можаце іх вярнуць ці выдаліць назаўжды. Trello
падтрымлівае інтэграцыю з вялікай колькасцю папулярных вэб-сэрвісаў, такіх як Google Drive, Dropbox, Slack,
Evernote, OneDrive, Github, MailChimp, Twitter і многімі іншымі.
Плюсы і мінусы
Самыя галоўныя плюсы Trello — прастата, магчымасць хутка ацаніць прагрэс некалькіх працэсаў, інтэграцыя з
іншымі сэрвісамі і, вядома ж, паўнавартасная бясплатная версія, якой дастаткова для працы. Яшчэ адзін
немалаважны плюс — наяўнасць рускамоўнай версіі. Нягледзячы на ўсе выгоды, Trello не зусім падыдзе для
вялікіх кампаній. Таксама яго не вельмі зручна выкарыстоўваць на маленькім экране.
Кошт
Як ужо адзначалася, бясплатнай версіі Trello цалкам хапае для парцы невялікай каманды. Што да платных
планаў, то іх два — Business Class і Enterprise. Business Class. Сярод адметнасцей платнай версіі — запампоўка
файлаў памерам да 250 Мb (у бясплатнай версіі — да 10 Mb), кастамныя фоны для дошак і стыкеры,
пашыраныя кантрольныя спісы, прыярытэтная падтрымка і шмат што іншае. Таксама ёсць пакет Enterprise (ад
20 карыстальнікаў), дзе кошт залежыць ад колькасці карыстальнікаў і робіць даступнымі іншыя функцыі.

Кіраванне ведамі ў арганізацыі MediaWiki
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або
скарыстайцеся спасылкай.
MediaWiki — гэта платформа для супольнай працы і дакументацыі, створаная
для вас дынамічнай супольнасцю.
Праграмнае забеспячэнне MediaWiki выкарыстоўваецца дзясяткамі тысяч
вэб-сайтаў і тысячамі кампаній і арганізацый. MediaWiki дапамагае збіраць і
сістэматызаваць веды і рабіць іх даступнымі для людзей. Гэта магутны,
шматмоўны, бясплатны і адкрыты рэсурс; ён надзейны, пашыраецца і
наладжваецца. Даведайцеся больш — і вырашыце, ці падыходзіць вам
MediaWiki.
Сэрвіс Mailсhimp для маркетынгавых паштовых рассылак
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Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або
скарыстайцеся спасылкай.
Mailchimp — амерыканскі сэрвіс масавых рассылак, заснаваны ў 2001 годзе,
які вельмі папулярны ў СНД. Ён дазваляе бясплатна дадаць да 2 000
падпісчыкаў і дасылаць да 12 000 лістоў штодзень. Гэтак жа сэрвіс мае
шырокія магчымасці і прылады для адсочвання эфектыўнасці рассылання.
Як карыстацца?
На жаль, у Mailchimp няма рускамоўнай версіі, але з базавай ангельскай вы паціху разбярэцеся. Вам будзе
зручна праглядаць усе свае кампаніі ў адным месцы, планаваць іх і дасылаць, і рабіць вы гэта можаце як з
вашага кампутара, так і з тэлефона. Па тэматыцы ён падыдзе любому бізнесу.
Mailchimp прапануе вам розныя прылады для адпраўкі лістоў сеціўнай пошты:
1) збор кантактаў: вы можаце загрузіць базу кантактаў і зрабіць рассылку на іх адрасы, таксама Mailchimp
дазваляе збіраць кантакты з Facebook;
2) праца з кантактамі: вы можаце сегментаваць кантакты, рэдагаваць профілі, дадаваць нататкі;
3) стварэнне шаблонаў ліста: у блокавым рэдактары Mailchimp вы можаце лёгка зрабіць дызайн рассылкі ці
перанесці HTML-шаблон з іншага сэрвісу;
4) адпраўка рассылкі: можна зрабіць рассылку адразу ці запланаваць яе на вызначаную дату;
5) справаздачы: Mailchimp дае вам імгненны доступ да статыстыкі вашых кампаній (дадзеныя па адкрыцці і
праглядзе лістоў, пераходы па рассылках, адпіскі, дастаўка) і параўноўвае некалькі рассылак на адным графіку;
6) аўтаматызацыя: у вас ёсць магчымасць наладзіць адпраўку паведамленняў па падзеях, напрыклад, калі ў
кагосьці дзень нараджэння;
7) транзакцыйныя лісты: вы можаце падключыць асобны сэрвіс для адпраўкі транзакцыйных паведамленняў
Mandrill;
8) публікацыі ў сацсетках: Mailchimp дае магчымасць аўтаматычна посціць кантэнт у Facebook;
9) стварэнне лэндынгу: вы можаце стварыць лэндынг (пасадкавую старонку) у канструктары сайтаў;
10) платная рэклама;
11) кантэнт-студыя: гэтая функцыя генеруе кантэнт, які вы можаце выкарыстоўваць для лэндынгу і лістоў;
12) А/B-тэставанне.
Mailсhimp інтэгруецца з рознымі сэрвісамі, сярод якіх Google Analytics, Survey Monkey (апытальнік), Бітрыкс24,
Google Workspace, WordPress, Shopify і многія іншыя.
Плюсы і мінусы
Mailchimp выдатна дастаўляе лісты на адрасы буйных паштовых правайдэраў (напрыклад, Gmail) і крыху горш
на СНД-правайдэры (Яндэкс і інш.). Гэта значыць, што частка лістоў ідзе адразу ў спам. З мінусаў можна
таксама адзначыць адсутнасць рускамоўнай версіі, англамоўную тэхпадтрымку, даступнасць службы
падтрымкі толькі па пошце, дастаткова высокі кошт платных версій і не заўсёды зручны блокавы рэдактар.
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Анлайн-сэрвіс графічнага дызайну Canva
Каб патрапіць на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або
скарыстайцеся спасылкай.
Canva — просты сэрвіс графічнага дызайну. Ён прапануе анлайн-рэдактар
карцінак і прафесійныя макеты для дызайну малюнкаў, друкаваных макетаў
і дакументаў высокай якасці.
Як карыстацца?
Пасля рэгістрацыі на сайце праз e-mail або профіль на Facebook вы можаце
пачаць ствараць або рэдагаваць малюнкі. У Canva вы можаце стварыць
постар, банер, ліст, візітоўку, застаўкі і карцінкі для сацсетак, прэзентацыі і
многае іншае. Усё гэта робіцца анлайн. Як толькі ваш прадукт гатовы, вы проста спампоўваеце яго на свой
кампутар (як у нізкім, так і ў больш высокім вырашэнні) і далей выкарыстаеце ім.
Для стварэння карцінак, друкаваных макетаў і дакументаў у Canva ёсць:
- мільёны малюнкаў (фотаздымкі, вектарныя выявы і ілюстрацыі, якія вы можаце выкарыстоўваць) і
запампоўванне сваіх файлаў;
- фільтры для фота — вы можаце рэдагаваць здымкі з дапамогай ужо наладжаных фільтраў або
выкарыстоўваць інструменты фотарэдакцыі;
- бясплатныя значкі, постаці і іншыя элементы;
- велізарная колькасць шрыфтоў.
Плюсы і мінусы
Праграма вельмі простая ў выкарыстанні і мае рускамоўную версію. Canva падыходзіць як для індывідуальнага,
так і для групавога карыстання. Бясплатнай версіі цалкам хапае для працы з невялікімі праектамі. Яна дае
доступ да больш як 8 000 шаблонаў, 100 тыпаў дызайну, сотняў тысяч бясплатных фотаздымкаў і графікі.
План Canva Pro падыдзе для асобных людзей і невялікіх груп, якім трэба больш персаналізацыі і якія
працуюць над буйнейшымі праектамі, пры гэтым будзе каштаваць нядорага. Гэты план дае значна больш
функцый: напрыклад, у ім можна стварыць свой карпаратыўны стыль, настроіўшы колеры, лагатыпы і
шрыфты ў адзіным фірмовым стылі; таксама план дае доступ да большай колькасці шаблонаў, прэміюммалюнкаў, фатаграфій, відэа і графікі. План “Прадпрыемства” падыдзе для вялікіх каманд, якім патрэбны
пашыраны кантроль над брэндам і сумеснай працай.

4. Стварэнне сайтаў: даступныя платформы, канструктары,
прылады анлайн аплаты
Аўтар: Міхаіл Волчак

Робім сваю старонку ў Wordpress
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай.
Гэты невялікі раздзел дапаможа зразумець, што вам патрэбна дзеля таго, каб
самастойна стварыць сайт і мець магчымасць яго пашыраць, а таксама
валодаць яго змесцівам.
Якую задачу вырашаем?
Неабходна стварыць сваю прэзентацыйную старонку з магчымасцю далейшага пашырэння яе блогам,
інтэрнэт-каталогам, некалькімі лэндынгамі, інтэграцыяй з іншымі сэрвісамі.
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Калі вам трэба лэндынг (прэзентацыйную старонку) вельмі хутка і цалкам бясплатна.
Дзе паспрабаваць усталяваную версію?
Можна тут https://www.opensourcecms.com/wordpress/
Галоўная старонка: https://s1.demo.opensourcecms.com/s/39
Адмінская старонка: https://s1.demo.opensourcecms.com/wordpress/wp-login.php
Лагін: opensourcecms
Пароль: opensourcecms
Ёсць альтэрнатыўныя месцы для азнаямлення з дэмаверсіяй.
Раім Digitalocean.com — тут можна усталяваць Wordpress з маркетплэйса. Падобна да дадаткаў на
мабільнай прыладзе ў некалькі клікаў.
Ці ёсць у беларускіх правайдэраў?
Тут выбар вельмі шырокі. Адмыслова прыводзім не самыя гучныя імёны на мясцовым рынку хостынгаў, але
магчымасць усталяваць Wordpress ёсць амаль у кожнага:
●
●
●
●
●

https://hb.by/wordpress-hosting.aspx
https://besthost.by/hosting-wordpress-joomla/
https://mustanhost.by/hosting/wordpress-hosting/
https://hosty.by/shared
https://login.by/web-hosting.php

Якія веды неабходныя?
Для усталёўкі: запампаваць на хостынг і распакаваць файлы ў карані, стварыць базу дадзеных.
Карыстанне: базавыя веды па кіраванню любой CMS*
*CMS (Content Management System) — гэта праграмы, якія дазваляюць кіраваць кантэнтам вашага
сайта, іх зараз вялікае мноства. З адкрытых, акрамя Wordpress, гэта Drupal, Joomla, Ghost,
PyroCMS, Magento ды іншыя.
Абнаўленне: базавыя веды па кіраванні любой CMS, магчыма наладзіць аўтаматычнае абнаўленне коду.
Тэхнічныя патрабаванні
Звычайна наяўныя PHP/MySQL/MariaDB/Apache на віртуальных хостынгах. Перад набыццём варта запытаць
версіі, якія неабходны для Wordpress:
●
●
●

PHP 7.4 ці больш;
MySQL 5.6 ці больш АБО MariaDB 10.1 ці больш;
Сэрверы: Nginx ці Apache з модулем mod_rewrite.

+
●
●
●

Мінімум 100 Mb на дыску;
1 база дадзеных;
падтрымка пратакола HTTPS* (для вашай жа бяспекі).

Апошнія патрабаванні глядзець на сайце wordpress.org: https://wordpress.org/about/requirements/
* HTTPS — гэта пратакол бяспечнай перадачы звестак паміж наведвальнікам сайта (сэрвіса) і серверам,
на якім знаходзіцца сама праграма. У час шматлікіх перадач дадзеных, дзе ўтрымліваецца персанальная
(лагіны, паролі), фінансавая (нумары картак, доступ) інфармацыя пытанне бяспекі становіцца рубам.
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Гэты пратакол прадстаўляе базавую бяспеку, без яго дадзены лёгка могуць быць атрыманы трэцімі
асобамі.
Фінансы і час
1. Неабходна аплаціць хостынг — каля 5 у.а. у месяц (за год — 60 у.а.).
2. Патраціць каля 20–30 хвілін на ўсталёўку. Сама ўсталёўка добра дакументавана і аўтаматызавана.
Тып ліцэнзіі
GNU Public License https://wordpress.org/about/license/ дазваляе свабодна выкарыстоўваць праграму ў
камерцыйных і некамерцыйных мэтах, а таксама рабіць змены ў кодзе і распаўсюджваць іх.
Як запусціць самім для азнаямлення?
Варыянт праз digitalocean.com
1. Завесці акаунт.
2. Стварыць новы дроплет: https://cloud.digitalocean.com/droplets/new
Пры стварэнні новага дроплета ў маркетплэйсе абраць Wordpress.

Стварэнне сайта на канструктары “Цільда” (Tilda)
Аўтарка: Аксана Шаўчэнка

Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код альбо скарыстайцеся
спасылкай
Стварыце бясплатна сайт, лэндзінг (пасадкавую старонку) або інтэрнэт-краму з
дапамогай канструктара сайтаў “Цільда” і апублікуйце ў той жа дзень. Гэта не патрабуе
ведання кода, гэта пэўнага кшталту інтуітыўны канструктар сайтаў — праз канструкцыю
сайта з дапамогай блокаў бібліятэкі “Цільда”. Выкарыстоўвайце блокі ў сотнях
камбінацый, проста дадаючы іх адзін за адным, у інтуітыўна зразумелым інтэрфейсе. [Крыніца:
https://tilda.cc/ru/].
На “Цільдзе” спосаб стварэння сайтаў падобны да гульні. Цяпер кожны — дызайнер, калі ёсць жаданне
стварыць сайт уласнымі рукамі. Не важна, што вы робіце: сайт для бізнесу, пасадкавую старонку, інтэрнэткраму або рэдактарскі спец-праект — з “Цільдай” вы зробіце гэта хутка і проста.

Канструктар сайта на Яндэкс
Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай.
Раней у Яндэкс можна было ствараць турба-старонкі, а цяпер “Канструктар” дазваляе
стварыць паўнавартасны сайт.
У “Канструктары” вы зможаце хутка і лёгка стварыць сайт для вашай арганізацыі.
“Канструктар” дазваляе ствараць сайт з нуля або выкарыстоўваць гатовы шаблоны,
падабраныя для розных задач бізнесу. Больш падрабязна пра стварэнне, афармленне, наладкі турба-сайтаў
з дапамогай канструктара чытайце ў даведцы.
Каб атрымаць доступ да канструктара турба-сайтаў, вам трэба:

1. На галоўнай старонцы Яндэкс-Канэкта на картцы канструктара націснуць «Стварыць турба-сайт».
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2. Калі ў вас не падлучаны сэрвіс Яндэкс.Дырэкт, у склад якога ўваходзіць канструктар турба-сайтаў,
запоўніце форму на старонцы “Запрашаем у Яндэкс.Дырэкт!” [Крыніца: https://yandex.ru/support]

Стварэнне сайта з дапамогай Бітрыкc24
Каб зайсці на сайт сэрвіса, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або карыстайцеся
спасылкай.
Плюсы стварэння сайтаў і анлайн-крамаў на Бітрыкс24:

●
●
●
●
●
●

● просты і зручны канструктар;
● падлучэнне анлайн чата, зваротнага званка, формы заяўкі;
аўтаматычнае занясенне кантактаў і замоў з анлайн-крамы ў CRM;
SEO-прасоўванне (мета-тэгі ды індыксацыя задаюцца ў наладках сайта);
падлучэнне сістэм аналітыкі (Google Analitycs і Яндэкс.Метрыкі);
бясплатны хостынг на bitrix24.shop (крамы) і bitrix24.site (сайты) або падлучэнне ўласнага дамена;
аўтаматычная адаптацыя сайтаў пад экраны мабільных прылад на базе iOS і Android;
камандная праца над сайтамі — стварэнне, змены і выдаленне старонак (поўнымі правамі валодаюць
толькі адміністратары акаўнта).

Мінусы: сайты розных сфер бізнесу вельмі падобныя адзін да аднаго праз абмежаваную колькасць шаблонаў
і адсутнасць прасунутага функцыяналу. [Крыніца: https://quokka.media/shpargalka/bitriks24-konstruktor-saitov/]

Дамен для сайта: што гэта і навошта?
Дамен — гэта імя вэб-рэсурсу, адрас аб’екта з сетцы. Калі чалавек ідзе, напрыклад, у цырульню або банк, яму
неабходна ведаць адрас установы, каб дабрацца. То е самае з сайтам. Простымі словамі, дамен — гэта адрас
сайта, пад якім ён зарэгістраваны ў сеціве. Карыстальнік уводзіць назву рэсурсу ў радку пошуку і пасля гэтага
пераходзіць на яго. Адпаведна, каб сайт было прасцей знайсці, выкарыстоўваеце лаканічныя дамены, што
лёгка запамінаюцца.
Уладальнік рэсурсу можа сам прапісаць імя, але яго давядзецца выкупаць. Затое ёсць
гарантыя, што адрас не супадзе з нейкім іншым. Праверыць і набыць дамен можна на
рэсурсах:

hoster.by (Беларусь і СНД)

Timeweb.com (Расея і СНД)

Каб перайсці на сайт, навядзіце камеру тэлефона на QR-код і перайдзіце па спасылцы

[Крыніца: https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/chto-takoe-domen-saita-kak-kupitdomen-zachem-nujno-domennoe-imia-pokupka-i-registraciia-domena-5f6361d85477ff281e59fecc]
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Хостынг для сайта: як правільна выбраць?
Кожны, хто збіраецца стварыць сайт, сутыкаецца з неабходнасцю набыць хостынг. Распрацоўшчыкіпачаткоўцы часам палохаюцца гэтага тэрміна, але не ўсё так страшна. Давайце разам разбірацца, што гэта
такое і дзе яго выбраць і набыць.
Хостынг — гэта своеасаблівая арэнда прасторы на серверы, дзе будуць захоўвацца дадзеныя і файлы для
функцыянавання сайта. Калі правесці побытавую аналогію, дык гэта арэнда зямельнай дзялянкі, дзе будзе
будавацца дом. Адсюль выцякае яшчэ адна паралель. Не кожная зямля прыдатная для будоўлі, так і не кожны
хостынг падыдзе для кантрактнага вэб-рэсурсу. Галоўнае — гэта падтрымка праз усе суткі: абірайце
надзейнасць і досвед, а не цану.
Ніжэй прыводзім некалькі даступных рашэнняў.

Каб перайсці на сайт хостэра, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або скарыстайцеся
спасылкай

ActiveCloud
Каб перайсці на сайт пастаўшчыка воблачных рашэннях, навядзіце камеру тэлефона на
QR-код або скарыстацеся спасылкай

Падлучаем анлайн-плацяжы Web Pay і “Хуткi Грош”
Сістэма электронных плацяжоў WebPay (“Вэбпэй”) — гэта агульны білінг, што дазваляе з дапамогай банкаўскіх
картак Visa і MasterCard бяспечна праводзіць плацяжы за тавары і паслугі анлайн.
Каб перайсці на сайт сістэмы WebPay, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або
скарыстайцеся спасылкай.

“Хуткi Грош”
Каб перайсці на сайт “Хуткага Грошу”, навядзіце камеру тэлефона на QR-код або
скарыстацеся спасылкай.
Гэта шматфункцыянальны сэрвіс па падлучэнні да АРІП (рас. ЕРИП) (сістэмы плацяжоў
АІС «Разлік») для разліку і прыёмы плацяжоў за тавары і паслугі па ўсёй Беларусі. “Хуткі
Грош” — адзін з буйнешых агрэгатараў сплат АРІП, рэзідэнт Парка высокіх тэхналогій.
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