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Compte pro
Inona no zavatra tinao hatao ?

Raha hanokatra kaonty matihanina
ianao dia tsara ny mahalala ny
zavatra hataonao . Fantaro ihany koa
inona no fialamboly sy ny zavatra
tianao sy voafehy tsara . Miainga
amin'ny izay no hahalalanao ny
zavatra tianao hatao .

Mivarotra amin'ny facebook ve ?
Manome tolotra maro samy hafa sa
momba ny fampianarana ?
Hanokatra kaonty ianao nefa tsy



fantatrao ny zavatra hatao ao dia
mety hanahirana anao ihany raha
ohatra ka handraharaha amin'ny
facebook no tanjonao ; mitovy
amin'ny mandrehitra kitay nefa tsy
misy hatokona ; hafanana no azo fa
ny kibo nona.

Betsaka ny zavatra azo atao nefa tsy
hanao izay tsy voafehy ianao ary tsy
hanao ny zavatra tsy tiana . Diniho
tsara ny zavatra tena tianao , ny
fialamboly ary ny zavatra mifanaraka
eto madagasikara . Raha ho lasa
mpanao tatouage amin'ny maso
ohatra ianao dia mety handeha nefa



ny voka-dratsy haterany no hanimba
zavatra ka ilaina ihany koa ny
mandinika an'izay .

Raha tsy manana fialamboly ianao ,
tsy manana traikefa miavaka
mifanaraka amin'ny asa amin'ny
facebook dia tsara aloha ny mianatra
izany indrindra ny antom-pisin'ny
Facebook marketing hanampianao
anao izay tena liana handraharaha
amin'ny tranok'ala sy ny hafa koa .
Rehefa mianatra ianao dia tsy
maintsy mahita zavatra hatao fona .



Ka inona marina no tianao
hatsangana? Mba hampazava
aminao ny lesona dia haka ohatra
iray isika . Ohatra manana eritreritra
hanangana botika fivarotana akanjo
mafana ohatra ianao . Ny zavatra
tsara ho fantarina dia ny dingana
rehetra tsy maintsy arahina mba
hahatanteraka io asanao io . Efa hita
izay ny zavatra hatao ; «Mivarotra
akanjo mafana amin'ny facebook»
Ahoana ary ny manaraka?



Toerana

Raha araka ny ohatra nosafidina teo
ambony “ mivarotra akanjo mafana ”
dia mila fatarina aiza ny toerana tena

be mpanjifa akanjo mafana izany
hoe toerana mangatsika. Miankina
amin'ny izay no hanaovanao ny “ville
actuel” sy “ville d'origine” izay
hitanao ao amin'ny profil nao . Ny



fantatra dia raha ohatra ataonao
france ny ville actuel nao dia
matetika ny olona izay naonao ny
ville actuel na d'origine no miseho ao
amin'ny “ajouter des amis”.

Raha akonjo mafana no amidy dia
tsara raha toerana izay mangatsika
eto madagasikara no safidinao mba
hisitomanao olona betsaka izay
mipetraka aminio toerana io . Haka
ohatra tsika izao eto antaninarivo ;
matetika ny olona eto Antananarivo
dia manao akanjo mafana kava fona
na dia efa fotoanan'ny hafananana
aza .



Mipetraka any diego ohantra ianao
dia tsara atao antananarivo ihany .
Hampihodina ny asa ataonao no
tanjona amin'ny izany . Hivarotra
akonjo mafana amin'ny facebook no
hataonao , efa hitanao koa fa eto
antanananrivo no mandeha ny
akanjo mafana . Izao ary iza no
hanjifa ny akanjo izay hamidinao ?

Namana

Raha manana tanjona ianao dia
tsara raha namana mitovitovy
tanjona aminao no atao namana .
Akoatra ny namana akaiky anao sy



ny havana dia sivano ireo “clients
potentiels” na ny olona hanjifa.

Voalohany dia mijerevaireo pejy
hafa mahakasika ny akanjo mafana
eto madagasikara . manomboha
manasa ireo olona izay nanao
“j'aime” ny doka nataon'ilay page .
jereo koa ireo groupe facebook
mitovy amin'ny izay .

Refa vitanao ny momba ny akanjo
mafana dia jerevo ihany ny
mahakasika ny lamaody ankapobeny
ary asaivo ho namana avokoa.
Miezaha mihanerasera amin'ireo



olona ireo . Ho hitanao ao amin'ny
module 2 ny teknika firesahana
amin'ny olona sy ny mandresy
lahatra azy . Rehefa vita daoly izay
dia diniho amin'ny izay ny doka
hataonao ao amin'ny kaontinao

Doka

Inona ny doka tianao hatao ? Moa ve
mifanaraka amin'ny zavatra tianao
hatao ? Izany akory tsy midika hoe
hivarotra akanjo mafana ianao dia
sary lamba lava fona no hataonao
doka ao amin'ny kaontinao. Manana
safidy betsaka ianao ary ny tsara dia
tsy mivona amin'ny resaka lamaody .



ohatra afaka manoro hevitra amin'ny
fomba fiakanjo manaraka toetr'andro
ianao . Raha hivarotra fitaovana
amin'ny fanatanjahatena no
hataonao dia doka manodidina
aminio sehatra io no tsara atao .

Mety zavatra tsotsotra no omena
anao nefa raha handraharaha ianao
nefa tsy nanaraka ireo voalaza teo
ambony dia tsarovy fa mety tsy
hahomby ny zavatra ataonao . Ka
ireto misy teboka fanampiny tsara
ho tsindrina rehefa manao doka
amin'ny facebook.



• Sary : Ny sary dia fitaovana izay
mahasarika olona raha ao amin'ny
facebook . Raha tianao ho hita ny
doka ataonao dia ilaina ny
mametaka sary tsara kalitao .
matetika ny orin'asa mivarotra
zavatra no mampiasa sary amin'ny
doka.

• Video : Mahomby ihany koa ny
mampiasa vidéo amin'ny doka nefa
raha eto amintsika no jerena dia
vitsy ny olona mijery vidéo amin'ny
facebook satria lavo ny vidina
connexion. Tsy midika izany hoe
ratsy ny mampiasa vidéo amin'ny



doka fa miankina amin'ny zavatra
atolotrao ihany . Raha hampianatra
fanaovana crochet na zaitra ianao
dia vidéo no tsara fa tsy sary .

• Lahantsoratra : Marina fa tsy dia
tsara jerena loatra ny doka raha toa
ka lahantsoratra fotsiny ; tsy misy
sary na vidéo . Kanefa raha hainao
ny Manitoba olona amin'ny alalan'ny
lahantsoratra fotsiny dia mety ho
tsara lavitra ny sary sy vidéo .

Raha ny doka matetika fahita dia
lahantsoratra misy sary na vidéo no
tena ampesain'ny olona . Amboary



tsara ny lahantsoratra , mitadiava
sary tsara kalitao , Mizara vidéo
mazava sy azon'ny olona hijery azy .
Aza hadino ihany koa fa ny doka
misy fampiomehezana dia
mahasarika koa mizara ny
mampifandray ilay hatsikana
amin'ny zavatra tianao hatao doka.

Securuté

Hifanerasera amin'ny olona maro
ianao . Misy ny olona tena vonona
hanjifa , misy ny manadala ary koa
ny hisopatra . Tsy hampianatra anao
ny resaka piratage aho fa ny
hiarovana anao amin'ny izany no



hojerentsika.

Midira ao amin'ny paramètre ary
sécurité et connexion .

1- Vos connexion

Ao no ahitanao ireo finday sy
solosaina niditra tamin'ny kaontinao .
Misoratra eo ny anaran'ny findainao
fa raha misy anarana hafa eo kanefa
ianao tsy nampiasa izany ; midika fa
nisy olona hafa niditra tamin'ny
kaontinao .



2- Authentification a deux facteurs

Rehefa activé io dia
misy kaody tonga ao
amin'ny findainao
raha misy olona
mikasa hanova ny
“mots de passe” nao
ka tsindrio ilay hoe «
utilisé le texto» .

3- Recevoir des
alerte en cas de connexion non
reconnues.



Rehefa activé io dia mahazo
notification na Mp ianao raha misy
nomerao hafa niditra amin'ny
kaontinao

Mba hialana amin'ny piratage mari
samy hafa dia tsara raha activé
daholy ny voalaza ireo ary ovaina
matetika ny mots de passe.



Boutique
Page
Rehefa hitanao ny olona hanjifa ny
entanao dia miditra amin'ny dingana
faharoa indray izao . Ahoana no
hanao ny pejy matihanina ? Ny
mampiavaka ny pejy matihanina sy
ny pejy tsotra dia mitovy amin'ny teo
aloha ihany saingy miampy kely .
Mety efa mahay manokatra pejy
ianao ; nefa ho fintinana etona ihany
ny fanokafana azy .



Voalohany dia miditra ao amin'ny
kaontinao ianao . Marihina fa misy
karazany maro ny pejy facebook (
Entreprise , marque , vente ...) fa
araka ny safiditsika teo ambony dia
mikasika ny varotra no hatao .

Miditra ao amin'ny pejy ianao ary
kitiho ilay hoe «créer».

Omeo ny anarany orinasanao ary
safidio ny catégories ; arakaraka ny
asa hatao ihany . catégorie vente no
safidina raha hivarotra no hataonao .

Vita izay dia ataovy ao ny adresse ,



toerana izay misy anao . aza adino
ny voalaza teo aloha . Afaka asianao
numero ny finday , adresse email sy
site web raha manana ianao .

Misokatra ny pejinao dia midira ao
amin'ny parametre ary , afaka mbola
ovainao ny zavatra nataonao teo
aloha ary afaka ampianao ihany koa
toa ny : description ( momba ny
pejinao ) horaire ( ny ora mahafaka
anao ao amin'ny pejy).

Omeo ny anarany orinasanao ary
safidio ny catégories ; arakaraka ny
asa hatao ihany . catégorie vente no



safidina raha hivarotra no hataonao .

Vita izay dia ataovy ao ny adresse ,
toerana izay misy anao . aza adino
ny voalaza teo aloha . Afaka asianao
numero ny finday , adresse email sy
site web raha manana ianao .

Misokatra ny pejinao dia midira ao
amin'ny parametre ary , afaka mbola
ovainao ny zavatra nataonao teo
aloha ary afaka ampianao ihany koa
toa ny : description ( momba ny
pejinao ) horaire ( ny ora mahafaka
anao ao amin'ny pejy).



Application sondage
facebook

Ny orinasa
rehetra
alohan'ny
hamoka produit
dia tsy maintsy
manao
sondage na

questionnaire mba ahafantarana
tsara ny hevitrin'ny olona hanjifa .
Afaka manao izany koa nefa ianao
ao amin'ny facebook . Ny zavatra
voalohany ataonao dia miditra ao
amin'ny kaontina ary miditra amin'ny
barre de recherche ary soraty eo hoe



« Sondages»

Kitiho ilay application ,marihina fa
mila connexion ianao vao afaka
manao izany fa tsy mety raha mode
gratuit .

• Nouveau sondage raha hametraka
fanotaniana vaovao ianao .

• Sondage formulaires raha hijery ny
zavatra ho fenoina .

Soraty ary sondage nao ary partage
rehefa vita . ka ireo namanao dia



hahita ireny sondage ireny avaokoa .

Boost page naturel
Alohana hanamparitahanao ny
pejinao dia tsara asina doka na pub
maro aloha ao mba handraisana ny
olona hanjifa . ireto ary misy fomba
tsotra ahafahana manaparitaka ny
pejinao tsy mila vola.

#1 Asaivo ireo namana ao amin'ny



Kantinao hanao j'aime ny pejy

#2 Mila mazoto manoro hevitra ao
anatin'ny groupe hafa ianao na
manao commentaire amin'ny pub ny
pejy hafa.

#3 Sivano ireo pub izay nazahoanao
j'aime , commentaire , partage maro
ary manao toy izay ihany matetika.

#4 Afaka mametraka lien na rohy
YouTube ao amin'ny pejy nao koa
ianao ka raha misy olona manao
recherche “youtube” amin'ny



facebook dia mipoitra ny pub
nataonao.

#5 Ataovy aram-potoana ny pub
ataonao 2 na 3 isan-kerinandro .
mba hahazatra ny olona .

#6 Mametraha fanotaniana mba
hahaizanao ny hevitrin'ireo olona
manaraka anao mitovy amin'ny
sondage teo ambony ihany nefa
afaka mampiasa ny option question
ao amin'ny facebook ianao.

#7 Mangataha partage : mety tsy ho



tsaroan'ny olona ny hi-partage ny
pub nao ka raha ilaina dia iangavio
izy mba hipartage izany.

COPYWRITING

Ny atao hoe copywriting dia fomba
fampiasana teny mba hisarihana ny
saina sy handresena lahatra olona .

Inona no ilaina azy ?



Rehefa hanoa publicité mahomby
ianao dia mila mahavoafehy azy io .
mba hisarihana ny sain'ny olona.

Ny ho jerentsika dia ny « copywriting
title» izany hoe ny fomba fanaovana
titre publicitaire mahomby indrindra.

Tsara ho fantatra nefa fa 8/10 ny
olona dia mamaky ny titre fa 2/10
ihany no mamaky ny publicité-nao
hatramin'ny farany.

Ireto ary misy ohatra izay afaka
alaina tahaka amin'ny publicité izay



hataonao.

#1 Titre direct

Tsy ampoizina indraindray ireny
publicité raha ny titre sy ny zavatra
tena misy no jerena nefa tsara ihany
ny milaza ny marina .

Ohatra ary :

• Fampiofanana nahandro
maimaimpona.



• - 50% ny vidin'entana hatramin'ny
10 octobre .

• Mividy iray mahazo iray .

Mazava tsara io titre io ary fantatra
tsara ny zavatra tian'ilay publicité
hambara.

#2 Titre indirect

Milalao ny saina ny tanjona eto ,
mety hisy fitaka kely nefa tsy



misoloky akory.

Sitomina ny sain'ny olona mba
hieritreritra ny zavatra tsy fahita.

Ohatra :

• Fomba fanaovana CV tsy maro
mahalala.

Kanefa dia mitovy amin'ny fomba
rehetra ihany ilay izy fa miamby loko
fotsiny “CV en couleur”

• Tsy maty , nianjera teny ambony



rihana faha dimy .

Tsy olona namono tena akory no
tena foto-dresaka fa fanaovana
andrana parachute vaovao.

Raha mahita titre mitovy aminio
enao ao amin'ny facebook mety ho
liana hamaky sa tsia ?

#3 Ahoana ? Sa hoe
Comment ?

Io karazana titre io dia maneho olana



izay misy vaha-olana . Betsaka ny
olona te hahalala zavatra amin'ny
izao fotoana izao .

Ohatra :

• Ahoana ny azahoana 1000 j'aime
andro iray ?

• Ahoana ny mi-piraté kaonty
facebook?

Ireo no mahomby indrindra azo



alainao tahaka . Aza mitsahatra
mampitombo fahalalana ary ho
hitantsika ao amin'ny module 2 ny
tohiny momba ny fanaovana
redaction FB , referencement SEO ,
technique de negociation.

Astuces facebook

Ireto indray ary misy astuces kely



izay ilaina amin'ny fecebook
marketing

#1 Mandefa lien pdf amin'ny
facebook.

Ny fampiasan'ny olona matetika
raha handefa pdf amin'ny namana
dia mampiasa messenger na
amin'ny MP facebook . Ka raha
handefa pdf amin'ny olona arivo ary
ianao dia tsy ho vita raha alefa MP .
Ity ary misy astuce kely azo atao .



• Fichierpdf. fr

Site iray afaka andefasana pdf afaka
téléchargena amin'ny facebook izy io

Ny voalohany ataonao dia miditra
amin'ny rohy ito ambany ary
manokatra kaoty.

http://fichierpdf.fr

Misokatra ny kaotinao dia tsindrio ny
hoe « envoyer un fichier» safidio ny
ho public ary ataovy ao ny pdf izay
tianao halefa amin'ny facebook. Vita



izay dia mahazo lien ny boky ianao
ary afaka mandefa azy amin'ny
facebook avy hatrany.

#2 Automatisé facebook

Raha nilaza isika teo aloha amin'ny
mi-invité namanao izay lianao
amin'ny resaka lamaody dia ireto
misy fitaovana izay ahafahana
manao izany haingana.

Intelligence search



Midira ao amin'ny Google chrome dia
tadiavo io . Ao no afaka ahitanao ireo
olona izay liana amin'ny sehatran'ny
lamaody amin'ny facebook ao ihany
koa no ahafahanao mijery ireo liana
amin'ny page mitovy amin'ny pejinao.

Toolkit for facebook

Io indray dia ahafahanao manasa
ireo namanao hanao j'aime ny
pejinao amin'ny fotoana fohy 30
segondra na mihotra kely arakaraka
ary tonga dia afaka andefasanao
message d'invitation ihany koa .



Raha olona mazoto manao pub
ianao dia afaka omaninao mialaho
ao ny pub izay hataonao mety ho roa
na dimy saingy mila asinao elanelam
-potoana 1 minitra mba tsy ho
bloqué ny facebook ianao . Voarara
ny facebook mantsy ny manao
automatisation.

Famaranana

Manantena izahay fa nahafampo anao
ny zavatra natolotray mety misy tsy
ampy kely ka ialana tsiny amin'ny



fahadisona ary aza misalasala
manotany raha misy manahirana izay
ny momba ny Facebook marketing .
manantena mbola hiaraka aminao
izahay amin'ny module 2 izay ahitanao
ny marketing digital , référencement
seo , technique de négociations et
communication , rédaction web ary
hamafisina ao amin'ny module 2 ny
zavatra hita tao amin'ny module 1 ka
zay no azo atolotra fa aza mitsahatra
mikaroka sy manandrana zavatra
vaovao .




