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de Cristina Guraliuc
Creator de conținut, mamă, storyteller
www.cristinaguraliuc.com

Salut! Sunt Cristina și îmi place să ajut femeile

antreprenor exact ca tine să își planifice cu eficiență și
bucurie conținutul pe Social Media.

Sunt scriitoare, fost jurnalist, storyteller și mamă, iubesc o
ceașcă bună de cafea cu lapte spumos, (din acela de-ți
lasă mustăcioară).

Dacă simți că postările pentru rețelele de Social pe care
îți promovezi afacerea au devenit un fel de „„bau-bau”,

sunt aici să împart din expertiza mea de 11 ani de scriitură
și să îți arăt că lucrurile pot sta și altfel!

Deocamdată, uite câteva idei creative pentru postările
tale din luna Iulie.
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Iulie 2022
Vineri

Joi

01

Sâm

04

Mar

Ziua Internațională
a Glumelor

03

Dum

Luna Mondială a Desenului
în Acuarelă

Mie

lista de lectură pentru

06

Joi

09

Dum

07

Ziua Mondială a Ciocolatei

Sărutului

-

Împarte cu oamenii tăi

Plastic Free July: împarte pe
parcursul lunii micile
schimbări pe care le faci tu
ca să reduci consumul de
plastic

-

10

05

Când eram micuță, vara
obișnuiam să...

vacanța de vară

Ziua Internațională a

Sâm

Luni

02

Vineri

08

3 motive pentru care nu îți iese
(rezultat) așa cum ți-ai dori, și
ce să faci cu privire la asta

Luni
Ziua Mondială

11

a Populației

Notițe

Bun venit, Iulie! Ce lună frumosă! Iulie este și Plastic Free Month și poți împărtăși
cu audiența ta, săptămânal sau de câteva ori pe parcursul lunii, metode prin

care și afacerea ta contribuie la reducerea consumului de plastic. Sau împarte

curiozități din sfera asta (știai că în 2021 Costa Rica a devenit prima țară plasticfree? Pretty cool, huh?).

Este o lună a jocului, a bucuriei, a soarelui și a optimismului: să se vadă asta și
din conținutul tău :)

www.cristinaguraliuc.com
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-

13

Mie

14

Joi

Soluția sigură care a ajutat x
oameni să (inserează aici

-

pain point). Uite cum poți și

tu să te înscrii/beneficiezi etc

15

Vin

Sâm

alături de care îmi doresc
mult să beau o cafea pe
bune este... (dă-i tag)

18

Mar

Ziua Globală ”Cuprinde-ți
copilul în brațe”

Ziua Mondială a Produselor

Nu prea ți-a ieșit (inserează

precum crezi

22

Vin

rezultatul)? Uite ce poți face, nu
e atât de greu de reparat

17

Ziua Mondială a Emoji

20

Ziua Mondială a Șahului
sau

Ziua Mondială a Saltului

21

Joi

19

Mie

Destinațiile tale preferate de
vacanță. Invită oamenii să
spună unde ar vrea ei să
meargă/unde merg

O persoană din online

Luni

16

Dum

Sâm

O fi iulie, o fi vacanță, dar eu sunt

recunoscătoare pentru jobul meu,

-

23

care îmi permite să (inserează
aici motive)

Notițe
Miercuri, 13 iulie, vorbește despre rezultatele concrete ale unui grup de clienți. De pildă

”Soluția sigură care a ajutat 25 antreprenori să își dubleze numărul de leads în ultimele 3
luni” - cu trimitere spre programul tău/produsul tău.

Duminică, 17 iulie, pentru că e Ziua Emoji, poți face o postare de engagement amuzantă,
să inviți oamenii să își descrie vacanța/lista de lectură pentru vară printr-un emoji. Să
fie relevant și distractiv, that's it!

Miercuri, 19 iulie, este un prilej minunat, dacă vinzi produse, să le spui povestea, să le
prezinți într-un mod creativ and so on.
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Dum
-

24

25

Luni

26

Mar

Poate (produsul/serviciul tău)

Ziua Internațională a

chiar să schimbe vieți? Uite de

Terapiei Holistice

ce atâția alți oameni iubesc
(produsul/serviciul)

27

Mie
-

28

Joi

Nu prea îți iese (dorința)? Nu
ești singur(a)! Uite ce lucru

Vin

29

Ziua Internațională a Tigrului

poți să încerci chiar azi ca să
(rezultat)

30

Sâm

Ziua Internațională
a Prieteniei

Dum

31

Luni

Fă un update cu privire la lista
ta de lectură pentru vacanță

That''s a wrap!
Nu uita să te abonezi la newsletter ca să
primești și calendarul din August!

Notițe
Hint: profită de luna asta de vacață să te conectezi și mai strâns cu audiența ta.
Așteaptă-te ca Reach-ul să scadă pentru că oamenii petrec mai puțin timp
consumând conținut pe Social Media - sunt mai degrabă orientați spre

împărtășirea propriilor experiențe din vacanțe and so on. Așa că rămâi aproape de
audiența ta, continuă să fii prezentă, să oferi valoare și să fii... tu.

www.cristinaguraliuc.com

Notitele tale

O zi cu propriul tău
consultant în
comunicare
Lovely, mi-am propus ca în perioada următoare să ajut
cât mai multe antreprenoare creative, pasionate de
munca pe care o fac, să crească în mod organic,
firesc, și cu bucurie cu ajutorul Social Media.
În luna iulie am două locuri disponibile pentru sesiuni
de VIP DAY Virtual Intensive - o zi în care lucrăm, cot
la cot, eu cu tine, la strategia ta de comunicare, from
zero to hero!
Haide să ne auzim într-un Discovery Call , să vedem
dacă ne potrivim:

REZERVĂ AICI
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DISCLAIMER!
Informațiile din acest document au fost

create în sprijinul afacerilor conduse de

femei, pentru ghidare înspre procesul de
comunicare în online.

Autorul nu este responsabil de calitatea
finală a conținutului publicat de

utilizatori, și nici nu încurajează copierea
textelor fără amprentă personală!

A NU SE REDISTRIBUI pe alte canale, A NU
SE PUNE SUB VÂNZARE sub nicio formă!

Întreg conținutul este protejat de Legea
Drepturilor de Autor.

Acesta este un document îndrumător, cu
scopul de a oferi idei, de a stârni
scânteia inspirației.

Nu trebuie neapărat urmată structura
din calendar - joacă-te, explorează,
testează!

www.cristinaguraliuc.com

