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Porozmawiajmy dzisiaj o pewnych rzeczach. Czy wiecie, drodzy użytkownicy, czytelnicy,
sympatycy portalu i wszyscy odwiedzający, kibicujący naszym działaniom, że macie potężną
siłę przekazu? Czy wiecie, że możecie wpływać na popularność naszego portalu i tego, co
robimy? I to wcale nie poprzez pisanie kolejnych artykułów. Chociaż oczywiście zachęcamy do
tego, to jednak dziś poprosimy o coś zupełnie innego.

Wielu z Was posiada konto na jakimś portalu społecznościowym. W dzisiejszych czasach bez
facebooka, czy innego podobnego serwisu, praktycznie w sieci się nie istnieje. Osoby bez
takiego profilu są sporadycznymi wyjątkami. Prawda? To nie tylko stronka, na której pokazuje
się znajomym, co się ostatnio zrobiło, zjadło, odwiedziło, kupiło, ale również potężne narzędzie
promocji, które już każda szanująca się firma czy organizacja wykorzystuje. My też to
dostrzegliśmy, stąd powstały profile naszych wszystkich projektów: fundacji, portalu, książki z
bajkami, Tęczowego Wąwozu, Balu ?Serca dla Dzieci?. Jak się okazało, była to słuszna
decyzja, gdyż dzięki temu trafiliśmy do bardzo szerokiego grona osób.

I tutaj wkraczacie Wy, Kochani, ze swoim potencjałem. Jeżeli uważacie nasze działania za
warte uwagi, jeżeli doceniacie to, co robimy, jeśli to jest ważne i potrzebne ? to prosimy:
udostępniajcie poszczególne publikacje portalowe na swoich profilach. Czy wiecie, że jedno
udostępnienie przez dodatkową osobę powoduje zainteresowanie o 30% większe od
zwyczajowego, gdy tylko publikujemy na profilu portalu? Sprawdzone, opisane,
udokumentowane. Tak się właśnie dzieje. I średnia ilość osób, do których dociera pojedynczy
post, to około 300. W momencie, gdy jeden z wpisów został udostępniony przez kolejnych
sześć osób ? liczba, do których on dotarł przekroczyła tysiąc! To potężne narzędzie promocyjne
i może wspomóc naszą ekspansję. Może spowodować rozszerzenie grona odbiorców, a tym
samym jeszcze większy wzrost popularności portalu. 

Nie prosimy o wiele: jeśli dany artykuł Wam się podoba, udostępnijcie go na swoich profilach,
zachęćcie do przeczytania, odwiedzenia, skomentowania. To zajmuje niewiele czasu, a
pomoże nam budować jeszcze większą popularność naszej misji i naszych działań. To
najzwyklejszy marketing szeptany, a jego siła jest naprawdę przepotężna. Liczymy na Waszą
pomoc! Jest niezwykle potrzebna! I macie olbrzymią moc! Pomożecie? :)
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