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SOTSIAALMEEDIA UUDISED AUGUST 2022

Taas on aeg tutvuda olulisemate sotsiaalmeedia uudistega. Kui sul ei olnud
suvel aega end kõigega kursis hoida, siis oleme sinu jaoks teinud väikese
kokkuvõtte tähtsaimatest uudistest.
Soovime sulle värvikirevat ning väljakutseid täis sügisperioodi!

1. Meta jagab edukate sisuloojate näitel soovitusi ning nõuandeid,
kuidas luua häid reelse.

On suur oht jõuda oma jälgijaskonnani igavate ja ebahuvitavate reelsidega.
Edukate lühivideote tegemine eeldab loomingulist lähenemist ning teadmisi. Kui
loovus on sul juba olemas, siis vaatame üle uued teadmised, et sinu kontole
uus elu sisse puhuda.

2. Meta astub uue sammu sõnumite krüpteerimise vallas.

Vaatamata protestidele ning poliitikute avaldustele on Meta jätkamas samme
sõnumite krüpteerimisel. Ehk on varsti Meta võrdväärne Whatsupiga? Kui tahad
rohkem teada, mida järgnevad sammud endaga kaasa toovad, siis loe artiklit.
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3. Juturobotid arenevad läbi vestluste.

BlenderBot 3 on Meta arendatud uus vestlusrobot, kes suudab otsida internetist
infot ning suhelda pea igal teemal. Koostöös teadlastega on astutud suured
edusammud, sest robot suudab õppida ning areneda positiivse ning asjakohase
tagasiside põhjal.

4. Meta avab uue divisjoni päringute menetlemiseks.

Rõõmusõnum kõikidele Facebooki kasutajatele. Planeeritakse uut kasutajatoe
lahendust, mis aitab lahendada kontodega seotud probleeme kiiresti ning
efektiivselt.

1. TOP Instagrami reelsid, mida sel nädalal proovima pead.

Trendid muutuvad liiga kiiresti ning kui pardale astud, oled juba hiljaks jäänud?
Sellest artiklist leiad aktuaalsed trendid, mida tasub järele proovida, kui soovid
oma konto jälgijate arvu kasvatada või neid meeldivalt üllatada.

2. 8 võimalust, kuidas oma Instagrami BIO uuele tasemele viia.

Enamik turundajad teavad, et konto bio peab olema kasutajasõbralik ning
piiratud tähemärkidega tuleb luua maksimaalset kasu profiili külastajale.
Kordame need põhitõed üle.

3. 18 strateegiat Instagrami turunduse jaoks.

Kui on tekkinud olukord, et seni kasutatud strateegia ei too enam nii palju
tulemusi kui varem, siis on mõistlik strateegiat kohandada või katsetada uut
lähenemist. Leia nišši sellest artiklist.
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4. Õpetus: kuidas seada üles Instagrami poodi.

4500 inimesega läbiviidud uuringust selgus, et ligi pooled kasutavad Instagrami
iganädalaseks ostlemiseks. Poe funktsiooni kasutamine annab tarbijale rohkem
võimalusi esile tõstetud toodetega ühenduse loomiseks ning kiirema ostu
sooritamiseks.

5. Instagram võtab inspiratsiooni “Be Real” äpist.

Be Real on noorte seas laialt levinud platvorm, mis ajendab inimesi näitama
oma päris elu, jättes kõrvale moonutatud ning ilustatud eluviisid. Mis selle äpi
huvitavaks teeb ning kuidas Instagram selle trendiga kaasa proovib minna, loe
siit artiklist.

1. Kuidas kasutada Linkedinis häštäge 2022 aastal?

Artiklist saad teada, kuidas luua # abil tugev strateegia, et vajalike kontakte
hankida ning suurendada kohalolekut sellel platvormil.

2. Linkedin loob uued mallid loovamate ja silmatorkavamate
postituste loomiseks.

Platvorm loob uusi viise, mis aitavad sisuloojatel kaasatust suurendada.
Valikusse tulevad mitmed erinevad tekstivormingud ning taustavalikud.

3. Linkedin reklaamid: kuidas sihtida konkurentide jälgijaskonda?

Kui soovid oma Linkedini reklaam tulemusi parandada ning jääda rohkem silma
oma konkurentide jälgijaskonnale, siis vaatame samm-sammult üle, kuidas see
protsess käib.
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1. Kuidas Tiktoki konto vertifitseerida?

Kas oled näinud Tiktoki konto profiilidel sinist linnukest nime järel? Kui tahad
teada, mida see märk sinu Tiktoki turundusele juurde annab ning kuidas
professionaalsust ning usaldusväärsust kasvatada, siis loe artiklit.

2. Tiktok katsetab uut sisuvoogu, mis võib anda brändidele uued
tööriistad turunduses.

Näitena tuuakse välja olukord: kui sinu “for you” lehel ilmuvad tihti restoranide
videod, siis “nearbly” lehel kuvatakse sisu, mis on sinu asukoha vahetus
läheduses.

3. Tiktok koostas infograafiku sellest, kuidas kasutajad e-kaubandust
ja selle olulisust uuel ajastul mõistavad.

Kui Tiktok on sinu jaoks müügikanal, siis pane tähele! Uue analüüsi põhjal on
tõenäoline, et 76% inimestest otsivad # abil lisainfot platvormil enne müügi
sooritamist. Samuti väidab 56% osalejatest, et tänu reklaamile on nad leidnud
uusi ja põnevaid tooteid, mida endale soetada.
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1. Twitter töötab välja uue “vastuse filtri”, mis annab tweetijatele
rohkem kontrolli.

Uuendus on eelkõige just provokatiivse käitumise ning vaenulike tweetide
välistamiseks. Paljud kontod kasutavad olukorda ära, et oma kohalolekut ning
pahameelt Twitteris näidata. Uus lahendus aitab vähendada skandaale ning
muuta keskkonnasõbralikumaks.

2. Uued tööriistad professionaalsetele Twitteri kontodele.

Twitter loob pidevalt uusi võimalusi, kuidas professionaalsed kasutajad saaksid
keskkonnas paremini toime tulla. Nimelt on pro kasutajatel võimalik lisada
säutsule muutuv CTA. Mida see täpsemalt tähendab, loe siit!

3. Kuidas viia ellu edukat Twitteri ‘contesti’.

Twitteri võistlus on parim võimalus kiireks jälgijaskonna kasvatamiseks.
Vaatame ideede ning näidete najal, kuidas see kampaania edukalt ellu viia ning
mida tasub silmas pidada.
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