
REKRUTACJA
NA
FACEBOOKU

PROMOWANIE POSTA

Wejdź na stronę, którą zarządzasz, znajdź post, który chcesz reklamować i
kliknij przycisk "Promuj post"1

Wybierz cel reklamy2
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„Zwiększ liczbę gości w witrynie” –

reklama na kliknięcia np. na stronę

kariery

„Uzyskaj większą aktywność” – reakcje

na post (m.in. polubienia, komentarze)

„Uzyskaj więcej wiadomości” –

napisanie wiadomości prywatnej np.

na messengerze

Trzy podstawowe cele publikacji posta to:

1.

2.

3.

Określ grupę docelową3
WSKAZÓWKA

Klikając w symbol ołówka

edytuj grupę odbiorców.

Ustaw płeć, wiek, lokalizację

oraz szczegółowe opcje takie

jak: zainteresowania,

stanowiska czy

wykształcenie. Jeśli nie wiesz

co wpisać, wykorzystaj

przycisk "Przeglądaj"
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Ustal budżet i czas trwania kampanii. Ewentualnie ustaw datę zakończenia
promocji.

Sprawdź podgląd wyświetlania reklamy oraz szacowane wyniki dzienne i
kliknij w przycisk "Promuj post teraz"

4

5
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Wejdź na stronę menadżera reklam (kliknij tutaj!) i zaloguj się na konto
firmowe.1
KAMPANIA

Kampania - wybór celu reklamy, czyli efektu na jakim nam zależy

Zestaw Reklam - określenie grupy docelowej, do której reklama ma dotrzeć

Reklama -przygotowanie grafiki i treści reklamowej

Reklamę na facebooku przygotujesz w trzech ogólnych krokach:

1.

2.

3.

W zakładce "Kampanie" kliknij zielony przycisk "Utwórz"1.

2. Wybierz cel reklamy i kliknij przycisk "Kontunuuj"

WSKAZÓWKA

2

Na początek polecam Ci

kampanię na ruch i na tym

przykładzie przejdziemy

kolejne kroki.

https://pl-pl.facebook.com/micro_site/url/?click_creative_path[0]=cta_button&click_from_context_menu=true&country=PL&destination=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fbusiness%2Furl%2F%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fad_campaign%252Flanding.php%253Fcampaign_id%253D163681540489385%2526creative%2526placement%253D%25252Fbusiness%25252Ftools%25252Fads-manager%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252Fads%25252Fmanage%25252Faccounts%25252F%26cmsid%3D791068231839077%26creative%3Dcta_button%26creative_detail%3DGoToAdsManager_heroButton%26create_type%3Dads%2Bmanager%26destination_cms_id%26orig_http_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F%26search_session_id&event_type=click&last_nav_impression_id=0hIdHX6G0t35KnAKT&max_percent_page_viewed=22&max_viewport_height_px=1001&max_viewport_width_px=1920&orig_http_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&orig_request_uri=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fbusiness%2Ftools%2Fads-manager&primary_cmsid=203195953813189&primary_content_locale=pl_PL&region=emea&scrolled=false&session_id=23SASNIkF7lhtHEJT&site=fb4b&extra_data[creative_detail]=GoToAdsManager_heroButton&extra_data[placement]=%2Fbusiness%2Ftools%2Fads-manager&extra_data[redesign_version]=fb4b_2020&extra_data[site_section]=tools&extra_data[target]=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fmanage%2Faccounts%2F&extra_data[create_type_detail]=&extra_data[view_type]=v3_initial_view&extra_data[fb4b_logged_status]=logged_out&extra_data[create_type]=ads%20manager&extra_data[redesign_version_update]=r3&extra_data[fb4b_personalized_content]=not_personalized
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3. Nadaj nazwę kampaniI, np. nazwa stanowiska i kliknij przycisk "Dalej"

Działania

Ruch - przekierowanie na stronę z ogłoszeniem

Wyświetlenia filmu - budowanie bazy kandydatów

Pozyskiwanie kontaktów - wypełnienie formularza kontaktowego na FB

Wiadomości - zachęcenie kandydatów do wysłania bezpośredniej wiadomości

na messengerze

Konwersja

Konwersja - wypełnienie formularza aplikacyjnego

Facebook podpowiada Ci trzy główne kategorie, a w nich konkretne cele. Do rekrutacji

szczególnie przydadzą Ci się te poniższe.

1.

2.

WARTO WIEDZIEĆ
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ZESTAW REKLAM3
Nadaj nazwę grupie docelowej poprzez jej najbardziej charakterystyczne
elementy, np. kobiety, 20-30 lat, rekrutacja

1.

2. Określ jaki budżet chcesz przeznaczyć na reklamę

WSKAZÓWKA

Minimalna stawka mająca sens

to 20-30 zł. Przy niższej kwocie

zasięg będzie bardzo niski.

Możesz ustawić budżet dzienny,

co oznacza, że facebook będzie

wykorzystywał tę kwotę

każdego dnia lub budżet

całkowity, który przeznaczysz

na cały okres trwania kampanii.

Precyzyjnie zaplanujesz

kampanię ustawiając datę jej

rozpoczęcia i zakończenia.
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3. Scharakteryzuj grupę odbiorców

Lokalizacja pozwoli Ci dotrzeć do

kandydatów w okolicy firmy.

Możesz również ustawić inne

kryteria: wiek, płeć, język,

zainteresowania, stanowisko pracy

czy poziom wykształcenia.  Nie

musisz określać wszystkich

parametrów, wróć do persony

swojego kandydata i wybierz te,

które są dla niego najbardziej

charakterystyczne. Przy

szczegółowym targetowaniu po

wpisaniu pierwszego kryterium

kliknij opcję "Propozycje", która

podpowie Ci kolejne elementy. 

WARTO WIEDZIEĆ
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4. Wybierz automatyczny dobór umiejscowień

WSKAZÓWKA

5. Ustaw optymalizację na kliknięcie w link i przejdź "Dalej"

WARTO WIEDZIEĆ

Po wybraniu budżetu i

podstawowych kryteriów

targetowania, zobaczysz do ilu osób

dziennie dotrze Twoje ogłoszenie.

Na początek polecam Ci wybrać

opcję automatyczną, chyba, że nie

posiadasz konta na Instagramie.

Wtedy wyłącz ten portal poprzez

ręczne umiejsowienie.
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4REKLAMA

Nadaj nazwę reklamie1.

WSKAZÓWKA

Możesz utworzyć więcej reklam dla tej kampanii, dlatego nazwa jest tutaj ważna.

Na początek jednak polecam Ci zrobić jedną reklamę przy jednej kampanii.

W optymalizacji i wyświetlaniu reklam możesz wybrać samodzielnie ile chcesz zapłacić

za to, że kandydat kliknie w reklamę, aby zapoznać się z Twoją ofertą pracy. Możesz

również wybrać rozliczenie za wynik, czyli tzw. konwersję (np. wypełnienie formularza

aplikacyjnego), jednak na początek warto rozpocząć od opcji "Kliknięcie linku".

Możesz ręcznie określić wysokość stawki, zobaczysz wtedy jak wstępnie facebook

szacuje koszty kliknięcia.

WARTO WIEDZIEĆ
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2. Wybierz format reklamy "Pojedynczy obraz lub film"

3. Dodaj zdjęcie oraz treści reklamowe, które będą promować Twoją ofertę
pracy

Podstawowy tekst - to treść posta

reklamowego, w którym możesz

zawrzeć więcej szczegółów na temat

stanowiska i przyciągnąć kandydatów

Nagłówek - tekst, który pojawi się pod

grafiką obok przycisku

Opis - pojawi się w niektórych

umiejscowieniach, możesz dodać tutaj

informację, która będzie widoczna pod

nagłówkiem

WARTO WIEDZIEĆ

Tekst na obrazie nie może

przekroczyć 20% powierzchni grafiki.

Facebook ograniczy mocno zasięg

takiej reklamy

WARTO WIEDZIEĆ
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5. Podaj link do ogłoszenia, na które ma przekierować przycisk w reklamie,
wybierając opcję "Witryna internetowa" i wklejając link w "Adres URL"

6. Zobacz jak wygląda reklama na podglądzie w różnych umiejscowieniach i
wprowadź ewentualne korekty
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7. Opublikuj reklamę klikając w przycisk "Opublikuj"

Jeśli nie masz skonfigurowanego żadnego systemu płatności, facebook poprosi Cię o jej

dodanie. Warto na początku ustawić na koncie limit wydatków, co zabezpieczy Cię

przed niespodziewanymi wydatkami reklamowymi. W każdym momencie możesz

zmienić swój limit wydatków.

Polecam Ci także ustawiać reklamy na określony czas trwania. Jeśli ustawisz datę

zakończenia oraz ustalisz konkretny budżet dzienny lub całkowity, od razu będziesz

wiedziała ile wydasz na całą kampanię.

WARTO WIEDZIEĆ

Facebook jest bardzo skutecznym narzędziem do rekrutacji, jednak musisz pamiętać, że

trzeba też na nim zastosować niestandardowe metody przyciągania kandydatów. NIe

wystarczy tradycyjny opis stanowiska: zadania, oczekiwania i benefity. Treść takiej

reklamy musi być atrakcyjna i przyciągająca, musisz zareklamować dane stanowisko. W

przeciwnym wypadku może okazać się, że może i nawet sporo osób kliknie w Twoją

reklamę, ale niewiele osób zostawi finalnie swoje CV. Kiedy będziesz bardziej

zaawansowana, do jednej kampanii możesz przygotować 2-3 wersje reklamy i wtedy

sprawdzić, która lepiej przyciąga kandydatów. Zawsze jednak monitoruj sytuację na

bieżąco.


