
Facebook csajozás – így szerezz barátnőt facebookon – 3 részes minitanfolyam 2. rész

Hogyan keltsd fel a nők figyelmét facebookon néhány
egyszerű lépéssel?

Miről lesz szó a tanfolyam második részében?

1. A posztolás művészete
2. Így használd a történetet
3. A kommentek ereje
4. Megjelölések
5. + 1 tipp

Bevezető

Az első és legfontosabb lépést mostanra remélehetőleg megtetted. A 
biztonság kedvéért azt javaslom, kérd ki néhány nő véleményét. Olyan 
nőket kérdezzélm akikről biztosan tudod, hogy elfogulatlanul fognak rólad 
nyilatkozni. Valószínűleg őszintén elmondják majd neked, esetlegesen mi 
nem tetszik nekik a profilodon. Ha szerencséd van, tanácsot is adnak, min 
javíthatsz még.

Vegyük sorra akkor, hogyan is kerülhetsz nők figyelmének 
középpontjába!
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1. A posztolás művészete

Fotók posztolása

Ha tudsz jó posztokat készíteni, azzal felkeltheted az emberek (és 
remélhetőleg a nők) figyelmét. Ha eddig nem tetted, kezdd megörökíteni 
az életed egyes mozzanatait. Vond be a barátaidat, ismerőseidet. Jelöld 
meg őket a képeknél, így az ő ismerőseik is láthatják a fotóidat. 

Videók posztolása

Ugyanez érvényes videókhoz is. Ma már a videóknak egyre nagyobb a 
térnyerésük. Használd ki ezt a trendet. 

Esemény, hír posztolása

Ritkábban haszálandó, de ha bejelöltél eseményeket, amiken részt veszel, 
azokat megoszthatod. Így másik is érdeklődhetnek az esemény iránt és 
interakcióba tudsz lépni csajokkal ezen keresztül is.

2. Így használd a történetet

Ez már inkább a meglévő ismerősök, hölgyismerősök figyelmét kelti fel. Ha
új profilfotód van, még valószínűbb, hogy a változtatás varázsa miatt meg 
fogják nézni a történetedet. 
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A történeteket többen látják

A facebook algoritmusa már csak az aktív, vagy felőled érdeklődő 
ismerősöknek mutatják a posztokat. Ezzel szemben a történetek elérése 
általában jóval magasabb. Így sokkal nagyobb bázis vehet rólad tudomást, 
mint a posztok által. Ráadásul azoknak is nagyobb eséllyel megjeleníti a 
hírfolyamában a jövőbeni posztjaidat, akik megnézik a történetedet.

Miért jó a történet?

Fenntartja a figyelmet és formálhatod a nők rólad alkotott véleményét 
általa. Ezért fontos, hogy bizonyos rendszerességgel hírt adj magadról.

Mi legyen a történetben?

Sport, valamilyen rendezvényen való részvétel, valami érdekes, amit 
éppen csinálsz és megosztanád. A lényeg, hogy valamilyen érdekesebb 
perspektívából mutasd meg magad. Használj címkéket, 
helyszínmegjelöléseket. Ezekkel is párhuzamba helyezhetnek téged 
magukkal a csajok.

3. A kommentek ereje

Folyamatosan figyeld a barátaid, ismerőseid posztjait, eseményeket, pl. 
szülinapi értesítéseket. De ha csoportban vagy tag, akkor az ottani 
posztokat is. Lényeg, ha van valami, amihez értelmes, de nem tolakodó 
kommentet tudsz tolni, vagy valami humorosat, akkor tedd meg. Még 
jobb, ha kérdezni is tudsz bele, mert azzal is reakciót válthatsz ki. Így újabb
nők látószögébe tudsz bekerülni, főleg, ha olyan poszthoz szólsz hozzá, 
amire sok like és komment érkezett.
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4. Megjelölések

Ahogy az elején is írtam, ahová lehet vond be az ismerőseidet, barátaidat, 
persze csak az ő engedélyükkel. Így tudsz nagyobb közönségedhez 
természetes úton eljutni. Így tudsz magadról hírt adni, és olyan nők 
látószögébe bekerülni, akikhez a saját profilodon keresztül (még) nem 
tudnál eljutni.

Megjelölhetsz embereket posztokban, történetben, eseménynél. A 
lényeg, hogy azért ne legyen tolakodó a dolog. És tartsd tiszteletben, ha 
esetleg valaki eltávolítja a megjelölést. Nem mindenki szeret szerepelni, 
de ez azért ritka szokott lenni, főleg ha közös élményekről van szó.

5. +1 tipp

Vond be az instagramot. Ha még nincs instagramod, regisztrálj. Mivel a 
facebook felvásárolta így gyakorlatilag szinergikusan képes együttműködni
a két oldal. Az instagramon követőket szerzel, de az ottani követők is 
átkerülhetnek a facebook profilodra, ha jól csinálod. Ennek is megvan a 
módja, sőt teljes stratégia, hogyan juss el oda, hogy jobbnál jobb nőkkel 
ismerkedj ezen a két applikáción keresztül.

Instagramról írtam egy idevágó cikket, olvasd el. Leírom, én hogyan 
vontam magamra jobbnál jobb csajok figyelmét. Ismerkedés instagramon 
cikk itt.

A következő részben már rátérünk a kommunikációra, hogyan 
kezdeményezz beszélgetést nőkkel. A megszólítástól kezdve a chatelésen 
át egészen a zárásig. 
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