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Chcesz być osobą znaną i lubianą w internecie, do której inni będą 

zwracać się po poradę, czytać bloga, śledzić publikacje? 

Pamiętaj, że to zajęcie dla wytrwałych.  

Każda publikacja w internecie buduje Twoją historię. Dlatego 

zachęcam Cię, byś już na samym początku tego kuszącego, ale i 

czasochłonnego projektu ustaliła swoje zasady. Pomogą Ci 

uporządkować informacje na Twój temat, ale i pomogą Ci szybciej 

zbudować wizerunek eksperta w internecie.  

Oto 10 porad. Potraktuj je jako wskazówki, a nie jako sztywne 

reguły. Dopisz swoje zasady i ciesz się każdą chwilą!  

Powodzenia! 

Julita Dąbrowska 
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Czyli określ w jakiej dziedzinie jesteś ekspertem, w czym możesz 

pomóc innym oraz dlaczego jest to dla Ciebie tak ważne. 

Wiele osób prowadzi bloga, traktuje go jako dziennik. Jest ich 

miliony w internecie, ale tylko nieliczne blogi są stale czytane 

i stają się źródłem inspiracji.  

Pisz o tym, na czym się naprawdę znasz. Wypowiadaj się na 

tematy, które są dla Ciebie ważne. Wybierz maksymalnie trzy! 

Określ listę tematów, na których będziesz się wypowiadać: 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

1. Poznaj siebie!
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Zanim zaczniesz wypowiadać się w internecie na swój 

preferowany temat, publikować teksty,  prezentować filmy 

i organizować webinary, upewnij się, że dany temat kogoś w ogóle 

interesuje. Wykorzystaj wyszukiwarkę Google, wpisz pytania, 

dłuższe frazy. Im więcej wyników wyszukiwania, tym lepiej.  

Wypisz pytania, które interesują innych, a są związane z Twoją 

dziedziną: 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

2. Dowiedz się, 

co interesuje  innych
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Odpowiedz sobie na pytania - jak chcesz być zapamiętana, w jaki 

sposób przedstawiasz się innym.  

Opracuj własną listę skojarzeń. Nie powinno być ich więcej niż 

trzy. Jeśli zapytam Cię z czym kojarzy Ci się  Oprah Winfrey, to 

zapewne odpowiedź będzie następująca: prezenterka telewizyjna 

i działaczka na rzecz kobiet.  

Wypisz określenia, jak inni powinni opisywać Ciebie: 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

3. Zadbaj o spójność
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To jedna z najważniejszych decyzji. Określ jakie informacje na 

Twój temat i Twoich najbliższych mogą być publikowane 

w internecie.  

Mam tu na myśli informacje (w tym zdjęcia) Twojego małżonka, 

partnera, dzieci, zwierząt, jak również informacje na temat 

Twojego otoczenia - miejsce zamieszkania, nazwę Twojego 

pracodawcy i Twoich najbliższych przyjaciół.  

Wypisz informacje, które zgadzasz się upublicznić na Twój temat: 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

4. Zadbaj o swoich najbliższych
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Dobre zdjęcie to takie, które wywołuje pozytywne emocje 

i sprawia, że ludzie chcą Cię poznać.  

Warto zainwestować w profesjonalną sesję zdjęciową. Pamiętaj, 

by starannie się do niej przygotować. Wybierz odpowiednie 

miejsce - studio fotograficzne, biuro, a może deptak czy ławkę 

w parku.  Poproś o pomoc fryzjera i wizażystę.  

To zdjęcie ma sprawić, że poczujesz się pewna siebie!  

5. Zrób sobie dobre zdjęcia
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Odpowiedz sobie na pytanie - gdzie można Cię spotkać. Choć 

większość z nas szuka informacji w wyszukiwarce Google, to 

obecnie media społecznościowe są świetnym źródłem informacji 

fachowej na konkretny temat. Zdecyduj, w którym serwisie 

powinnaś założyć swoje konto i systematycznie z niego korzystaj, 

dziel się swoją wiedzą z innymi.  

Polecam Twojej uwadze serwisy takie jak: Linkedin, Facebook, 

Twitter, Instagram i Pinterest. Dziś można publikować nie tylko 

teksty i zdjęcia, ale również wideo i oczywiście linki do własnego 

bloga. Ponadto warto zapisać się do kilku grup dyskusyjnych 

i komentować.  

6. Bądź obecna w mediach 

społecznościowych
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Nic tak bardzo nie interesuje człowieka, jak życie drugiego 

człowieka. Uwielbiamy biografie, historie jak inni osiągneli sukces. 

Dlatego wykorzystaj technikę storytellingu, czyli zamiast 

podawać suche fakty, opowiadaj historie.  

Dobra historia składa się z trzech części. Na początku poznajemy 

bohatera, potem coś musi się wydarzyć, co zmienia jego życie. 

Kolejna część opowieści pokazuje jakie zmiany zaszły w życiu 

bohatera oraz jaki z tego morał.  

Ważniejsze jest jednak to, że takie historie szybciej 

zapamiętujemy i dzięki temu czegoś nowego możemy się 

nauczyć.  

7. Opowiadaj historie
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Nikt nie lubi, kiedy ktoś inny wytyka mu błędy. Dlatego zanim 

cokolwiek opublikujesz wszystko sprawdź dwa razy.  

W internecie zazwyczaj zwracamy się do drugiej osoby na TY. Ale 

wcale to nie oznacza, że zapominamy o zasadach savoir-vivre. Nie 

komentuj kiedy jesteś wzburzona.  

Pamiętaj, że choć język angielski poprzez muzykę, filmy, gry 

wideo i programy komputerowe wdarł się w nasze życie, to nie 

każdy z nas zna ten język na tyle dobrze, by rozumieć wszystkie 

słowa. Pisz po polsku, by nie stawiać swoich czytelników w trudnej 

sytuacji.  

8. Dbaj o język wypowiedzi
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Budowanie własnego profesjonalnego wizerunku w internecie to 

zajęcie czasochłonne i długofalowe. Wymaga systematyczności.  

Można zadbać o szybką rozpoznawalność, dzięki reklamie, 

wymianie barterowej, ale zbudowanie trwałego wizerunku 

wymaga czasu. W każdej minucie publikowanych jest tak wiele 

nowych treści w internecie, że trzeba o sobie przypominać. 

Zadbaj o to, by regularnie publikować. Lepiej tworzyć dłuższe 

wypowiedzi na blogu, niż krótkie komentarze.  

Moja rekomendacja to opracować harmonogram publikacji 

uwzględniający to ile czasu możesz poświęcić na to zadanie.  

9. Działaj systematycznie
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Pozytywny wizerunek w internecie to nie przypadek, ale efekt 

celowych i systematycznych działań. Regularnie sprawdzaj jakie 

informacje na Twój temat są publikowane w wyszukiwarce 

Google i mediach społecznościowych.  

Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Podejmuj zdecydowane 

działania, jeśli sytuacja tego wymaga. Dbaj o swoje dobre imię.  

Korzystaj z bezpłatnych narzędzi jak Google Alerts. Stosuj 

hasztagi (#), by łatwiej można było Cię znaleźć w internecie.  

10. Monitoruj swoje osiągnięcia
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Nazywam się Julita Dąbrowska 

i prowadzę firmę doradczo- 

szkoleniową KALITERO. 

Pomagam innym budować marki 

produktów i firm.  Jestem 

autorką dwóch best sellerów na 

temat employer brandingu.  

Zapraszam na moje blogi: 

www.kalitero.pl oraz 

www.wizerunek- 

pracodawcy.com.pl  
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