Primeri FB objav, ki imajo največje dosege
Veliki dosegi niso bistveni zgolj pri direktni prodaji knjige, ampak so na FB zaželjeni, ker se
na ta način dobi več sledilcev, več všečkov same FB strani.

Primer 1:

POMEMBNO: FB ne dovoljuje več, da bi ljudi označevali v objavah, na slikah. Niti ne
dovoljuje nagradnih iger, kjer se kot pogoj za sodelovanje zahteva, da delijo objavo in
všečkajo stran (ja, to je bilo včasih dokaj lažje).
Kar pa lahko naredimo, da spodbudimo velik doseg objave, je to, da povprašamo za mnenja
ali kako drugače spodbudimo, da ljudje komentirajo objavo. Ob vsakem komentarju se
objava ponovno prikaže in s tem dosega veliko uporabnikov Facebooka. Opažam, da imajo
zelo radi izbore kot je v teh nekam omenjenih primerih.
Zgolj s tem se seveda ne bo prodalo nobene knjige, se pa dobi nove všečke strani.

Kar pa lahko storimo, da pride do prodaje, je naslednje:
Vsakomur, ki je komentiral (ok, ne vsakemu, ker je na koncu preprosto preveč komentarjev in
ne dohajam), sem odgovorila s povezavo, kjer dobi svojo izbrano misel ali zapis. Takole:

Ko klikne na povezavo, ga pripelje na mojo spletno stran. Kot večkrat omenjam – na spletni
strani se zgodi dejanska prodaja (skoraj nikoli na FB!).
Ko ga enkrat imam na spletni strani, lahko ponudim v nakup kakšno knjigo, na primer tako:

Lahko ponudim tudi brezplačno e-knjigo:

Pod prispevkom sem naredila reklamo za prihajajočo knjigo: Iz prihajajoče knjige ZATE –
Velike resnice malih doživetij. Lahko bi dodala tudi povezavo na nakup te knjige.
Z e-knjigo na dnu si gradim bazo (prejemniki e-novic), kar je SRCE mojega delovanja.
BISTVENO: Nekje in nekako mora biti nek call to action, torej povabilo k nakupu, naročilu.

Primer 2:

Primer 3:

Primer 4:

V tem primeru smo naredili nagradno igro. V komentarje so zapisali, katero knjigo si najbolj
želijo. Doseglo je cca 40.000 ljudi – ki so videli, da te knjige obstajajo (kot že omenjeno, v
povprečju naj bi 7-krat videli knjigo, preden se odločimo za nakup).
Izmed vseh, ki so v komentar zapisali na primer št. 1, smo izžrebali enega, ki je to knjigo
brezplačno dobil. Avtorje teh knjig sem pozvala, naj pri vsakomur, ki si je zaželel njihovo
knjigo, pišejo privatno sporočilo kot neko zahvalo za izkazano zanimanje in ponudijo, da
jim pošljejo knjigo brez poštnine ali nekako ugodneje.
Podatek prodaje imam od Nataše (knjiga št. 4), ki je prodala več kot 20 knjig ob tej objavi.

