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Креативні індустрії

Однією з найбільш швидко розвиваючих галузей
економіки у світі є креативні індустрії

Креативні індустрії - це бізнес, який орієнтований на
творчість та ідеї, починаючи від літератури, музики,
візуального мистецтва, моди до комп’ютерних ігор

Робота в соціальних мережах також може бути
класифікована як креативна індустрія



Креативні 
індустрії

У креативних індустріях вас оцінюють за
якістю та візуальними аспектами вашої
роботи

Освітній досвід - це плюс, але він не
обов’язковий

Тому стандартизованим інструментом,
який використовується у творчій індустрії,
щоб показати свою професійність
потенційним роботодавцям, є портфоліо



Креативні
індустрії в 
соціальних

медіа

Щоб бути професіоналом у соціальних
мережах, потрібно:

- знання щодо створення та редагування
фотографій

- можливість знайти цікаві „теми” для 
нового допису

- творчість з метою пошуку нових цікавих
тем

- принаймні фундаментальне розуміння ІТ



Соціальні 
мережі як 

кар’єра

Отримавши певний досвід
незалежного творця, ви можете
вибрати кар’єру в соціальних мережах

Існує безліч варіантів кар’єри, але для
початку ви можете розпочати роботу
менеджером соціальних мереж або
менеджером із залучення спільнот

В основному ви будете керувати
веденням облікових записів організації
в соціальних мережах (під наглядом чи
ні)



Будучи цифровим авторитетом

Ви також можете піти
іншим шляхом і стати 

„цифровим інфлюенсером
(авторитетом)”

01
Цифровий інфлюенсер

(авторитет) - це людина, 
яка активно працює в 
соціальних мережах і 

створила активну 
спільноту щонайменше з 

1000 послідовників (мікро-
інфлюенсери)

02
Будучи авторитетом, ви
можете принести собі

певну винагороду, а також
можливість безкоштовно

тестувати продукт для 
інших компаній

03



Будучи цифровим
авторитетом (2)

Люди з обмеженими можливостями
останнім часом активізуються на
платформах соціальних мереж, і багато
з них стають впливовими

Будучи авторитетом, ви можете
допомогти почути голоси всієї спільноти
людей з інвалідністю в Інтернеті

У презентації тематичного дослідження
ви побачите приклади успішних людей
з інвалідністю-авторитетів



Окрім 
стандартного 

резюме

Історично, це було резюме або
супровідний лист, який був традиційним
документом, що представляють
потенційному роботодавцю

З ростом творчої індустрії інші
документи, такі як портфоліо, ділова
фотографія або відеопрезентації, стають
все більш популярними

Завдяки таким новим методам ви
можете виділитися з купи нудних
резюме



Про портфоліо

Історично це було резюме або супровідний лист, який був традиційним
документом, що представлявся потенційному роботодавцю

З ростом творчої індустрії інші документи, такі як портфоліо, ділова
фотографія або відеопрезентації, стають все більш популярними

Завдяки таким новим методам ви можете виділитися з купи нудних
резюме



Почніть із створення своєї
присутності в мережі

Перший крок до працевлаштування в креативній
індустрії, так як соціальні мережі - це просто
„активізуватися в цифровій сфері”

Вам слід розпочати створення оригінальний та
унікальний контент, який залучить аудиторію

Пізніше ви можете використовувати створений вами
контент для створення свого портфоліо



Професійне 
співтовариство

Ви також можете розглянути
можливість приєднання до
професійних спільнот, таких як
linkedin або quora

Ви можете розглянути можливість
надсилання запиту компаніям, що
вас цікавлять, із посиланням на ваше
портфоліо

Часто саме неформальні контакти
допомагають знайти роботу



Портфоліо -
визначення

Визначення портфоліо:

„Портфоліо - це колекція зразків 
роботи, яку ви можете взяти на 
співбесіду, надіслати потенційному 
роботодавцю або розмістити в 
Інтернеті. Воно може бути доказом 
вашої роботи. Продемонструйте свої 
вміння та навички ".

(джерело: socialmediapro.com)



Навіщо мені 
портфоліо

Компанії, які шукають креативщиків у
соціальних мережах, хотіли б побачити
приклади ваших робіт

Тому доцільно скласти загальну інформацію
про свою роботу, яку ви згодом зможете
використовувати як вітрину для потенційних
роботодавців

Це є стандарт для інших галузей, таких як
комп’ютерні ігри, кодування, музика та
відеоіндустрія



Що вкласти в 
портфоліо

Тільки ваша фантазія обмежує портфоліо,
але зазвичай це може включати:

інформація про вас

ваш творчий потенціал

візуальні роботи

приклади публікацій у соціальних
мережах



Правила для портфоліо

Як і у всіх творчих роботах, тут немає суворих правил
підготовки

Важливо, щоб це було просто

Представляйте лише свою роботу і не копіюйте чужі
кретиви



Поради щодо 
портфоліо

Ви можете зробити його більш
особистим, включивши до
презентації вступне відео (воно
може бути коротким 1-2 хвилини)

Оновлюйте свої роботи, вони
мають бути актуальними

Якість важливіше кількості.
Покажіть найкращі кейси своєї
роботи і не викладайте все, що
зробили



Портфоліо проти резюме

Хоча портфоліо є обов'язковим для таких креативщиків, як
менеджер соціальних мереж, ви все одно повинні мати резюме

Просто залиште своє резюме коротким (максимум на одну
сторінку) та пов’язуйте з вашим портфоліо

Обидва документи можуть доповнювати один одного



Поради щодо портфоліо в 
соціальних медіа

Спробуйте показати, що ви
універсальний в роботі, і наведіть
приклади з різних соціальних
мереж;

Наприклад, ви можете показати
1-2 відео (Youtube), кілька
фотографій (Instagram) та деякі
цікаві публікації (Facebook);

Добре показувати зовсім
нещодавні роботи (не 10 літньої
давнини!)



Поради
щодо

портфоліо в 
соціальних
медіа (2)

Важливим для оцінки ваших робіт є ВПЛИВ!

Показуючи свої приклади в портфоліо, 
спробуйте пояснити:

- скільки людей взаємодіяло (лайк і будь-яка 
інша реакція)

- скільки людей прокоментували ваші
роботи

- скільки разів вони ділилися

- будь-який інший тип відгуку, який
отримали



Резюме -
портфоліо

Наявність портфоліо - це перший крок до
початку своєї кар’єри в соціальних
мережах

Не йдіть на щось вишукане, будьте прості
і спробуйте свою удачу, звертаючись до
потенційних роботодавців

У міру того, як ваш досвід зростатиме, ви
будете розвиватися як творча особистість
та креативник в соціальних мережах



Дякую вам за увагу

• Ми запрошуємо вас до 
наступних модулів курсу;

• Всі фотографії люб'язно надані 
безкоштовною ліцензією 
pixabay.com


