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I. DE CE PROMOVAREA
PE FACEBOOK?

Numărul utilizatorilor din România ai rețelei de socializare
Facebook a ajuns în ianuarie 2020 la 9,8 milioane, în timp ce
totalul celor care au un cont Instagram se ridică la
aproximativ 700.000.*

*conform datelor centralizate de către ZeList, serviciul de
monitorizare și analiză a social media și presei online,
consultate de Agerpres.

II. CUM FUNCȚIONEAZĂ
FACEBOOK?
Deși alte platforme, precum TikTok, se extind din ce în ce
mai mult Facebook încă are supremație la nivel de
informație față de alte rețele sociale și de socializare. În
esență, numărul de utilizatori este prea mare pentru a
putea fi ignorat. Deși Facebook există pe piața din România
de 14 ani, nu este prea ușor de descoperit și de folosit la
capacitate maximă. Algoritmul Facebook este în continuă
schimbare și evoluție.
În prezent, “conținutul public”, adică postările publice
ale paginilor sunt afișate utilizatorilor mai puțin pentru
a face loc postărilor de pe conturile personale.
Modul în care Facebook își dă seama de lucrurile care
ne plac sau nu, este prin a ne urmări toate acțiunile pe
platformă (pagini care ne plac, aprecieri, share etc.). De
exemplu, ai observat că dacă un prieten postează
câteva zile la rând câteva melodii faine la care dai Like,
după aceea vei vedea tot ce postează această persoană?
Ei bine, acesta este — simplu spus — principiul de bază

De asemenea, Facebook acordă prioritate conținutului
local (ceea ce este o veste bună pentru organizațiile
non-profit). O concurență din ce în ce mai acerbă și un
spațiu aglomerat în care toată lumea încearcă să
câștige atenția, poate îngreuna un ONG să iasă în
evidență pe Facebook.
Cu cât o persoană interacționează mai mult cu postările
noastre, cu atât crește șansa de a le vedea și pe
următoarele. În mod normal, o postare a ta va fi văzută
de doar 3–5% din cei care ți-au dat like. Dar dacă este
mai „interesantă”, cu alte cuvinte dacă suscită interesul
fanilor și aceștia dau Like, Share sau cel puțin Click,
procentul poate urca semnificativ, până mult peste
100%. Când pagina este relativ nouă, deci ai doar câteva
sute de like-uri, procentul de persoane care îți văd
postările va fi mai mare, dar cu timpul va scădea spre
5%.

În următoarele pagini îți vom oferi un ABC al Facebook-ului
pentru ONG-uri astfel încât să folosești la maxim resursele
gratuite ale acestei rețele.

III. E TIMPUL PENTRU
STRATEGIE
Ce speri să realizezi cu organizația ta non-profit? Ce
misiune, viziune și valori ai? Care sunt obiectivele tale pe
termen lung și pe termen scurt?
Răspunsul la aceste întrebări te va ajuta să începi procesul
de creare a strategiei Facebook.
După ce ai răspuns la aceste întrebări, gândește-te cum se
va potrivi contul tău Facebook cu restul strategiei
organizaționale și de marketing și cum se va potrivi cu
celelalte conturi de social media, precum Instagram sau
YouTube.

E momentul să faci o ședință cu echipa ta (sau pur și simplu
să te gândești) și notează:
Ce încerci să obții utilizând Facebook? Poți să îți dorești
să strângi fonduri, awareness pe campaniile existente,
advocacy, educație comunitară, să atragi voluntari sau
orice e important pentru organizația ta. În cazul în care
ai mai multe lucruri pe care vrei să le obții trebuie să le
prioritizezi ca mesaj și să pui accentul pe cele mai
importante în funcție de campaniile în care ești
angrenat.
Decide cine va administra contul de Facebook al
asociației, indiferent dacă este vorba despre o persoană
sau mai multe. Cine va face cea mai mare parte a
activității? Stabilește niște sarcini de bază.
La cine încerci să ajungi? Cine este publicul, cine ai vrea
să fie interesat de mesajele tale? Care sunt pasiunile și
interesele lor? Și motivațiile lor? De exemplu, dacă ești
o asociație educațională poți avea un public format din:
părinți, învățători, profesori, elevi.
Ce încerci să spui și să împărtășești? Care sunt mesajele
tale de bază? În sfârșit, stabilește obiective SMART
(Specifice, Măsurabile, Atribuibile, Relevante, În Timp)
pentru contul tău de Facebook (de exemplu, numărul de
like-uri, share sau o rată de click specifică).
Cum vei urmări progresul și indicatorii cheie de
performanță ai paginii? Fă-ți un plan prin care vei putea
urmări creșterile.

IV. ÎNCEPE SĂ CONSTRUIEȘTI
O IDENTITATE
Pagina de Facebook reprezintă organizația ta. Este esențial
ca pagina să aibă o imagine de profil, o fotografie de
copertă, o descriere, informații de contact și multe altele.
IMPORTANT!
Asigură-te că utilizezi o pagină de Facebook. Nu este
deloc recomandat și profesional ca profilul Facebook
pentru orice ONG să utilizeze un profil personal.
Selectează un nume de utilizator cât mai aproape
posibil de numele ONG-ului sau de site-ul acestuia.
Utilizează logo-ul organizației ca imagine de profil.
Asigură-te că se poate încadra perfect în pătratul mic și
poate fi recunoscut.
Cover-ul paginii tale de Facebook reprezintă o primă
impresie. Este important să îl schimbi periodic și să
incluzi informații despre proiectele sau evenimentele
pe care le ai în derulare.
Completează secțiunea „Despre”. Google preia conținut
din secțiunea “Despre tine”, deci e important să
completezi toate câmpurile. Cele mai importante sunt:
site-ul, adresa, informațiile de contact și descrierea
bogată în cuvinte cheie.

V. CONȚINUTUL EDITORIAL CE? CUM? CÂND POSTĂM?
Pentru a profita la maxim de Facebook, și a-l face un
instrument indispensabil, trebuie să publici conținut de
înaltă calitate, relevant și convingător, care să intereseze
publicul tău țintă.
Ce postăm pe pagina de Facebook:
Fotografii din cadrul proiectelor;
Interviuri cu membrii de proiect, voluntarii, partenerii
sau orice persoană relevantă pentru scopul și
implementarea proiectului;
Zile internaționale relevante pentru scopul asociației;
Articole de presă în care au apărut proiectele sau au
relevanță;
Parteneriate cu instituții publice sau private;
Conținut de interes public din domeniul de activitate al
organizației (știri, date statistice, studii, rapoarte,
exemple de bună practică);
Testimoniale cu beneficiarii, voluntarii, membrii
echipei;
Evenimente și activități din cadrul lor;
Call to action;
Colecte și donații;
Filme de prezentare;
Citate inspiraționale;
Informații legate de evoluția proiectelor;
Postări ale interacțiunii cu publicul (împărțire de flyere,
activități publice).

1.CUM FORMULĂM POSTĂRILE?
Reguli de redactare a postărilor:
Textele postărilor trebuie să fie gramatical corecte;
Respectă regulile ortografice și de punctuație;
Postările trebuie scrise cu diacritice (inclusiv pe
materialele grafice);
Evită folosirea excesivă a semnelor de exclamare (!!!) și
a punctelor de suspensie (…);
Textele postărilor exprimă poziția organizației, astfel că
ele trebuie să țină cont de contextul prezentat
(captivante / seducătoare / motivante / amuzante /
informative);
Aplică principiul conciziei: cuvintele de prisos sunt de
eliminat, postarea trebuie să poată fi citită rapid și
fluent;
Folosește propoziții scurte, dinamice;
Nu tot timpul suntem inspirați, nu tot timpul scriem
bine. E de preferat să soliciți altui coleg ajutor pentru
crearea unui draft de text decât să postezi un link fără
text însoțitor sau doar cu un citat din linkul respectiv;
Verifică întotdeauna sursele și nu posta link-uri către
site-uri dubioase (extremiste, fără credibilitate);
Nu folosi un limbaj de lemn sau dificil de înțeles pentru
audiența ta.

SFATURI UTILE

Dacă ai mai mult de povestit, cea mai bună variantă
este să împarți postările în mai multe paragrafe
despărțite printr-un spațiu liber.
Diateza sau vocea pasivă descrie acțiunea realizată prin
intermediul unei terțe părți sau a unui agent
necunoscut, cât timp diateza activă insuflă vitalitate,
hotărâre, acțiune nemijlocită, etc.
Care e diferența în practică?
1. ”Au fost plantați 10 copaci”, mesajul este lipsit de
persuasiune și nu este personal.
2. ”Am plantat 10 copaci”, mesajul emis este mult mai
puternic.

Nu uita să te folosești de toate instrumentele care îți
sunt puse la dispoziție: folosește emoji-uri (emoticons)
relevante pentru postarea ta, hashtag-uri.
Emoji-urile te ajută să reprezinți mai bine mesajul
transmis. Pentru a le găsi cu ușurință, poți să accesezi linkul: https://emojipedia.org/symbols/ și poți să selectezi în
funcție de conținutul textului orice simbol.
Vei observa că acestea sunt împărțite în 8 categorii:
zâmbete și oameni, animale și natură, mâncare și băutură,
activități, călătorii și locuri, obiecte, simboluri, steaguri. Un
simplu emoticon poate transforma un mesaj obișnuit,
comun, într-unul cu o însemnătate aparte.
De-a lungul timpului, emoticons au devenit un limbaj
folosit tot mai des, aproape 20% dintre mesajele trimise
sunt însoțite de un emoji.
Simbolurile folosite ar trebui să rezume și să evoce emoția
pe care vrei să o transmiți, iar în mediul online folosirea
acestora poate fi un mod original prin care îți poți
surprinde publicul.

Îți
recomandăm
folosirea
pluralului
„noi”
în
comunicarea pe Facebook pentru a avea un ton
prietenos și a crește interacțiunea dintre comunitatea
ta și organizație.
Exemplu: în loc de un text precum „Organizația X anunță că
sâmbătă, 2 august, se va organiza un eveniment cu
ocazia..” ai putea scrie „Pe 2 august vom organiza un
eveniment…”. Persoana I plural creează ideea de echipă și
prietenie păstrând în același timp o conduită oficială.
Abrevierile și acronimele nu ajută în comunicare și de
cele mai multe ori alienează audiența. Dacă trebuie să
folosești acronime, asigură-te că ai oferit la începutul
textului varianta completă a denumirii și apoi
menționează între paranteze acronimul.
Mesajele organizației trebuie să fie cât mai clare și mai
ușor de înțeles, mai ales pe Facebook unde vei relaționa cu
o audiență variată în ceea ce privește pregătirea
profesională și cunoștințele specifice într-un anumit
domeniu. Pentru a te asigura că mesajul promovat este
ușor de înțeles pentru cât mai mulți utilizatori, folosește
expresii și cuvinte simple, uzuale.
Referirile la legislația în vigoare trebuie să fie însoțite de o
explicație simplă care să rezume acea lege. Altfel,
utilizatorul va simți frustrare și neputință de a folosi
răspunsul organizației voastre în mod rapid.

2. CE SCRIEM/ POSTĂM?
Infografice şi Mind Map. Material util din partea expertului
care poate răspunde la anumite întrebări sau rezolva
anumite probleme ale cititorului.
Istorii din culise. Uneori este bine să arăţi celor care te
urmăresc „bucătăria” activităţii zilnice. Cu ce se ocupă
echipa în timpul zilei, ce situaţii se întâmplă, ce discută
membrii echipei?
Metode de rezolvare a problemelor. Organizația ta oferă
soluţii publicului? Cu siguranță. Spune-le despre asta. De
exemplu: „5 metode de a învăța mai rapid”.
Înlăturarea miturilor. Miturile sunt cauza principală pentru
care urmăritorii nu au încredere în anumite organizații sau,
în general, în nişa ta. (Ex. Toate ONG-urile sunt rele pentru
că sunt finanțate de Soroș)
Sondaje. Este un exemplu foarte bun, mai ales pentru a
implica și Audiența Rece. Folosește întrebări simple care
necesită răspunsuri Da sau Nu, Pro sau Contra. Ca idee,
poți îndemna comunitatea să scrie Plus sau Minus în
comentarii, asta îți va asigura Interacțiune cu postarea ta.

Întrebări deschise. Prind bine la public, dacă acesta e bine
încălzit. Scopul tău principal este să interacționezi cu un
număr cât mai mare de persoane. Aici te vor ajuta
întrebările deschise. Fă publicul să gândească, să se
deschidă, formulează întrebări neașteptate și captivante.
Pentru aceasta poţi face următoarele:
1. Pune întrebarea într-un mod mai neobişnuit;
2. Oferă variante de răspuns neobişnuite;
3. Propune o temă interesantă.
Interacţiune distractivă.
implicare. Întotdeauna!

Distracţia

creşte

nivelul

de

Ce poți face? – articole haioase, istorioare, poezii;
– imagini, poze, comix, video;
– ghicitori, flashmob-uri.
Articol colecţie, digest. Acest tip de postări primesc
aprecieri și distribuiri. Cititorul găseşte un număr mai mare
de lucruri importante pentru el într-un singur loc. De
exemplu: 5 modalități pentru a-ti dezvolta abilitățile de
citire rapidă.
Articol cu istoria personală. Istoriile personale prind foarte
bine la public. Oamenilor le place să asculte poveşti de mici
copii. Povesteşte-le despre organizația ta, chiar dacă nu au
auzit până acum de ea. Poveştile cu final fericit sunt cu atât
mai interesante pentru public.

Postare despre „reuşitele anului”.
Împarte anecdote. O anecdotă personală și scrisă din inimă
te poate ajuta să creezi conexiuni emoționale cu publicul
tău și empatie pentru organizația ta. Publică rezultatele și
construiește postări „de mulțumire” apreciind voluntarii,
partenerii, donatorii.
Postează conținut vizual. Iată câteva idei: Fotografii, GIFuri, Citări, Imagini, Videoclipuri scurte (30-45 de secunde, cu
subtitrări pentru că 85% dintre utilizatorii Facebook redau
videoclipuri fără sunet), Fotografii Facebook 360.
Articole din presă relevante pentru domeniul organizației.
Promovează partenerii și finanțatorii campaniilor tale.

Sfat: Urmărește agenda publică și asigură-te că informațiile
postate sunt în concordanță cu aceasta pentru a-și păstra
relevanța.

Ține minte că este important ca
atunci când postezi fotografii cu
persoane să ai acordul lor GDPR.

3. CUM POSTĂM?

În primul rând trebuie postat frecvent și constant.
Recomandarea este de minim 1 postare pe zi (luni-vineri) și
de a nu depăși 3 postări publicate pe zi.
De regulă, cele mai potrivite ore pentru a posta sunt
dimineața (09:30–11:00), în timpul prânzului (13:00–14:00)
sau seara (după 18:00-22:00).
Deși postarea regulată este calea de urmat, nu prioritiza
niciodată cantitatea în raport cu calitatea. Algoritmii
favorizează conținutul propriu, trimiterea către alte site-uri
scade reach-ul, mai ales a linkurilor de pe YouTube. Dacă
totuși dai share linkurilor de pe alte site-uri, nu uita să pui
și o descriere a acestora în cadrul postării.
De asemenea, o altă recomandare este să alternezi textul
cu postări cu imagini sau conținut video pentru a realiza o
dinamică din punctul de vedere al conținutului paginii.
Optimizarea pentru mobil. Cu
majoritatea utilizării rețelelor de
socializare pe dispozitive mobile,
trebuie să te asiguri că îți
optimizezi conținutul online pentru
vizualizarea mobilă.

Folosește regula 70/20/10. Acest lucru este recomandat de
mulți experți în social media.

Conținut de 70% valoare: majoritatea conținutului
Facebook ar trebui să adauge valoare comunității tale.
Postează conținut care este interesant, informativ,
relevant, distractiv sau care să inspire. În mod ideal,
acest conținut ar trebui să fie creat de tine.
Conținut partajat 20%: Împărtășirea ideilor altor
persoane, a postărilor pe Facebook sau a articolelor de
presă. Acesta ar putea fi chiar conținut generat de
comunitatea ta.
Conținut promoțional de 10%: Promovarea
programelor, evenimentelor, campaniilor de strângere
de fonduri, blogului tău sau a tuturor celor care au
caracter predominant promoțional.

4. CÂND POSTĂM?

Nu este de ajuns să postezi doar când îți aduci aminte, se
vede dacă dai o importanță mare și investești în imaginea
ta, la fel cum se vede dacă nu îți dai interesul.
Pentru asta:
Fă o planificare (Calendar/Plan editorial) pe baza
informațiilor pe care le ai (date demografice, utilizarea
internetului, intervalul orar, etc) începe cu un simplu
excel în care să scrii ce și cum vei posta
(poze/linkuri/video/status + orele de postare) măcar pe
o perioadă de o lună.
După prima lună, planifică pentru o perioadă mai lungă,
evident, în funcție de rezultatele obținute în prima lună.
Vezi unde mai trebuie schimbat, ce merge, ce nu merge,
analizează tot, doar așa vei reuși să ajungi la acei
oameni care te interesează pe tine.
Un exemplu de structură pentru calendarul editorial găsiți
atașat în Anexa I.

VI. IMPLICAREA ÎN
COMUNITATEA DE FACEBOOK
CREȘTE ÎNCREDEREA ÎN
ORGANIZAȚIA TA
Cum poti face asta?
Răspunde la întrebări;
Răspunde la mesaje directe;
Răspunde la comentarii și postări în care este
etichetează organizația;
Caută hashtag-uri relevante pentru a găsi noi
conversații la care să te alături;
Adreseaza-te individual comunității pentru a arăta
„personalitatea organizației tale”;
Împărtășește conținut de pe teren sau de la birou. Acest
lucru va umaniza organizația și este, de asemenea, o
oportunitate excelentă de a crea propria voce și
identitate. Te ajută să creezi încredere, să ai o voce, să
arăți că îți pasă și îi apreciezi pe toți cei interesați de
munca ta.
Datorită naturii lor, organizațiile non-profit nu pot arăta
întotdeauna un simț al umorului - dar poate fi bine să
încorporezi umorul în postarile tale de Facebook din când
în când.

VII. FOLOSEȘTE-TE DE
GRUPURILE DE FACEBOOK

Modificările aduse algoritmului Facebook momentan arată
utilizatorilor mai mult conținut de la persoanele și
grupurile de care sunt interesați. Astfel, paginile sunt
afectate, însă grupurile de Facebook pot deveni un
instrument foarte util pentru ONG-ul tău.
Grupurile de Facebook sunt un spațiu valoros pentru a
porni discuții și a crea un sentiment de comunitate între
voluntari, aliați, donatori și membrii comunității interesați
de cauza ta.
Ai trei opțiuni atunci când creezi un grup Facebook:
deschis, închis și secret. Tipul pe care îl vei alege va depinde
foarte mult de scopul organizației nonprofit. Păstrarea
unui grup închis ar putea fi cea mai bună opțiune pentru
majoritatea ONG-urilor, deoarece pot fi găsite de oricine,
dar necesită aprobarea unui administrator pentru a intra.
Deși poate consuma destul de mult timp gestionarea unui
grup, este cu siguranță o variantă excelentă pentru discuții
și construirea unei comunității.

Ce poți face pentru coeziune pe un grup de Facebook:
Promovează-ți programul de activități în grup. Cu toate
acestea, fii atent la echilibrul dintre „promovarea”
postărilor și conținutul valoros. Dacă postezi prea mult
conținut promoțional, membrii grupului tău ar putea
decide să îl părăsească.
Urmărește alte organizații non-profit.
Alătură-te altor grupuri de Facebook nonprofit și cere
sfaturi de la ei. De asemenea, ofera-ți timp pentru a
construi parteneriate și relații, având conversații, copromovarea cauzelor comune, împărțind interesele și
multe altele.
Implică-te în discuții cu membrii. Astfel creezi încredere,
loialitate și implicare. Și asta este ceea ce îi va
determina pe membrii grupului să doneze sau să aleagă
să participe la proiectele promovate de ONG-ul tău.
Fii transparent, vorbește clar și deschis despre banii
organizației și cum au fost folosiți în proiecte.

VIII. FUNCȚIA FACEBOOK
COMMUNITY HELP
A fost lansată în 2016, ca parte a inițiativei Situații de criză,
pentru a-i ajuta pe oameni să beneficieze de sprijinul de
care au nevoie în urma dezastrelor naturale.
Opțiunea de Facebook Community Help funcționează și în
România din luna aprilie 2020. Aceasta poate fi accesată în
Centrul de Informații sau pe pagina
https://www.facebook.com/coronavirus_info/request_offer
_help/
Este o funcție care vine în sprijinul oricărei activități care
își propune să îi ajute pe cei din jur, de la livrarea
cumpărăturilor pentru persoanele vârstnice, până acțiuni
de voluntariat pentru distribuirea de mâncare prin băncile
de alimente locale.
Odată introdus în pagina funcției, informațiile se
afișează ca un feed cu anunțuri.
Locația unde vă aflați se preia automat și nu o puteți
modifica. Puteți, în schimb, modifica aria din care doriți
să vedeți anunțurile disponibile.
În partea stângă puteți filtra după Oferte / Cereri de
ajutor și după categorii.

Poți fii activ în grupul de Facebook în mai multe moduri:
Scrie despre evoluția proiectelor;
Mulțumește
voluntarilor
și
susținătorilor
prin
etichetarea lor individuală și testimoniale;
Împarte oportunități de muncă sau de voluntariat în
proiectele organizației;
Solicită donații (ai grijă la maniera în care formulezi
postările);
Distribuie resurse, articole utile, schimbări legislative
sau orice îi poate interesa pe cei de pe grupuri;
Crează postări din spatele evenimentelor, din birou sau
din spații alternative;
Discută noutățile și actualizările relevante;
Pune întrebări și răspunde la întrebări.
Spre deosebire de paginile de Facebook, grupurile de
facebook ajută la vizibilitatea mesajelor, deoarece membri
grupului primesc notificări atunci când există o postare
nouă pe grup.
Dacă îți este teamă că în cadrul grupului pot fi persoane
răutăcioase sau vor exista certuri, poți selecta opțiunea ca
fiecare postare făcută de un membru să fie aprobată de
administratorul grupului. În acest fel îți va fi mai ușor să
moderezi discuțiile.
Fiecare grup ar trebui să aibă reguli de conduită și
interacțiune. Dacă membri grupului se abat de la ele îi
puteți elimina în baza regulamentului acestuia.

În partea de sus aveți două butoane de Cere Ajutor /
Oferă Ajutor pe care să le folosiți atunci când postați un
anunț.
La postarea anunțului aveți disponibile o descriere, max
14 imagini reprezentative, setarea unei categorii pentru
produs/serviciul cerut/oferit și posibilitatea de a vi se
răspunde prin Messenger sau Whatsapp.
Puteți seta vizibilitatea anunțului pentru prietenii de pe
Facebook sau Public pentru a crește vizibilitatea și a va
atrage voluntari în acțiunile pe care le intreprindeti în
comunitate.

IX. MĂSOARĂ, EVALUEAZĂ,
DECIDE
Este esențial ca în timpul procesului de creare a strategiei
să decizi ce înseamnă succesul pentru organizația ta și cât
de exact îl vei măsura.
Selectează câțiva indicatori cheie de performanță, care, de
obicei, se încadrează într-una dintre aceste categorii atunci
când vine vorba de Facebook:
Awareness - Conștientizare - impressions, vizualizări, reach
Creștere - Urmăritori, Like-uri, Abonați
Engagement - Reacții, Clicuri, Comentarii, share-uri
Conversii - Donații
Poți urmări toți acești indicatori direct din pagina ta de
Facebook:
https://www.facebook.com/help/355635011174004?
helpref=page_content
Măsurarea indicatorilor cheie de performanță îți va
permite să evaluezi progresul și să îți adaptezi strategia de
postări astfel încât să îți poți atinge obiectivele pe care ți
le-ai propus. Dacă un anumit tip de postare nu merge bine
conform indicatorilor poți decide să nu mai creezi postări
asemănătoare.

X. COMUNICAREA DE CRIZĂ

Situaţiile de criză sau de pre-criză sunt definite ca
fenomene de întrerupere a funcţionării normale a unei
organizaţii. În consecinţă, crizele pot aduce daune unei
organizații, atât în planul pierderilor materiale, cât şi în
acela al prestigiului social prin deteriorarea imaginii și a
reputaţiei. Cel mai important lucru este sa iti adaptezi
comunicarea situației speciale prin care treci.

CUM POȚI COMUNICA EFICIENT PE TIMP DE CRIZA:
Fii rapid şi încearca să dai un prim răspuns în maxim o
oră după declanşarea crizei. Comunică cât mai repede
situațiile în care activitatea organizației este periclitată,
dacă se amână evenimente, dacă se mută activitatea în
online, modul de lucru al echipei și orice lucru ți se pare
relevant de transmis.
Ai grijă ca toate informaţiile să fie corecte – verifică
toate datele mai ales când transmiți informații de
interes public.
Concepe mesajele coerent având grijă să nu induci
panică în rândul audienței tale.
Manifestă simpatie şi preocupare faţă de cei afectați,
iar dacă nu te poți implica activ susține cauze din
apropierea comunității tale.
În criză pot apărea probleme noi, așa că încearcă să îți
gândești activitatea profitând de poziția ta în
comunitate astfel încât să rezolvi probleme nou
apărute.
În cazul în care ți s-au retras din donatori, sponsori,
granturi, etc. vorbește public despre asta; cere ajutorul
comunității pe care ți-ai construit-o și căutați soluții
împreună.

XI. COMUNICARE PLĂTITĂ VS.
ORGANICĂ - FACEBOOK ADS

Ce este diseminarea organică?
Se referă la acoperirea postărilor tale fără a face eforturi
suplimentare de marketing dincolo de postarea în sine.
Postările organice sunt pur și simplu cele pe care le postați
fără a plăti. Chiar dacă pentru afaceri este nevoie de
promovare plătită pentru că scopul postărilor este cel de
vânzare, pentru organizațiile nonprofit acoperirea organică
este de multe ori suficientă pentru susținerea campaniilor,
datorită sentimentului de apartenență la o cauză.
Algoritmii pe care Facebook îi folosește pentru a se asigura
că pagina utilizatorilor nu este inundată de postările
afacerilor sporește nevoia promovării plătite. Un ONG
poate avea o creștere de trafic bazată pe postările organice
prin conținut de calitate.

Ce este publicitatea plătită pe Facebook?
Publicitate plătită pe Facebook se referă la conținutul
promovat pe Facebook care este plătit pentru a ajunge la
un target mult mai numeros. Postările plătite pot fi
direcționate către anumite audiențe specifice și, ca atare,
ajung la un public mult mai larg și mai numeros decât pot fi
postările organice. Promovarea Facebook este creată în
Ads Manager și poate fi personalizată și optimizată pentru
a atinge diferite scopuri și audiențe. Poate produce
emailuri pentru newsletter, conversii, vizualizări video,
comenzi pe diverse site-uri, instalări de aplicații și multe
altele; de exemplu, puteți crea campanii de promovare
pentru semnarea unor petiții.
Ce înseamnă promovare boost?
Atunci când o postare are rezultate mai bune decât altele,
Facebook iți recomanda să îi dai un “boost”. Dacă alegi să
plătești pentru acest boost, postarea ta va fi afișată mai
sus în News Feed și vă apărea mai multor urmăritori ai
paginii tale. Din păcate opțiunile de targetare sunt limitate,
la fel ca publicul căruia îi vor apărea postările tale. Este
preferabil să folosești cât mai puțin promovarea plătită
pentru că, prin natura mesajului, iți poți crește natural
foarte mult pagina de facebook. Trebuie doar să urmărești
sfaturile și pașii prezenți în această broșură. Dacă însă ai
campanii plătite, vorbește cu partenerii tăi să le achite de
pe paginile lor în parteneriat, astfel încât să nu ți se strice
reach-ul organic, pentru că după ce plătești câteva
campanii, poți observa o scădere a acestuia pe postare.

XII. CÂTEVA SFATURI DE FINAL:
Acestea sunt câteva dintre cele mai importante sfaturi
despre Facebook și cele mai bune practici pentru ONG-uri:
Nu uita să ții pasul cu postările, precum și să urmărești
orele și zilele în care publicul este cel mai interesat.
Nu uita de strategia de Facebook, va salva mult timp și
resurse irosite.
Fă-ți timp pentru a analiza și a înțelege Facebook
analytics și rezervă-ți spațiu pentru a face conținutul
tău valoros.
Prioritizează întotdeauna susținătorii, voluntarii și
donatorii cauzei tale.
Ca organizație non-profit, obiectivul tău este să
diseminezi misiunea pe cât mai multe canale, iar
rețelele de socializare, în special Facebook, pot fi
instrumente excelente pentru a face acest lucru.
Facebook are un potențial incredibil de a te propulsa
înainte - dacă este făcut bine.

XIII. EXEMPLU DE PLAN DE
COMUNICARE:

Pre-implementarea proiectului:
Anunțarea faptului că proiectul a fost câștigat/ a primit
finanțare prin Start ONG
O descriere a proiectului (În următoarea perioada ne
propunem să…)
Anunțarea începerii proiectului
Call pentru voluntari în cazul în care e nevoie de ei
pentru desfășurarea proiectului în echipa de organizare
Dezvoltarea problemei rezolvate prin proiect descrisă
cât mai clar (date statistice, informații din rapoarte
oficiale, articole de specialitate sau din presă, observații
personale din comunitate)

Implementarea proiectului:
Popularizarea proiectului pentru găsirea beneficiarilor
în cazul în care e necesar printr-un call to action,
grupuri (Vă așteptăm la festivalul..., Crezi că poți
schimba lumea? Haide cu noi...)
Evenimente și activități din cadrul proiectului și
explicarea lor către public
Postare la finalul fiecărei zile sau perioadă de activități
pe etape (Astăzi a avut loc prima zi de festival/ primele
activități în care am...)
Fotografii din cadrul proiectelor
Interviuri cu membrii de proiect, voluntarii, partenerii
sau orice persoană̆ relevantă̆ pentru scopul și
implementarea proiectului
Zile internaționale relevante pentru scopul proiectului
Articole de presă̆ în care a apă̆rut proiectul sau care au
relevanță
Parteneriatele cu instituții publice sau private
Conț̦inut de interes public din domeniul de activitate al
organizației (știri, date statistice, studii, rapoarte,
exemple de bună̆ practică̆)
Testimoniale cu beneficiarii, voluntarii, membrii echipei
(Cum a fost primit proiectul? Ce au simțit? Cu ce
sentiment au rămas? etc.)
Colecte și donații
Filme de prezentare
Citate inspiraționale
Postă̆ri cu interacțiunea cu publicul (împărțire de flyere,
activități publice)

Etapa post-proiect:
Prezentarea rezultatelor
Selecții de imagini din timpul proiectului (poze de grup,
din timpul activităților sau cu rezultatele)
Infografice sau prezentarea rezultatelor proiectului
(cifrele ajută mult în acest caz)
Mulțumiri pentru participare tuturor celor implicați de
la beneficiari la voluntari, parteneri, etc.

XII. EXEMPLE DE PE PAGINA
START ONG:
Activități desfășurate în cadrul campaniei cu voluntari/
membrii de echipă etc.

Statistici
Numărătoare inversă până la demararea proiectului:

Statistici
Rezultate:

Zile internaționale

Interviuri din presa cu membrii asociației

Testimoniale cu membri asociației, parteneri

GLOSAR TERMENI :
Actions on Page (acțiuni pe pagină) = totalul de clicuri combinate
pentru informațiile de contact și pentru butonul de apelare la
acțiune;
= accesează pagina de Facebook și dă click pe Insights în meniul de
sus;
Audience optimization (optimizarea audienței) = interacțiunea mai
bună cu publicul țintă; activitatea pe care o ai pe pagina de
Facebook;
Awareness (conștientizare) = gradul de cunoaştere de care un ONG
se bucură în rândul publicului țintă, potenţialului public ţintă sau
comunității extinse şi reprezintă totodată asocierea corectă care se
realizează în mintea acestora între ONG și public;
Business Manager = este un tool (instrument) oferit de Facebook,
care te ajută să gestionezi afacerea, separat de profilul personal de
Facebook.
= se obțin mai multe informații decât dacă accesezi Insights;
Call to action (îndemn la acțiune, chemare la acțiune) = este un
mesaj scurt care îndeamnă vizitatorul să acționeze, implicându-l
direct în campanie și transformându-l din vizitator pasiv în activ. Ex:
Semnează și tu petiția!
Conversion rate (rata de conversie) = este procentul din vizitatorii,
utilizatorii sau persoanele care au fost expuse la un mesaj pe
pagina de Facebook și care în urma vizualizării acestui mesaj
realizează o acțiune specifică (de ex: se înscriu voluntari la un
proiect, solicită mai multe informații, se abonează la newsletter,
trimit donații);

Draft = plan în lucru, schiţă, ciornă;
Emoji(emoticoane) = sunt simboluri, reprezentări grafice folosite în
mesajele și în postări;
=un instrument bun de a interacționa cu comunitatea.
Engagement (interacțiune) = indicator care măsoară interacțiunea
creată de public cu postarea. Se calculează prin adunarea: likeurilor, reacțiilor, comentariilor, distribuirilor și click-urilor pe
fiecare postare în parte;
= se găsește la insights și de obicei este colorat cu roz;
Facebook ads = promovare plătită;
= ai posibilitatea să faci promovare în funcție de publicul targetat și
caracteristicile lui;
= pentru a face reclamă prin Facebook Ads trebuie să ai un cont de
business de Facebook – mai precis o pagină de business. În partea
stanga a news feed-ului vei găsi un link către pagina de Ads
Manager;
Facebook analytics = oferă informații care vă pot ajuta să vă
urmăriți și să vă măsurați rezultatele, astfel încât să vă puteți
perfecționa strategia și vă puteți măsura randamentul investițiilor;
= se accesează din Business Manager;
Facebook Audience Insights = te ajută să observi care este publicul
care te urmărește, astfel încât să îți poți orienta mai bine postările
și conținutul;
= accesează pagina de Facebook și dă click pe Insights în meniul de
sus;

Facebook Page Insights = oferă analize detaliate pentru pagina ta de
Facebook, astfel încât să poți urmări ce funcționează, să afli cum
interacționează oamenii cu conținutul tău și îți vei îmbunătăți
rezultatele în timp;
= accesează pagina de Facebook și dă click pe Insights în meniul de
sus;
GIF (Graphics Interchange Format) = este un format grafic în care
poți găsi poze, animații;Hashtag (“#”)
= ajută la căutarea și centralizarea postărilor;
= definește categoria sau categoriile din care face parte postarea ta;
= scopul este sa grupeze mai multe postari cu aceeași tematică,
pentru a fi mai ușor de urmărit, și pentru a facilita interacțiunea
dintre utilizatori, interesați de același subiect;
= poți căuta prin “search” hashtag-ul respectiv și vei găsi toate
postările ce conțin acel hashtag;
Infographic = reprezentări vizuale în care sunt sintetizate
informații, prezentate într-un mod mai intuitiv și mai ușor de
înțeles;Insight (perspectivă, viziune)
= analize statistici utile pentru a aprecia rezultatul obținut până în
prezent și a dezvolta o strategie de acțiune a ONG-ului;
Key Performance Indicator- KPI (indicatorul de performanță) = este
un set de măsurători (sau valori) ce reflectă performanța (eșec sau
succes) în ceea ce privește progresul către atingerea obiectivelor
ONG-ului;
= este un instrument de evaluare a performanței care ilustrează
gradul de atingere a unui parametru dorit, din ONG. (ex: înscrierea
voluntarilor la proiect, donații primite, se abonează la newsletter
etc.);
= se poate afla din Insights (actions on page, page views, page
previews, page likes, post reach etc) sau Analytics;

Like (îmi place) = aprecierea unei postări, contribuie la creșterea
reach-ului;
Link (sau hiperlink) = trimitere către alte site-uri, care fac legătura
cu un conținut online (ex: site, articol, YouTube);
Mind Map = o diagrama folosită pentru a organiza vizual informația.
Ideea de bază este simplă și se bazează pe principiul asocierii.
Reprezentarea este sub formă arborescentă, cu „ramuri” radiale,
care pornesc de la un subiect/ o temă principal/ă, înscris/ă în
mijlocul unei pagini albe; Poți crea mind-maps folosind pixul și
hârtia sau poți utiliza un instrument online, cum ar fi MindMeister;
Newsletter (buletin informativ) = reprezintă o comunicare
electronică asupra unui subiect principal de interes pentru cei
înscriși în lista de primire a newsletterului;
Page (pagină) = pagina de Facebook reprezintă organizația ta. Este
esențial ca pagina să aibă o imagine de profil, o fotografie de
copertă, o descriere, informații de contact și multe altele;
Page views (vizualizări pe pagină) = vizualizările totale ale paginii de
Facebook, inclusiv de către persoane care nu au fost conectate la
Facebook;
= accesează pagina de Facebook și dă click pe Insights, iar pe partea
stângă sub Overview, se găsește Page views
Profile (profil) = este un mod de creare a unui cont folosit pentru
persoane fizice unde poți împărtăși informații despre tine: cum ar fi
interesele tale, fotografii, videoclipuri, detalii despre viața
personală;
Reach (impact) = măsoară numărul de persoane care au văzut
postarea într-o anumită unitate de timp;
= se găsește la insights și de obicei este colorat cu galben;

Share (distribui) = distribuire a unei postări, ajută la creșterea
reach-ului și engagementului organic, la numărul de vizualizări pe
postarea respectivă;
Targeting (publicul vizat) = publicul căruia îi livrăm mesajele, care
este stabilit de ONG, în funcție de proiect, campanie și rezultatul
dorit;
=imaginea de ansamblu, unde poți vedea procentajul persoanelor
de sex masculin și procentajul persoanelor de sex feminin, dintre
cei care urmăresc activitatea paginii;
Testimoniale = păreri, mesaje de la oameni care au colaborat cu
ONG-ul respectiv și care pot aduce viitori colaboratori, oameni pe
pagina de Facebook;

