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Oameni reali creează conținut fresh 
pentru business-ul tău!

Ne place să creăm conţinut informat! Tocmai de aceea, un Social Genie este mereu la curent cu
noutăţile din nișa ta!

Creăm un calendar de conţinut pe care audienţa ta să îl iubească! De la fun facts, la promoţii și
videoclipuri informative, diversita-tea este super puterea unui plan bine făcut! 

Feed-ul tău este în continuă schimbare, așa că dorim să fim în atenţia audienţei tale mereu #fresh.
Infografice, gif-uri și videoclipuri, fiecare tip de vizual este necesar de adaptat în funcţie de
business-ul tău!



Onboarding-Ne cunoaștem! Completezi formularul din contul de client.

Încarci în secțiunea File Upload toate materialele pe care le consideri importante: logo, poze,
videoclipuri.

Programezi primul call cu Social Media Genie-ul tău pe Zoom. Doar cu el/ea vei discuta o dată pe
săptămână despre viitoare direcții pe social media pentru conturile tale!

Te relaxezi! Ești gata să scapi de grija social media!

HOW IT WORKS



STRUCTURA UNUI PLAN DE POSTĂRI FOLDERUL DE CLIENT

CONȚINUT PERSONALIZATCONT DE CLIENT

STRATEGY CALLS

UPGRADE

DIVERSITATE
(FIECARE POSTARE

ABORDEAZĂ UN TOPIC
DIFERIT)

În fiecare săptămână, primești notificare pe mail când un nou plan de postări a
fost urcat. De aici, tot ce ai de făcut este să dai approve sau un scurt feedback.

Ai parte de meeting-uri pe Zoom cu Social Media Specialist-ul dedicat ţie
pentru a schimba feedback live.

Credem în creștere treptată. De aceea, îţi recomandăm să îţi crești prezenţa
online cu un plan bine gândit în spate. În fiecare lună, ai parte de consultanţă
gratuită din partea Social Genio cu pașii următori pentru business-ul tău.

TONE OF VOICE
PERSONALIZAT

Fiecare client are parte de un
folder dedicat, folosit de către
Social Media Specialist în
research-ul săptămânal.

Social Media Specialist-ul adaugă
elemente de grafică personalizată
săptămânal, content și pagini care îl
ajută să se inspire, precum și o
analiză a activităţii competitorilor.

*Alegi nivelul de expertiză al Social
Media Specialist-ului tău, în funcţie
de nișa ta!

*Poţi adăuga planurilor de postări
abonamentele de community
management sau Instagram
customization.

Pe baza materialelor oferite de tine și
feedback-ului pe care îl obţine
săptămânaș, în folderul de client
construit Reguli de comunicare.
Aceste includ ce fonturi folosim, ce
tipuri de vizualuri aduc cel mai mare
engagement și multe alte specificaţii

Folderul conţine atât materiale oferite
de către tine, cât și research-ul Social
Media Specialist-ului. 

GIF& IMAGINI #TRENDS, 
EVENIMENTE



PILONI DE CREȘTERE CREȘTERE ORGANICĂ

Research conținut

Alternare vizualuri

Topicuri diverse

Genie spirit
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CUM ARATĂ STATISTICILE UNUI PLAN DE CONŢINUT ORGANIC?
NUMĂR URMĂRITORI - 5,5K

MONITORIZARE- 28 ZILE 
PERIOADĂ ÎNROLARE SOCIAL GENIO- 2 LUNI



WELLNESS

Din seria "Motive pentru care ar trebui să consumi" am ales pentru azi rodia.

Rodiile sunt considerate "super-aliment" datorită propietăților curative și valorii
nutriționale.

Uite, 3 motive pentru care ar trebui să consumi rodii:

1. Rodiile sunt bogate în antioxidanți, deoarece conțin polifenoli, antociani (pigmenți cu rol
antioxidant) și vitamina E (susține sistemul imunitar). Antioxidanții previn bolile de inimă,
cum ar fi anteroscleroza.
2. Rodiile îmbunătățesc starea emoțională și mintală. De asemenea, studiile arată că
ameliorează stările de anxietate, reducând cortizolul, numit hormonul stresului.
3. Ajută la digestie. Rodiile sunt bogate în fibre și includerea acestora în alimentație vă vor
ajuta la menținerea unui sistem digestiv sănătos.

#adiomancatemotional #nutrition #lifestyle #coaching #health #healthyfood #food
#wellness #nutritionist #nutritioncoach #motivation #diet #bestnutrition #fit

SAMPLE TEXT

https://www.facebook.com/hashtag/adiomancatemotional?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/nutrition?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/lifestyle?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/coaching?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/health?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/healthyfood?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/food?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/wellness?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/nutritionist?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/nutritioncoach?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/motivation?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/diet?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bestnutrition?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/fit?__eep__=6&__tn__=*NK*F


WELLNESS



MENTAL HEALTH 

Cum se tratează PTSD?

Sindromul de stres post traumatic (PTSD), o tulburare primară, care afectează deopotrivă
cele două sexe și reunește toate reacțiile emoționale și comportamentale ce vizează o formă
excesivă de stres.

Recomandările pentru ameliorarea simptomelor cauzate de PTSD sunt:
- adoptă un stil de viață sănătos
- evită consumul de alcool sau alte substanțe care pot crea dependență
- fii conștient de gândurile avute
- petrece timp cu ceilalți

 https://sample.ro/

#psihoterapie #psihologie

SAMPLE TEXT

https://soulver.ro/
https://www.facebook.com/hashtag/psihoterapie?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/psihologie?__eep__=6&__tn__=*NK*F


MENTAL
HEALTH 



BEAUTY

Tenul tău are nevoie de o pauză?
Încearcă masca de față "Sample" de la "Sample", realizată 100% din bumbac.

Formula cu vitamina B și extract de frunze de aloe vera îți va împrospăta, hidrata și relaxa
pielea complet. 

www.sample.com

#skincare #beauty #skincareroutine #skin #skincareproducts #selfcare #skincaretips
#antiaging #glowingskin #cosmetics #healthyskin #facial #beau… 

SAMPLE TEXT

https://www.facebook.com/hashtag/skincare?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/beauty?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/skincareroutine?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/skin?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/skincareproducts?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/selfcare?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/skincaretips?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/antiaging?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/glowingskin?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cosmetics?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/healthyskin?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/facial?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/beautiful?__eep__=6&__tn__=*NK*F


BEAUTY



FOOD

Delicioasele clătite din zmeură și pere locale, sunt gustarea ideală atunci când vrei un dulce
sănătos, mai ales în zilele aglomerate. 
Acestea au în compoziție doar fructe ce au fost deshidratate blând ore în șir, pentru a păstra
până la 97% din nutrienții fructelor proaspete.

Iubite de cei mai și de cei mici! 
 www.sample.com

#farazahar #faragluten #vegan #natural #lovefruitsnack #fructedeshidratate

SAMPLE TEXT

https://www.fruitsnack.ro/cl%C4%83tite-din-fructe/cl%C4%83tite-din-zmeur%C4%83-pere.html
https://www.facebook.com/hashtag/farazahar?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/faragluten?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/vegan?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/natural?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/lovefruitsnack?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/fructedeshidratate?__eep__=6&__tn__=*NK*F


FOOD



EDUCATION

SAMPLE pune la dispoziție profesori intens pregătiți, care sprijină dezvoltarea copiilor dvs.
prin intermediul tehnologiei moderne. 
Cursurile noastre constau atât în clase virtuale de studiu, cât și în cursuri desfășurate față în
față.
Copiii de astăzi sunt interesați de cele mai noi tehnologii. 
De aceea, un sistem de învățământ bazat doar pe metode tradiționale nu le va satisface
nevoile în totalitate.
Așadar, misiunea noastră este de a le oferi o educație modernă și de a forma viitori oameni
de succes, care se adaptează cu ușurință la noile schimbări. 

Te așteptăm!
Online sau Fizic: Sample adress
Înscrieri și detalii: xxxx.xxx.xxx
contact@sample.com
www.sample.com

#newedu #scoala #educatie #copii #invatamantmodern #cursuri #meditatii #education
#school #children #students

SAMPLE TEXT

https://www.facebook.com/hashtag/newedu?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/scoala?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educatie?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/copii?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invatamantmodern?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cursuri?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/meditatii?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/education?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/school?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/children?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/students?__eep__=6&__cft__[0]=AZV8MklPgeFupIU_dgkaaFnaeqZiR4ilQm8IeELFiSGfMY0TS3-X9qGQ9qtU-bDHF38-oxAb91jEDKfVVqq79tJF5mQ0rTO5ky8xNXUuCD_zHoA32Yr_w8yame7JGH_1IJjYmkSKcewGAeoNJlkupZQSEbRj5u_ACxPIp1cT6Tyvng&__tn__=*NK-R


EDUCATION



SALES

Îți dorești un acoperiș cu o durată mare de viață? 

Căutarea ta a luat sfârșit! Noi îți oferim cel mai benefic raport preț calitate pentru țigle
metalice care sa reziste peste 50 de ani. 

Contactează-ne acum: +xxx-xxx-xxxx

Pentru mai multe detalii, accesează site-ul nostru: www.sample.com

SAMPLE TEXT



SALES



SALES



SALES


