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Practici de SMM pe Facebook
pentru ONG-uri

DE CE ÎMI TREBUIE O PAGINĂ PE FACEBOOK?
1.

Pentru a-ți prezenta activitatea ONG-ului pe cea mai populară platformă de socializare din lume, pe care o folosește
circa 33% din populația lumii.

2.

Pentru că în Republica Moldova, această platformă este în creștere anual cu aproximativ 20%, având actualmente
circa 1,5 mln. Utilizatori, totodată fiind și cea mai importantă sursă de informare în țara noastră.

3.

Pentru a te conecta cu audiența, cu partenerii, finanțatorii, ONG-urile din țară, dar și din întreaga lume.

4.

Pentru a desfășura activități de comunicare, informare, sensibilizare, de cercetare a opiniei publice (prin intermediul
sondajelor sau a datelor statistice puse la dispoziție de Facebook).

5.

Pentru că Facebook dispune de o multitudine de instrumente pentru a-ți crește vizibilitatea și a-ți promova proiectele,
inclusiv prin publicitate.

6.

Pentru că îți poți dezvolta o audiență nelimitată de urmăritori (spre deosebire de un cont personal care are o limită de
5000 de fani), cu care poți interacționa prin diverse opțiuni de feed-back.

7.

Pentru că, în lipsa mijloacelor pentru crearea unei pagini web a ONG-ului, Facebook-ul este cea mai ieftină platformă
online pentru a-ți prezenta proiectele și activitățile.

8.

Pentru că este o platformă ușor de administrat, care, la etapa inițială, nu solicită specializări sau cunoștințe tehnice
speciale. În acest fel, în lipsa personalului calificat, pagina poate fi administrată de oricine din membrii echipei.

CUM SE CREEAZĂ O PAGINĂ DE FACEBOOK?
Pentru a crea o pagină de Facebook, întâi de toate trebuie să
ai un cont personal pe această platformă și să fii parte a
echipei ONG-ului pentru care crezi pagina. După aceea,
urmează acești pași:

1. Deschide facebook.com/pages/create.
2. Alege un tip de Pagină.
3. Completează informațiile necesare.
4. Apasă pe Continuă și urmează instrucțiunile de pe ecran.
Gestionarea paginii de Facebook poate fi realizată de mai
multe persoane, având roluri de administratori, moderatori,
editori, promotori, analiști, manageri de joburi, iar acest fapt
face organizarea muncii, distribuirea sarcinilor mult mai
ușoară, chiar și în lipsa unui specialist pe comunicare.

CUM SE OPTIMIZEAZĂ PAGINA DE FACEBOOK?
Pentru a utiliza instrumentele potrivite tipului de activitate sau
proiectelor, alege un model de pagină din Setări - Modelele de
Pagini sau file, precum și diverse butoane. Acestea sunt
concepute pentru a beneficia de diverse opțiuni pentru a
prezenta ONG-ul sau proiectele sociale realizate.
Pentru a alege sau a schimba modelul Paginii, urmează pașii:

1. În partea de sus a Paginii, apasă pe Setări.
2. Apasă pe Modele și file în coloana din stânga.
3. Sub Modele, apasă pe Editează lângă modelul curent.
4. Apasă pe Vezi detalii lângă modelul pe care vrei să-l aplici.
5. Examinează noile butoane și file pentru Pagină și apasă pe
Aplică modelul. Apasă pe OK.

CREAZĂ DIN PAGINĂ O CARTE DE VIZITĂ CARE SĂ TE RECOMANDE

Completează
rubrica
”Despre”

•
•
•
•
•

Crează un mesaj
de
bun venit
pe Messenger

General: Denumirea, misiunea, obiectivele
proiectului, care sunt activitățile desfășurate
(dezbateri, cafenele publice), cine sunt beneficiarii;
Membrii echipei: cine sunt ei;
Datele de contact: adresă google maps, telefon,
e-mail, web.
Povestea: O descriere succintă a istoriei proiectului.

Este important să întâmpini vizitatorii cu un
mesaj, care să creeze o impresie frumoasă
despre proiect. De asemenea, poți face o
campanie de informare pe messenger.

IMAGINILE DE PROFIL ȘI COPERTĂ

Pune o imagine
de profil
sugestivă,
de calitate înaltă

• Imaginea de profil îți prezintă
proiectul/activitatea, de aceea poate conține
logoul. Dimensiuni recomandate pentru avatar 180х180 px.
• Resurse gratuite de logo maker:
https://hatchful.shopify.com/

• Imaginea de copertă este cea mai mare și cea mai
vizibilă. Folosește o fotografie calitativă cu echipa sau
una generică. Iar în perioada campaniilor de informare
poți pune un banner. Dă-i o descriere. Evită să folosești
Pune o
prea mult text în imagine. Este posibil să nu fie afișată.
imagine/video Schimbă periodic imaginea de copertă.

de copertă
atractivă

• Dimensiuni recomandate pentru Cover - 1702 x 630 px;
Condiții tehnice fisier video – format MP4, dimensiuni
820 х 312 px., durată de la 20 până la 90 sec.

RECOMANDĂRI CARE ÎȚI VOR AJUTA:
•
•
•
•

să ai un conținut interesant
să crești numărul fanilor paginii de Facebook
să-i faci să înceapă să interacționeze cu tine
să-ți construiești o imagine de succes și să o crești

1. Elaborează un social media plan de promovare a ONG-ului;
2. Scrie mesaje scurte și virale despre activitățile, planurile, rezultatele proiectului și planifică publicarea acestora. Statisticile
arată că 62% din utilizatori au încredere în postările sociale și doar 38% în postările publicitare. De aceea, pentru un
rezultat de impact mare se recomandă scrierea textelor, care să genereze interacțiune, comentarii. Textele pentru
prezentările de produse, în cazul proiectelor sociale, trebuie să conțină informații de bază despre produs/serviciu:
denumire, preț, dimensiuni/greutate, condiții de livrare, număr de telefon.
3. Crează o listă de 2-3 hashtaguri, pe care să o utilizezi în postări. Acestea transformă temele și expresiile în linkuri, în
așa fel utilizatorii pot găsi pe pagina ta postări despre temele care îi interesează
4. Sugestii tematici pentru postări:
 Publicați fotografii/video live din activitățile ONG-ului (instruiri, seminare etc.);
 Informați publicul despre câștigarea granturilor, proiectelor, vizitelor făcute, seminarelor, instruirilor, noi colegi sau
beneficiari;
 Anunțați despre activitățile care le pregătiți cu diverse ocazii, începutul campaniilor de informare, lansări de consultări etc.;
 Distribuiți opinia experților în domeniu;
 Felicitați beneficiarii și partenerii de sărbători.

CREȘTEREA ORGANICĂ A AUDIENȚEI ȘI A TRAFICULUI PE PAGINĂ
Creștere audienței și a traficului pe pagină poate fi obținută în mod organic prin:
1. Invitarea prietenilor administratorilor să dea like la pagină. Important este să ajungi la 1000 de
aprecieri, ceilalți vor veni de la conexiunea cu aceștia. Menționează pe profilul personal că
lucrezi la proiect/întreprindere și invită și colegii să facă același lucru, astfel prietenii lor vor
ajunge pe pagina proiectului;
2. Invitarea celor din lista de e-mailuri să aprecieze pagina, dacă opțiunea aceasta există;

3. Includerea în semnătura de E-mail al membrilor ONG a linkului la pagina de FB a proiectului;
4. Postarea live-urilor;
5. Înscrierea și distribuirea postărilor despre proiect sau ONG în diverse grupuri locale;
9. Cea mai eficientă modalitate de a crește traficul pe pagină este generarea de conținut interactiv,
creativ, cu o periodicitate constantă, nu mai rar de o postare la 1-2 zile.
10. Colaborarea cu influencerii. Identifică liderii de opinie în domeniul tău și propune-le parteneriate.
Aceștia pot fi bloggeri, vloggeri și persoane urmărite de un număr mare de fani. Colaborarea poate
fi contra cost sau barter. Aceste colaborări amplifică promovarea ta online.

PARTICIPAȚI LA EVENIMENTE, CREAȚI EVENIMENTE
Instruirile, evenimentele, concursurile, sondajele ș.a. sunt instrumente eficiente pentru a
crește traficul pe pagină și vizibilitatea. În acest sens putem recurge la:
1. Crearea evenimentelor tematice legate de problemele localității: ex. discuții/dezbaterii cu
reprezentanți Autorităților, reprezentanți ai ONG-urilor, media, profesori, tineri, elevi;
2. Crearea evenimentelor legate de implicarea cetățenilor în identificarea și soluționarea
problemelor majore a localității: ex. instruirea si formarea persoanelor active (de ex. profesori,
tineri, elevi etc.). Crearea sondajelor de opinie pe pagina de Facebook;
3. Stabilirea parteneriatelor cu mass-media și abordarea problemelor localității în public.
4. Crearea de postări și live-uri de la evenimente: de ex. live video pe Facebook.
5. Încheierea unor parteneriate cu Autoritățile Publice Locale: ex. parteneriatele vor da
posibilitatea de soluționare a problemelor identificate.
6. Colaborarea cu alte ONG-uri. Crearea parteneriatelor cu alte organizații
locale/regionale/naționale.

CREAȚI FOTO/VIDEO CALITATIVE
Folosește imagini cu rezoluție înaltă

Sugestii resurse web gratuite
pentru creare de foto/video
content:

Dacă folosești imagini blurate sau cu luminozitate
slabă, s-ar putea ca utilizatorii să sară peste postare
sau, mai rău, să-și facă o impresie negativă.



Nu crea clipuri video lungi
Clipurile video trebuie să aibă cel mult 15 secunde,
astfel încât să crească probabilitatea ca utilizatorii să




se uite la ele până la final.
Optimizează conținutul pentru mobil
Cei mai mulți utilizatori vor vedea postările tale de pe




telefoanele mobile. Deci folosește clipuri video și
fotografii care îi fac să reacționeze rapid și a căror
parcurgere nu durează mult.



Facebook video maker https://www.animaker.com/facebo
ok-video-maker
https://app.biteable.com/,
ww.supa.ru
Editor foto: www.canva.com,
https://crello.com/ru/create/faceb
ook-covers/
www.photopea.com
Resurse gratuite de imaginea de
copertă: Uniquefbcovers,
Hdfbcover, Profilerehab,
Hdnicewallpapers, Mycoverpoint
Creator cover si avatar comune timelinecoverbanner

MODALITĂȚI DE PUBLICARE A FOTOGRAFIILOR ȘI CLIPURILOR VIDEO

ANALIZAȚI STATISTICILE ȘI
AJUSTAȚI STRATEGIA

Statisticile îți oferă informații despre
performanța Paginii tale, precum date
demografice despre audiența ta și despre cum
reacționează oamenii la postările tale.
Reține că în Statisticile Paginii ai acces doar
la date din ultimii 2 ani și că datele
demografice, precum vârsta, sexul și locația,
devin disponibile în Statisticile Paginii doar
după ce se adună date pentru cel puțin 100
de persoane.
Pentru Paginile cu categoria Pagină de
comunitate nu există statistici.

Poți să folosești statisticile pentru:
• A înțelege cum interacționează utilizatorii cu Pagina ta.
• A vedea indicatori privind performanța Paginii tale.
• A afla ce postări înregistrează cele mai multe interacțiuni și a vedea când este
audiența ta prezentă pe Facebook.

Puneți DISCLAIMER-ul UE în materialele media
Dacă ONG-ul este beneficiarul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană puneți un disclaimer în
materialele media
Pentru publicații în format tipărit sau electronic:
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a proiectului <...denumirea proiectului..., implementat de ...denumirea organizației...> și
nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
Pentru site-uri web și conturi de social media:
Acest <site web / cont> a fost creat și întreținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a <...denumirea proiectului...> și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii
Europene.
Pentru videoclipuri și alte materiale audio-vizuale:
Acest <video / film / program / înregistrare> a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a <...denumirea proiectului...> și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii
Europene.
Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Его
содержание является исключительной ответственностью <название проекта> и не обязательно
отражает точку зрения Европейского Союза.

Statistici utilizare
Facebook în
Moldova:
•

•

•
•

SUCCES!
Centrul de ajutor Facebook: https://www.facebook.com/help

•

Conform BOP, în 2019
Facebook a fost principal
sursă de informare în
Moldova;
Facebook este utilizat de
1 100 000 de personae
din Moldova, fiind în
creștere cu 20% față de
anul precedent;
570 000 utilizatori FB în
Chișinău;
63% din utilizatorii
moldoveni de Facebook
acceseaza platforma de
pe mobil;
Femeile interacționaează
pe FB de 2,5 ori mai
mult decât bărbații.

