
To nowoczesna platforma, która !"czy mieszka#ców naszego regionu 
z organizacjami. Rejestruj"c si$ w tej bazie zyskujesz szybk" promocj$ 
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zasi$gów i poprosi% o zamieszczenie w nim wa&nej dla Ciebie  
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zaproszenie do Marsza&ka oraz poinformowa# opiekuna projektu o planowanym 
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WYKORZYSTAJ POTENCJA' BAZY NGO
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Wykorzystaj potencja& Facebooka, Instagrama, TikToka, Twittera czy LinkedIna, 
które s$ doskona&ymi narz!dziami marketingowymi.
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i logicznie napisane. Przekazuj informacje u"ywaj$c j!zyka  
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wzbogacone o emotikony zdaj$ si! by# uporz$dkowane, s$ atrakcyjne  
wizualnie i znacznie bardziej czytelne - wa"ne, aby nie znalaz&o si! ich  
zbyt du"o.
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graficznych i zdj!# z internetu. W tym przewodniku znajdziesz linki  
do w pe&ni darmowych baz zdj!# z licencj$ CCO. Je"eli udost!pniasz  
zdj!cia, na których widoczne s$ inne osoby, musisz posiada# zgod!  
na zamieszczenie ich wizerunku, który mo"e by# dan$ osobow$.  
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PROJEKTÓW
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Z BUD*ETU WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO
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wspó!organizatora oraz departament 
lub biuro, które og!asza!o konkurs.



MailChimp

Piktochart

Issuu.com

FreshMail

Potrzebujesz wi!cej informacji - skontaktuj si! z nami:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urz!du Marsza"kowskiego Województwa Opolskiego
Ul. Piastowska 17
45-082 Opole
e-mail: bdo@opolskie.pl; tel.: 77 44 67 847

Na tej stronie znajdziesz równie! gotowe herby z oznaczeniem  
finansowania lub wspó"finansowania.

Dzi#ki tym aplikacjom mo!esz wys"a$ nawet 2000 maili jednorazowo.
Posiadaj%  bardzo intuicyjne kreatory, które pozwol% na "atwe 
zbudowanie newslettera.

Dok"adne przeanalizowanie do kogo  
kierowany jest projekt pozwala na poprawne  
zaplanowanie dzia"a& promocyjnych.  
Odpowiedz na kilka pyta&, by lepiej pozna$  
swoj% grup# docelow%.

GRUPA DOCELOWA

Jaka jest demografia odbiorców?
Jak sp#dzaj% swój wolny czas?
Gdzie najcz#'ciej zdobywaj% informacje 
o podobnych wydarzeniach?
Jaka forma przekazu jest dla nich atrakcyjna?

JAK ZWI!KSZY" ZAINTERESOWANIE 
REALIZOWANYM ZADANIEM?

Anga!uj odbiorców,
twórz materia"y 
interaktywne, pytaj,  
rób ankiety w mediach
spo"eczno'ciowych

Streamuj wydarzenia, 
rób relacje, nagrywaj 
filmy i live’y

Opowiadaj historie 
zwi%zane z lud(mi 
i potrzebami, których 
dotyczy dzia"anie

Wysy"aj zaproszenia,
podwy!szaj rang# 
wydarze&

Oznaczaj ludzi 
zaanga!owanych  
i fundatorów projektu, 
dodawaj hashtagi

Oznaczaj materia"y 
logotypami 
zwi%zanymi z dotacj%

NARZ!DZIA DO TWORZENIA  
MATERIA#ÓW 
PROMOCYJNYCH

W programie znajdziesz gotowe  
wzory, grafiki, elementy i szablony,  
które pomog% Ci przygotowa$ post.  
Co istotne, ka!de medium  
spo"eczno'ciowe posiada w"asne  
wymagania dla udost#pnianych grafik.  
Na Instagramie króluj% posty pionowe,  
a na Facebooku bardziej poziome.  
Innego wymiaru b#dzie ju! jednak  
relacja udost#pniona na Facebooku  
oraz zdj#cie w tle. Dzi#ki Canvie nie  
musisz si# o to martwi$! Ju! na wst#pie  
program poprosi Ci# o wybór, jaki post  
chcesz stworzy$ i sam dobierze  
odpowiednie wymiary. W Canvie  
przygotujesz wszelkie broszury,  
zaproszenia, slajdy do prezentacji. 

W tej aplikacji "atwo zwizualizujesz  
dane za pomoc% infografik lub  
wykresów. Mozesz wybiera$ z wielu  
szablonów gotowych do u!ycia.

Wystarczy, !e wgrasz swój PDF,  
 a z "atwo'ci% wygenerujesz kod html 
na Twoj% stron# i materia" stanie si#  
wirtualn% ksi%!k%.

Darmowa aplikacja do zaawansowanej obróbki zdj#$,  
doskona"a alternatywa dla Photoshopa i Corela. Posiada wiele  
funkcji, które u"atwi% przystosowanie obrazu do projektu  
graficznego, 'wietnie sprawdzi si# równie! do edycji zdj#$  
z organizowanego wydarzenia.

Publikacje w formie drukowanej i elektronicznej

Media spo"eczno'ciowe

Informacje dla mediów (prasa, radio, telewizja, portale  
internetowe)

Og"oszenia, które umieszczasz w zwi%zku z wydarzeniem 

Wyst%pienia publiczne, szkolenia, wszelkie 
wydarzenia dotycz%ce realizowanego zadania

Strona internetowa Podmiotu, dotycz%ca realizowanego  
zadania publicznego

Pami#taj, !e umowa, któr% podpisa"e'  
zobowi%zuje Ci# do informowania,  
!e zadanie jest finansowane lub 
wspó"finansowane z bud!etu  
Województwa Opolskiego ka!dorazowo  
na wszystkich materia"ach informacyjno- 
promocyjnych, którymi s%:

INFORMACJA O $RÓDLE     
   FINANSOWANIA

Formu!a informacji powinna brzmie" dok!adnie tak:

„Zadanie (tutaj wpisz nazw! zadania) jest wspó"finansowane  
z bud#etu Województwa Opolskiego w ramach zadania  
publicznego (tytu" zadania)”.

LOGO I HERB
Wa!ne, aby na wszystkich materia"ach zwi%zanych  
z projektem (promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych,  
edukacyjnych), a tak%e na zakupionych w ramach zadania  
&rodkach trwa'ych znalaz"o si# logo lub herb  
województwa opolskiego. 

Znak musi by( proporcjonalny do wielko&ci innych  
oznacze). Pami*taj, aby by' dobrze widoczny.

Zadbaj, by logotypy otacza"a pusta przestrze&, tzw. pole  
ochronne znaku. Nie nak"adaj na logotypy kolorowych  
filtrów. Zadbaj, by nie zosta"y zniekszta"cone podczas  
edycji materia"ów graficznych.

Logo, herb oraz wytyczne ich stosowania dost#pne  
s% na stronie internetowej: 

https://www.opolskie.pl/region/promocja/herb-flagi-i-logo/
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Zadbaj, by logotypy otacza"a pusta przestrze&, tzw. pole  
ochronne znaku. Nie nak"adaj na logotypy kolorowych  
filtrów. Zadbaj, by nie zosta"y zniekszta"cone podczas  
edycji materia"ów graficznych.

Logo, herb oraz wytyczne ich stosowania dost#pne  
s% na stronie internetowej: 

https://www.opolskie.pl/region/promocja/herb-flagi-i-logo/
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Potrzebujesz wi!cej informacji - skontaktuj si! z nami:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urz!du Marsza"kowskiego Województwa Opolskiego
Ul. Piastowska 17
45-082 Opole
e-mail: bdo@opolskie.pl; tel.: 77 44 67 847

Na tej stronie znajdziesz równie! gotowe herby z oznaczeniem  
finansowania lub wspó"finansowania.

Dzi#ki tym aplikacjom mo!esz wys"a$ nawet 2000 maili jednorazowo.
Posiadaj%  bardzo intuicyjne kreatory, które pozwol% na "atwe 
zbudowanie newslettera.

Dok"adne przeanalizowanie do kogo  
kierowany jest projekt pozwala na poprawne  
zaplanowanie dzia"a& promocyjnych.  
Odpowiedz na kilka pyta&, by lepiej pozna$  
swoj% grup# docelow%.

GRUPA DOCELOWA

Jaka jest demografia odbiorców?
Jak sp#dzaj% swój wolny czas?
Gdzie najcz#'ciej zdobywaj% informacje 
o podobnych wydarzeniach?
Jaka forma przekazu jest dla nich atrakcyjna?

JAK ZWI!KSZY" ZAINTERESOWANIE 
REALIZOWANYM ZADANIEM?

Anga!uj odbiorców,
twórz materia"y 
interaktywne, pytaj,  
rób ankiety w mediach
spo"eczno'ciowych

Streamuj wydarzenia, 
rób relacje, nagrywaj 
filmy i live’y

Opowiadaj historie 
zwi%zane z lud(mi 
i potrzebami, których 
dotyczy dzia"anie

Wysy"aj zaproszenia,
podwy!szaj rang# 
wydarze&

Oznaczaj ludzi 
zaanga!owanych  
i fundatorów projektu, 
dodawaj hashtagi

Oznaczaj materia"y 
logotypami 
zwi%zanymi z dotacj%

NARZ!DZIA DO TWORZENIA  
MATERIA#ÓW 
PROMOCYJNYCH

W programie znajdziesz gotowe  
wzory, grafiki, elementy i szablony,  
które pomog% Ci przygotowa$ post.  
Co istotne, ka!de medium  
spo"eczno'ciowe posiada w"asne  
wymagania dla udost#pnianych grafik.  
Na Instagramie króluj% posty pionowe,  
a na Facebooku bardziej poziome.  
Innego wymiaru b#dzie ju! jednak  
relacja udost#pniona na Facebooku  
oraz zdj#cie w tle. Dzi#ki Canvie nie  
musisz si# o to martwi$! Ju! na wst#pie  
program poprosi Ci# o wybór, jaki post  
chcesz stworzy$ i sam dobierze  
odpowiednie wymiary. W Canvie  
przygotujesz wszelkie broszury,  
zaproszenia, slajdy do prezentacji. 

W tej aplikacji "atwo zwizualizujesz  
dane za pomoc% infografik lub  
wykresów. Mozesz wybiera$ z wielu  
szablonów gotowych do u!ycia.

Wystarczy, !e wgrasz swój PDF,  
 a z "atwo'ci% wygenerujesz kod html 
na Twoj% stron# i materia" stanie si#  
wirtualn% ksi%!k%.

Darmowa aplikacja do zaawansowanej obróbki zdj#$,  
doskona"a alternatywa dla Photoshopa i Corela. Posiada wiele  
funkcji, które u"atwi% przystosowanie obrazu do projektu  
graficznego, 'wietnie sprawdzi si# równie! do edycji zdj#$  
z organizowanego wydarzenia.

Publikacje w formie drukowanej i elektronicznej

Media spo"eczno'ciowe

Informacje dla mediów (prasa, radio, telewizja, portale  
internetowe)

Og"oszenia, które umieszczasz w zwi%zku z wydarzeniem 

Wyst%pienia publiczne, szkolenia, wszelkie 
wydarzenia dotycz%ce realizowanego zadania

Strona internetowa Podmiotu, dotycz%ca realizowanego  
zadania publicznego

Pami#taj, !e umowa, któr% podpisa"e'  
zobowi%zuje Ci# do informowania,  
!e zadanie jest finansowane lub 
wspó"finansowane z bud!etu  
Województwa Opolskiego ka!dorazowo  
na wszystkich materia"ach informacyjno- 
promocyjnych, którymi s%:

INFORMACJA O $RÓDLE     
   FINANSOWANIA

Formu!a informacji powinna brzmie" dok!adnie tak:

„Zadanie (tutaj wpisz nazw! zadania) jest wspó"finansowane  
z bud#etu Województwa Opolskiego w ramach zadania  
publicznego (tytu" zadania)”.

LOGO I HERB
Wa!ne, aby na wszystkich materia"ach zwi%zanych  
z projektem (promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych,  
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To nowoczesna platforma, która !"czy mieszka#ców naszego regionu 
z organizacjami. Rejestruj"c si$ w tej bazie zyskujesz szybk" promocj$ 
i gwarantujesz sobie b!yskawiczny obieg informacji.

Co czwartek BAZA NGO wysy!a newsletter. Warto skorzysta% z jego  
zasi$gów i poprosi% o zamieszczenie w nim wa&nej dla Ciebie  
informacji. 

Rozpocz!cie zadania – dopiero od 
tego momentu mo"na ponosi# wydatki 
zwi$zane z realizacj$ zadania.

Zako%czenie zadania – do tego dnia 
mo"na ponosi# wydatki zwi$zane  
z realizacj$ zadania

Daty poszczególnych wydarze% realizowanych w ramach zadania

Sprawozdanie – mamy 30 dni kalendarzowych  
(licz$c od daty zako%czenia zadania) na z&o"enie 
sprawozdania. BARDZO WA'NE ! 
Dok&adnie czytamy tre(# umowy i trzymamy si!  
dat zawartych w tym dokumencie.

UWAGA!!! Harmonogram/kalendarz przypomni nam, "e mamy obowi$zek wys&a# 
zaproszenie do Marsza&ka oraz poinformowa# opiekuna projektu o planowanym 
wydarzeniu – minimalnie 21 dni przed jego realizacj$.

WYKORZYSTAJ POTENCJA' BAZY NGO

Wi!cej informacji o BAZIE NGO: https://bazango.opolskie.pl

Je(li masz jakie( w$tpliwo(ci lub potrzebujesz porady, zawsze mo"esz  
skorzysta# z bezp&atnych porad podczas dy"urów eksperckich oraz  
z informacji zawartych na BIP.

WYKORZYSTAJ 
MOC MEDIÓW 
SPO'ECZNO(CIOWYCH!
Media spo&eczno(ciowe to (wietny pomys& na dotarcie do du"ej grupy osób.  
Wykorzystaj potencja& Facebooka, Instagrama, TikToka, Twittera czy LinkedIna, 
które s$ doskona&ymi narz!dziami marketingowymi.

Zadbaj o content - czyli o tre(# Twoich postów. Powinny by# jasno  
i logicznie napisane. Przekazuj informacje u"ywaj$c j!zyka  
dostosowanego do odbiorcy komunikatu. Media spo&eczno(ciowe s&u"$  
do szybkiej komunikacji, czasem jednak warto opowiedzie# wi!cej,  
pokaza# t&o oraz )ród&o potrzeb realizowanego zadania.

Zadbaj o estetyk!. Zdj!cia, grafiki przykuwaj$ uwag!, a posty  
wzbogacone o emotikony zdaj$ si! by# uporz$dkowane, s$ atrakcyjne  
wizualnie i znacznie bardziej czytelne - wa"ne, aby nie znalaz&o si! ich  
zbyt du"o.

Pami!taj o prawach autorskich dotycz$cych pobranych materia&ów  
graficznych i zdj!# z internetu. W tym przewodniku znajdziesz linki  
do w pe&ni darmowych baz zdj!# z licencj$ CCO. Je"eli udost!pniasz  
zdj!cia, na których widoczne s$ inne osoby, musisz posiada# zgod!  
na zamieszczenie ich wizerunku, który mo"e by# dan$ osobow$.  
Pami!taj, "e przy przetwarzaniu zdj!# jeste(my zobowi$zani  
przestrzega# RODO. 

Podobnie zrób, wstawiaj$c post na Instagram. Dla przyk&adu, chc$c  
oznaczy# Marsza&ka Województwa Andrzeja Bu&!, wpisz „@bula.andrzej”. 
Jednak pami!taj o tym, "e na Instagramie poszczególne profile maj$  
swoje loginy/nazwy i nie zawsze jest to imi! i nazwisko.

Hashtagi s$ wykorzystywane przede wszystkim  
do organizowania tre(ci, czyli grupowania do  
odpowiednich kana&ów. To w&a(nie za pomoc$  
hashtagu mo"esz eksponowa# swój post,  
docieraj$c do odpowiednich odbiorców.  
Najwi!cej mo"na ich u"y# na Instagramie i to  
w&a(nie tam wszystkie tre(ci s$ w ten sposób 
zorganizowane.
Kolejn$ platform$, na której hashtagi (wietnie  
si! sprawdzaj$ jest TikTok, oznaczane s$ w ten  
sposób wyzwania i akcje spo&eczne, wi!c  
idealnie dla NGO.  :)

Patronaty Marsza&ka - zasady pozyskania patronatu znajdziesz na stronie  
https://www.opolskie.pl/patronaty-marszalka/

Na Twój wniosek nieodp&atne udost!pnianie (w miar! mo"liwo(ci) pomieszcze%  
wyposa"onych w sprz!t audiowizualny (np. mikrofony, rzutniki, ekrany itp.).

Mo"liwo(# skorzystania z pomocy i rekomendacji w sprawie ubiegania si!   
o dofinansowanie realizowanych zada% z innych )róde&. Zg&o( si! do opiekuna  
projektu lub odpowiedniego departamentu i zapytaj o mo"liwo(ci.

Dy"ury eksperckie prowadzone na zlecenie Biura Dialogu i Partnerstwa  
Obywatelskiego. Wszystkie informacje na ten temat, jak i ca&y harmonogram  
znajduj$ si! na fanpage’u Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

POZAFINANSOWE
FORMY WSPÓ'PRACY

Pami!taj, "e posiadasz te" dodatkowe, pozafinansowe mo"liwo(ci  
wspó&pracy z Samorz$dem Województwa Opolskiego. Nale"$ do nich:

ZAPROSZENIE ZARZ)DU WOJEWÓDZTWA
Zaproszenie Zarz$du Województwa podniesie rang! wydarzenia, 
które organizujesz oraz zwi!kszy jego zasi!g informacyjny, jest te"  
zapisem w umowie.
Poinformuj departament merytoryczny/jednostk! organizacyjn$  
o terminie i miejscu realizacji przedsi!wzi!cia minimum 21 dni przed jego 
rozpocz$ciem.

PRZEWODNIK
PROMOCJA   
I OZNAKOWANIE  
PROJEKTÓW
WSPÓ'FINANSOWANYCH  
LUB FINANSOWANYCH  
Z BUD*ETU WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO

Ludzie scrolluj$ (przewijaj$) 
+rednio 70 m tre+ci dziennie! 
Twoje posty musz$ si! 
wyró"nia#, by zaciekawi&y 
odbiorców.

W tek(cie posta na Facebooku oznacz fanpage lub osob!. Dzi!ki temu 
odbiorca posta b!dzie móg& jednym klikni!ciem przenie(# si! na strony, 
które przywo&ujesz. Dla przyk&adu, chc$c oznaczy# Marsza&ka  
Województwa Andrzeja Bu&! lub Województwo Opolskie, wpisz  
nazw! profilu, który chcesz oznaczy#, poprzedzaj$c j$ znakiem „@”.  
Otrzymasz w ten sposób formu&! „@Andrzej Bu&a” lub „@Województwo 
Opolskie”, która zamieni si! w hiper&$cze.

Stwórz wydarzenie na Facebooku  
promuj"ce Twoje dzia!ania. 
Dodatkowo popro+ o oznaczenie  
Województwa Opolskiego jako  
wspó!organizatora oraz departament 
lub biuro, które og!asza!o konkurs.
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Kolejn$ platform$, na której hashtagi (wietnie  
si! sprawdzaj$ jest TikTok, oznaczane s$ w ten  
sposób wyzwania i akcje spo&eczne, wi!c  
idealnie dla NGO.  :)

Patronaty Marsza&ka - zasady pozyskania patronatu znajdziesz na stronie  
https://www.opolskie.pl/patronaty-marszalka/

Na Twój wniosek nieodp&atne udost!pnianie (w miar! mo"liwo(ci) pomieszcze%  
wyposa"onych w sprz!t audiowizualny (np. mikrofony, rzutniki, ekrany itp.).

Mo"liwo(# skorzystania z pomocy i rekomendacji w sprawie ubiegania si!   
o dofinansowanie realizowanych zada% z innych )róde&. Zg&o( si! do opiekuna  
projektu lub odpowiedniego departamentu i zapytaj o mo"liwo(ci.

Dy"ury eksperckie prowadzone na zlecenie Biura Dialogu i Partnerstwa  
Obywatelskiego. Wszystkie informacje na ten temat, jak i ca&y harmonogram  
znajduj$ si! na fanpage’u Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

POZAFINANSOWE
FORMY WSPÓ'PRACY

Pami!taj, "e posiadasz te" dodatkowe, pozafinansowe mo"liwo(ci  
wspó&pracy z Samorz$dem Województwa Opolskiego. Nale"$ do nich:

ZAPROSZENIE ZARZ)DU WOJEWÓDZTWA
Zaproszenie Zarz$du Województwa podniesie rang! wydarzenia, 
które organizujesz oraz zwi!kszy jego zasi!g informacyjny, jest te"  
zapisem w umowie.
Poinformuj departament merytoryczny/jednostk! organizacyjn$  
o terminie i miejscu realizacji przedsi!wzi!cia minimum 21 dni przed jego 
rozpocz$ciem.

PRZEWODNIK
PROMOCJA   
I OZNAKOWANIE  
PROJEKTÓW
WSPÓ'FINANSOWANYCH  
LUB FINANSOWANYCH  
Z BUD*ETU WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO

Ludzie scrolluj$ (przewijaj$) 
+rednio 70 m tre+ci dziennie! 
Twoje posty musz$ si! 
wyró"nia#, by zaciekawi&y 
odbiorców.

W tek(cie posta na Facebooku oznacz fanpage lub osob!. Dzi!ki temu 
odbiorca posta b!dzie móg& jednym klikni!ciem przenie(# si! na strony, 
które przywo&ujesz. Dla przyk&adu, chc$c oznaczy# Marsza&ka  
Województwa Andrzeja Bu&! lub Województwo Opolskie, wpisz  
nazw! profilu, który chcesz oznaczy#, poprzedzaj$c j$ znakiem „@”.  
Otrzymasz w ten sposób formu&! „@Andrzej Bu&a” lub „@Województwo 
Opolskie”, która zamieni si! w hiper&$cze.

Stwórz wydarzenie na Facebooku  
promuj"ce Twoje dzia!ania. 
Dodatkowo popro+ o oznaczenie  
Województwa Opolskiego jako  
wspó!organizatora oraz departament 
lub biuro, które og!asza!o konkurs.



To nowoczesna platforma, która !"czy mieszka#ców naszego regionu 
z organizacjami. Rejestruj"c si$ w tej bazie zyskujesz szybk" promocj$ 
i gwarantujesz sobie b!yskawiczny obieg informacji.

Co czwartek BAZA NGO wysy!a newsletter. Warto skorzysta% z jego  
zasi$gów i poprosi% o zamieszczenie w nim wa&nej dla Ciebie  
informacji. 

Rozpocz!cie zadania – dopiero od 
tego momentu mo"na ponosi# wydatki 
zwi$zane z realizacj$ zadania.

Zako%czenie zadania – do tego dnia 
mo"na ponosi# wydatki zwi$zane  
z realizacj$ zadania

Daty poszczególnych wydarze% realizowanych w ramach zadania

Sprawozdanie – mamy 30 dni kalendarzowych  
(licz$c od daty zako%czenia zadania) na z&o"enie 
sprawozdania. BARDZO WA'NE ! 
Dok&adnie czytamy tre(# umowy i trzymamy si!  
dat zawartych w tym dokumencie.

UWAGA!!! Harmonogram/kalendarz przypomni nam, "e mamy obowi$zek wys&a# 
zaproszenie do Marsza&ka oraz poinformowa# opiekuna projektu o planowanym 
wydarzeniu – minimalnie 21 dni przed jego realizacj$.

WYKORZYSTAJ POTENCJA' BAZY NGO

Wi!cej informacji o BAZIE NGO: https://bazango.opolskie.pl

Je(li masz jakie( w$tpliwo(ci lub potrzebujesz porady, zawsze mo"esz  
skorzysta# z bezp&atnych porad podczas dy"urów eksperckich oraz  
z informacji zawartych na BIP.

WYKORZYSTAJ 
MOC MEDIÓW 
SPO'ECZNO(CIOWYCH!
Media spo&eczno(ciowe to (wietny pomys& na dotarcie do du"ej grupy osób.  
Wykorzystaj potencja& Facebooka, Instagrama, TikToka, Twittera czy LinkedIna, 
które s$ doskona&ymi narz!dziami marketingowymi.

Zadbaj o content - czyli o tre(# Twoich postów. Powinny by# jasno  
i logicznie napisane. Przekazuj informacje u"ywaj$c j!zyka  
dostosowanego do odbiorcy komunikatu. Media spo&eczno(ciowe s&u"$  
do szybkiej komunikacji, czasem jednak warto opowiedzie# wi!cej,  
pokaza# t&o oraz )ród&o potrzeb realizowanego zadania.

Zadbaj o estetyk!. Zdj!cia, grafiki przykuwaj$ uwag!, a posty  
wzbogacone o emotikony zdaj$ si! by# uporz$dkowane, s$ atrakcyjne  
wizualnie i znacznie bardziej czytelne - wa"ne, aby nie znalaz&o si! ich  
zbyt du"o.

Pami!taj o prawach autorskich dotycz$cych pobranych materia&ów  
graficznych i zdj!# z internetu. W tym przewodniku znajdziesz linki  
do w pe&ni darmowych baz zdj!# z licencj$ CCO. Je"eli udost!pniasz  
zdj!cia, na których widoczne s$ inne osoby, musisz posiada# zgod!  
na zamieszczenie ich wizerunku, który mo"e by# dan$ osobow$.  
Pami!taj, "e przy przetwarzaniu zdj!# jeste(my zobowi$zani  
przestrzega# RODO. 

Podobnie zrób, wstawiaj$c post na Instagram. Dla przyk&adu, chc$c  
oznaczy# Marsza&ka Województwa Andrzeja Bu&!, wpisz „@bula.andrzej”. 
Jednak pami!taj o tym, "e na Instagramie poszczególne profile maj$  
swoje loginy/nazwy i nie zawsze jest to imi! i nazwisko.

Hashtagi s$ wykorzystywane przede wszystkim  
do organizowania tre(ci, czyli grupowania do  
odpowiednich kana&ów. To w&a(nie za pomoc$  
hashtagu mo"esz eksponowa# swój post,  
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