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DOs
 Κάντε ένα πλάνο
 ∆ηµιουργήστε στόχους
 Να είστε συνεπής στις απαντήσεις και τις δηµοσιεύσεις σας
 Κρατήστε τις δηµοσιεύσεις σας στοχευµένες στα ενδιαφέροντα του κοινού σας και µην  
 ξεφεύγετε από το αντικείµενό σας.
 ∆ιατηρείστε το ύφος αυστηρά επαγγελµατικό
 ∆ηµιουργήστε ένα «γερό» δίκτυο
 Να επικοινωνείτε συχνά µε το δίκτυό σας
 ∆ηµοσιεύστε περιεχόµενο που ενδιαφέρει τα µέλη σας, ώστε να το κοινοποιήσουν και να  
 διευρύνουν το δίκτυο.
 Να είστε καλός «ακροατής». Ακούτε τι έχουν να πουν τα µέλη σας και να απαντάτε  
 ακόµα και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις και σχόλια
 Να δηµοσιεύετε τακτικά σχετικά θέµατα, αλλά χωρίς να ξεπερνάτε τα 2 την ηµέρα.
 Ανταµοίβετε τα µέλη σας.
 ∆ιατηρείστε ξεχωριστά την προσωπική από την εταιρική σελίδα
 Οι δηµοσιεύσεις σας να συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό, αναλόγου του  
 θέµατος σε περίπτωση που οι λέξεις είναι «φτωχές» ουσίας.
 Προγραµµατίστε σωστά τις ώρες των δηµοσιεύσεών σας. 
 ∆ηµιουργείστε άλµπου µε φωτογραφικό υλικό για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

DONTs
 Μην προωθείτε απότοµα και επίµονα τη σελίδα σας µε επαναλαµβανόµενες και συνεχείς  
 δηµοσιεύσεις. Το µόνο που θα καταφέρετε είναι να γίνει «ενοχλητική» η σελίδα σας και  
 κατά συνέπεια η παρουσία της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο.
 Μην στηρίζεστε σε µία µόνο εφαρµογή.
 Μην αποφεύγετε να απαντήσετε σε σχόλια των µελών σας.
 Μην το κάνετε «προσωπική υπόθεση». Χρησιµοποιήστε σωστές τεχνικές µάρκετινγκ.
 Μην προσπαθείτε να «αγοράσετε» ανθρώπους.
 Μην κοινοποιείτε ανεπιθύµητες ιστοσελίδες.
 Μην δηµοσιεύετε τον σύνδεσµο της σελίδας σας παντού και συνέχεια, υπάρχει µεγάλος  
 κίνδυνος αποκλεισµού της σελίδας σας από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.
 Μην ξεπερνάτε τις 3 δηµοσιεύσεις ανά ηµέρα.
 Μην βγαίνετε εκτός θέµατος.
 Μην συνδέεται το “brand” σας µε δυσάρεστα γεγονότα.
 Μην "αποσυνδέεστε" αργίες και Σαββατοκύριακα. (Γι'αυτό υπάρχουν τα   
 προγραµµατισµένα Posts)
 Μην παραπληροφορείτε το κοινό σας.
 Μην χρησιµοποιείτε υλικό που ανήκει στα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτου. Οι   
 δηµοσιεύσεις άρθρων ή οι αναδηµοσιεύσεις πάτνα πρέπει να συνοδεύονται από   
 αναφορά της "πηγής".


