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rekruter nie przegląda wyłącznie CV,

ale podgląda działania w sieci,
klient, bombardowany ofertami, chce
sprawdzić, jaką wnosisz wartość i czy
masz rekomendacje,

liczba specjalistów i ekspertów jest tak
duża, że strategiczna obecność w sieci
jest niemal niezbędna.

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom.: 

Jesteśmy w online już nie tylko dla
rozrywki, ale i zawodowo, dzielimy się
wiedzą, sukcesami, nauczkami, Roz-

wijamy swoją sieć kontaktów, szykując się
na kolejne kroki w przyszłość.

Kolejni użytkownicy internetu orientują
się, że zawsze posiadali swoją markę
osobistą online, tylko, czy zawsze mieli
nad nią kontrolę...?

Wierzę, że bez względu na nasze
usposobienie, doświadczenie, branżę
jesteśmy w stanie tak zaprezentować
swoją markę osobistą w sieci by stała
się atrakcyjna dla potencjalnego
pracodawcy. A zatem... do dzieła! 

Do dzieła!
Doris
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Na LinkedIn jest już ponad 3 miliony
użytkowników z Polski i przybywa ich w
każdej godzinie. Wg Statista w 2019 r kobiety
stanowiły globalnie 43% odbiorców LinkedIn,
a mężczyźni – 57%. Najliczniejszą grupą
użytkowników LinkedIn w Polsce stanowią
osoby w przedziale wiekowym 25-34

Wizją LinkedIn jest stworzenie
ekonomicznych możliwości dla każdego,
natomiast misją platformy jest połączyć
profesjonalistów całego świata by mogli być
bardziej efektywni i odnosić sukcesy.

LinkedIn to największa na świecie
profesjonalna sieć społecznościowa
skupiająca ponad 722 milionów
użytkowników.
Instagram to ca. 1B, Facebook 2,7B

>700M
LinkedIn jest obecny w ponad 200 krajach 
i terytoriach na całym świecie. Pomimo lokalnych
sieci jak GoldenLine, Viadeo (fr), Xing (de),
LinkedIn  wciąż zyskuje na popularności.

200

97% menadżerów używa już LinkedIn,
Pozostałe kilka procent wciąż korzysta 
z innych social media97%

3,8M

Wizja LinkedIn
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Budowanie eksperckiego profilu jest możliwe dzięki rozbudowanemu CV,
ogromnej przestrzeni na część przeznaczoną na przedstawienie siebie,
funkcję zamieszczania wpisów i tworzenia treści blogowych.

Networking to wszelkie aktywności,
które umożliwiają interakcje
między użytkownikami:
wysyłanie zaproszeń z notatką.
komentowanie i udostępnianie 
treści, zostawianie rekomendacji,
czy wykorzystanie komunikatora.

Sprzedaż powiązana jest 
ze wszystkim, co powyższe.
Social selling, czyli sprzedaż 
przez relacje jest terminem często 
eksploatowanym na LinkedIn.

budowanie
eksperckiego
profilu

networking

sprzedaż

LinkedIn to nie CV
- to Twój landing page!

Landing page, czyli osobista strona internetowa ze wszystkimi
charakterystycznymi dla niej funkcjonalnościami, jak zakładka "o mnie",
"blog", "opinie", czy choćby "kontakt".

LinkedIn dziś pełni rolę znacznie większą niż w 10 lat temu, gdy stanowił
platformę do zgrabnego opublikowania swojego CV. To platforma, której
bliżej do Facebooka, pod względem funkcjonalności, i spotkania
networkingowego, biorąc pod uwagę interakcje między użytkownikami.

Twoja
marka
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Chcę zwiększyć swoją sprzedaż
Chcę budować markę osobistą
Chcę dzielić się wiedzą
Chcę wzmocnić działania employer brandingowe mojego pracodawcy
Chcę znaleźć pracę
Chcę realizować więcej ciekawych projektów

Odbiorcami będą potencjalni klienci.
Moimi odbiorcami będą kandydaci na stanowiska w firmie
Potencjalni pracodawcy

Z pewnością od autorefleksji. :)

Zanim zaczniesz poprawiać swój profil zadaj sobie kilka pytań:

Po co Ci LinkedIn?

Do kogo będziesz kierować komunikaty?

Twoja odpowiedź:

Twoja odpowiedź:

Od czego zacząć?Od czego zacząć?
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ChceszChcesz
wiedziećwiedzieć
więcej?więcej?

Zainwestuj w swoją markę!


