


Wstęp

 Stworzyłam ten walentynkowy katalog, by zainspirować 
Was do eksplorowania hashtagów. Chcę Wam pokazać, 
jak ogromny drzemie w nich potencjał.  


Hashtagi to potężne narzędzie, które możemy wykorzystać 
do rozwijania naszych profili. Niestety większość z nas 
traktuje je po macoszemu. Zdjęcie jest poddane  obróbce, 
tekst dopieszczony, a hashtagi? Dla większości to zło 
konieczne.   


Kiedyś mówiło się, że hashtagi mogą zwiększyć liczbę 
wyświetleń o 12% - 30%. Dziś, analizując statystyki, 
wiemy już, że hashtagi mogą odpowiadać nawet za 99% 
wyświetleń zdjęcia. Nie ma znaczenia, czy nasz profil jest 
mały czy duży. Dobrze dobrane hashtagi i działanie 
zgodnie z instagramowym algorytmem może widocznie 
wpłynąć na liczbę wyświetleń. 


Dodając hashtagi dosłownie otwieramy nasze konto na 
nowych odbiorców. A tego właśnie chcemy, prawda? 


Otworzyć się na nowe!



Oddaję w Wasze ręce katalog, który zawiera prawie 400 
hashtagów podzielonych na podkategorie i poso- 
rtowanych według wielkości. W tym katalogu skupiłam się 
na czterech kategoriach:  


 1. Typowo walentynkowe

 2. Randka, para

 3. Makijaż, stylizacja, paznokcie, włosy

 4. Kwiaty


Kategoria „kwiaty” przyda Wam się też po Walentynkach! W 
tym dziale jest aż 100 hashtagów!  


Wszystkie hashtagi są posortowane według wielkości. 
Wzięłam pod uwagę 8 przedziałów. 

Wielkość hashtaga wyrażana jest w liczbie postów.  


3000 postów - 10 000 postów 

10 000 postów - 50 000postów 

50 000 postów - 150 000 postów 

150 000 postów - 300 000 postów 

300 000 postów - 800 000 postów 

800 000 postów - 1 500 000 postów 

1 500 000 postów - 3 000 000 postów 

powyżej 3 000 000 postów 


Katalog walentynkowy



Eksplorujcie ten katalog i bawcie się hashtagami. Nie 
zamykajcie się tylko w jednym przedziale. Kombinujcie i 
eksperymentujcie W końcu macie do dodania aż 30 
hashtagów pod zdjęciem.    


Tak, wiem, że w necie jest ogrom sprzecznych informacji 
dotyczących sugerowanej liczby hashtagów. Jestem 
zdania, że skoro Instagram umożliwił dodanie 30 
hashtagów, to powinniśmy z tego potencjału korzystać.  


Podczas tworzenia listy eksperymentujcie, wychodźcie 
poza swój przedział i sprawdzajcie, jak Wasze zdjęcie 
radzą sobie w różnych przedziałach.  


Nie myślcie, że im większe hashtagi tym więcej 
zdobędziecie wyświetleń. Nierzadko hashtagi, które mają 
40 000 postów zadziałają lepiej niż 400 000. To wszystko 
zależy od dopasowania hashtagów do zdjęcia, od 
zaangażowania pod zdjęciem (lajki, komentarze) czy od 
liczby zaangażowanych followersów.  


Hashtagom i tym wszystkim zasadom poświęcę kolejnego 
ebooka. Podzielę się w nim z Wami całą moją wiedzą i 
doświadczeniem. 


Eksploruj, kombinuj, odkrywaj



To, do czego Was zachęcam, to analizowanie statystyk 
pod zdjęciami. Dane będą miarodajne już po 12h od 
dodania zdjęcia. Dostęp do statystyk uzyskamy, kiedy 
przełączymy konto na firmowe. Konta osobiste i prywatne 
(zamknięte) nie mają dostępu do statystyk. 


Gdzie szukać statystyk?  


Wbrew pozorom, to wcale nie jest taka oczywista 
oczywistość. Wciąż dostaję ogrom pytań o to, gdzie 
szukać statystyk i czy używam jakiegoś zewnętrznego 
programu. Wszystko odbywa się w obrębie Instagrama, nie 
potrzebujecie żadnych dodatkowych narzędzi.  


Kiedy otworzycie swoje zdjęcie na Instagramie zobaczycie 
pod nim napis „Zobacz statystyki”. Po kliknięciu pojawi się 
podsumowanie. Żeby dostać się do szczegółowych 
statystyk, wystarczy przejechać palcem od dołu do góry. 
Wtedy otworzy się okno z całym ogromem danych. Na 
samym dole widnieją informacje dotyczące wyświetleń. 
 
To właśnie tam możecie zobaczyć, ile wyświetleń 
wygenerowały hashtagi. 


Statystyki



#Walentynki



Hashtagi od 3000 do 10 000 postów

#walentynki2019 #valentinesedition #valentinesiscoming 

#valentinesdaylove #valentinesvibes #valentinesready 

#valentinesdayready #valentineseveryday 

#valentinesdaysurprise #valentinescrush #valentinesgiftidea 

#valentinesfun #valentinesdecorations #valentineseason 

#valentinesshoot #valentinestheme #valentinesmood 

#valentinescelebration #valentinesinspo #valentinestyle 

#valentinesdayhumor  #valentinesbae #valentinesidea 

#valentinesdayprep #vdayspecial #vdaybaby #vday2019 

#vdayvibes #vdayeveryday #vdayfun #vdaysurprise 

#vdayready



Hashtagi od 10 000 do 50 000

#valentinesmonth#valentines2019 #valentinesdayspecial 

#valentinesspecial #valentinesdayweekend #valentinesideas 

#valentinesdays #valentinesdayiscoming #valentinesdaytags 

#valentinesdayideas #valentineslove #valentinesday2019❤  

#valentinesphotoshoot#valentine2019#valentinelove  

#vdayflowers #vdayweekend #vday❤  #vdaylove

Hashtagi od 50 000 do 150 000

#valentinesweekend #valentinesdate #valentinespecial 
#valentinesbaby #valentines_day #valentinesweek 
#valentinedays  

Hashtagi od 150 000 do 300 000

#walentynki#valentinesday2019 #valentinesweekend



Hashtagi od 300 000 do 800 000

#happyvalentine #valentinesday2019

Hashtagi od 800 000 do 1 500 000

#valentineday

Hashtagi od 1 500 000 do 3 000 000

#vday

Hashtagi powyżej 3 000 000

#happyvalentinesday



#Randka 
#Para



Hashtagi od 3000 do 10 000 postów

#valentinesgiftforher #valentinesgiftidea #valentinesfood 

#valentinesgiftsforher #valentinesgiftforhim 

#valentinesweets #valentinesbrunch #valentinesevent 

#valentinesdaydessert #valentinesdaycandy #valentinesbae 

#valentinesidea #vdayspecial #vdaybaby #vday2019 

#vdayvibes #vdayeveryday #vdayfun #vdaysurprise 

#vdayready

Ogólne

#dateforlife #datemeplease #datewithbabe 

#datewiththehubby #datestagram #datestyle#datelife 

#dategram #datedate #datetoremember #datenightfun 

#dateswithbae #datewithmyboy #dateready #datewithhim 

#dateout #datewithmyman #datewithhusband #datewithlove

Randka

OgólneOgólne

RandkaRandkaRandka



#couplegoas #couplevibes #couplepost #coupleofcuties 

#couplegoalz #couplefeeling #couplemoment #coupleloving 

#coupledays #couplegolas #couplegoals👫  #coupleforlife 

#coupletime💑  #couplelovers #coupleromance #coupletime

❤  #couplegoals😍  #coupledating #couplediaries_ 

#coupledaily #couplelove❤  #couplegoalslove #coupletimes 

#coupleromantis #couplegoals💏  #couplecouple

Para

Hashtagi od 10 000 do 50 000 postów

Ogólne
#valentinesparty #valentinesdaydinner 

#valentinesdayparty #valentinesgiftideas 

#valentinesdaypresent #valentinesdaydecor #valentinesnight 

#valentinesideas #valentinesdaybaby#vdaygift #vdaygifts 

#vdaydinner

Randka

 #datewithlove #datewithmyman #dateout #datewithhim 

#dateready #datewithmyboy #dateswithbae 

#datetoremember #datedate #dategram #datelife #dateparty 

#dateyourhusband #datewithhubby #dateline 

#datenightideas #datesnap #datewithmylove #dateday❤  

#datenightwithmylove #datenightwithhubby #datenignt 

#datewithbae #datenightwithbae #datedress #datenightout 

#dateidea #datenightlook #dategoals #dateafternoon

Para

Ogólne

Randka

Para

Ogólne

Randka



#couplefeelings #hotcouples #couplephotos #coupleslove 

#bestcouples #couplesgoal #lovelycouples #coupleoftheday 

#coupledinner #coupleofinstagram #coupledate #coupleday 

#coupledrinks #couplefun #couplestory #couplepicture 

#couplegoals❤  #couplething #couplesgoals❤  

#couplepower

Para

Hashtagi od 50 000 do 150 000 postów

Ogólne

 #valentinesgifts #valentinesdinner #valentinesdate 

#valentinesdaygifts #valentinespresent #valentinespecial 

#valentines_day

Randka

#randka #brunchdate #datenight❤  #lunchdates #dateme 

#dinnerdates #datenights #perfectdate #dateideas #datetime 

#datenightin #dateweekend 

Para

#couplegoals💑  #couplephotoshoot #couplethings 

#coupleinlove #coupleportrait #couplestyle 

#coupleoftheyear #instacouples #coupleshot #couplegram 

#couplesinlove #couplestuff #couplesofig #lovecouples

ParaPara

OgólneOgólne

RandkaRandka

ParaPara



Hashtagi od 150 000 do 300 000 postów

Ogólne

#valentinesdaygift

Randka

#hotdate #datenite

Para

#couplegoals❤ #lovecouple #freakycouples #coupletime 

#couplelife

OgólneOgólne

RandkaRandka

ParaPara



#Makijaż 
#Stylizacja 
#Włosy 
#Paznokcie



Hashtagi od 3000 do 10 000 postów

#vdayoutfit #vdaylook #vdayready #valentinesdress 

#valentinesfashion #valentinesdayjewelry #valentinesshirt 

#valentineshirt #valentinesdaydress #valentinestyle 

#valentinesstyle

Stylizacja

#valentinesmakeuplook

Makijaż

Paznokcie

#valentinesnailart  #valentinesmani 

StylizacjaStylizacja

Makijaż

PaznokciePaznokcie



Hashtagi od 10 000 do 50 000 postów

 #valentinesoutfit #valentinesdayoutfit  #valentineslook 

#valentinesdaylook #valentineshair

Stylizacja

#vdaymakeup 

Makijaż

Paznokcie

#vdaynails 

Hashtagi od 50 000 do 150 000 postów

#valentinesnails  #valentinesdaynails #valentinenails 
#valentinesdaynail

Paznokcie

Makijaż

#valentinesmakeup #valentinesdaymakeup 

StylizacjaStylizacja

MakijażMakijaż

PaznokciePaznokcie

PaznokciePaznokcie

MakijażMakijaż



#Kwiaty



Hashtagi od 3000 do 10 000 postów

Walentynkowe

#vdayflowers #valentinesroses  #floverlove

Ogólne

#flowerdream #flowerish #floweraddicted #flowerboquet 

#flowerrose #flowerlike #flowerpowers #flowerful 

#floweraddiction #flowereveryday #flowerofthemonth 

#flowermakesmehappy #flowerly

Hashtagi od 10 000 do 50 000 postów

Walentynkowe

#valentineflower  #valentineflowers #valentinesdayflowers  

#valentinesflowers#valentinesbouquet



#floweraddiction #flowerful #flowerpowers #flowerlike 

#flowerrose #flowerboquet #floweraddicted #flowerish 

#flowerdream #flowerly #flowermakesmehappy 

#flowerofthemonth #flowereveryday #flowers💐  #flowersday 

#flowerbucket #flowerinsta #flowerseason #flowerloves 

#floweroftheweek #flowerbouqet #floweroflove 

#flowertagram #flowervibes #flowerofday #flowergifts

Ogólne

Hashtagi od 50 000 do 150 000 postów

 #valentinebouquet   

Walentynkowe

Ogólne 

#flowersbouquet #flowers_andlife #flowersgram #flowerlife 
#flowerdaily #lovelyflowers #flowerstyles #flowerinspiration 
#flowerslove #flowersinstagram #flowersfordays 
#flowerworld #flowermania #flowerinspo

Hashtagi od 150 000 do 300 000 postów

#flowerpop #flowershow #flowerslover #flowerstyle 
#flowers🌸  #flowers_mania__ #handmadeflowers 
#bouquetofflowers #flowerbomb #flowerdecoration 
#floweraddict



Hashtagi od 300 000 do 800 000 postów

#flowery #floweroflife #flowersoftheday #flower_perfection 
#flowering #flowerpic #flower_igers #sugarflowers 
#flowerphoto #flowergirls #flowerinstagram #flowerpower🌸

Hashtagi od 800 000 do 1 500 000 postów

#flowerbox #flowerlove #flowerbouquet #flower_daily

Hashtagi od 1 500 000 do 3 000 000 postów

#flower_daily #flowerbouquet #flowerlove #flowerbox 
#flowerlovers #flowerphotography #flowergirl #flowerlover 
#flowergram



Zbanowane #



Na ten moment, w tym katalogu nie ma żadnego 
zablokowanego hashtaga. Specjalnie piszę „na ten 
moment”, bo Instagram niektóre hashtagi może 
zablokować na określony czas albo na stałe.  


Kiedyś hashtagi pod kątem bana sprawdzało się ręcznie. 
To była żmudna i czasochłonna robota


Dziś dysponujemy narzędziem, które zrobi to za nas:


   https://iqhashtags.com/banned


Wystarczy wkleić listę 30 hashtagów, kliknąć „sprawdź”, a 
narzędzie pokaże nam, czy na naszej liście znajdują się 
jakieś zbanowane hashtagi. 


 Co się stanie, kiedy użyjemy zablokowanego 
hashtaga?   


Wystarczy jeden zbanowany hashtag, by wszystkie 
hashtagi pod zdjęciem straciły swoją moc. Ta kwestia jest 
super ważna, dlatego zachęcam Was do korzystania z tego 
narzędzia.


Narzędzie Jest darmowe i bezpieczne (nie wymaga 
logowania się przez Instagram).


 Zbanowanym na stałe hashtagiem jest #valentinesday 
. 

Zbanowane hashtagi

https://iqhashtags.com/banned


Podsumowanie



 Jestem super podekscytowana tym katalogiem. To niejako 
wstęp do tematu, którym zainteresowałam się ponad rok 
temu. 


Moim marzeniem było stworzenie katalogu hashtagów 
tematycznych. Walentynkowy katalog to przedsmak tego, 
co stworzę.  


Udostępnię Wam katalogi w kilkunastu kategoriach m.in 
moda, uroda, podróże, wnętrza, parenting, jedzenie. Każdy 
będzie zawierał kilkaset hashtagów posortowanych pod 
względem wielkości i podkategorii.   


Do katalogów będzie dołączony ebook, który wytłumaczy 
Wam zasady dotyczące korzystania hashtagów.


Dziś hashtagi to wciąż pięta achillesowa wielu twórców. I 
choć na rynku są płatne narzędzia, które umożliwiają 
wygenerowanie hashtagów, to większość wciąż przymyka 
na to oko. 


Dlatego moją misją jest zainteresować Was tym tematem, 
pokazać jaki jest ważny i udowodnić, że poświęcając 
hashtagom więcej uwagi możecie dużo zyskać!  


Wielkie dzięki, że zapisaliście się na mój newsletter!

Podsumowanie


