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УСПЕШНАТА ЛИЧНА МАРКА
РАБОТНА ТЕТРАДКА
1. Подготовка
Идентичност
Кой съм аз?
Какво обичам?
Какво мога?
За какво ме питат най-често за съвет или помощ?
Какъв занаят владея?
Аудитория
Къде живеят?
Възраст?
Професия, занимание?
Вкусове, хобита, личен живот?
Personas?
Unique Selling Proposition
В какво съм по-добър от другите?
Какви проблеми мога да решавам?
С какво съм различен?
Позициониране
Как искам да ме знаят?
Какво искам да говорят за мен?
За какво искам да ме търсят?
Константи на марката
С какво име да съм известен в обществото и бранша?
Генерална визия: цветове, елементи...
Лого
Слоган, мантра
Ценности и убеждения
Изисквания, препоръки и ограничения
Личен brand book
Добрите марки го имат
Трябва да е написан
Може да е и 3 страници
Стратегия и план
Как да достигна до максимална част от моята аудитория?
Как да се изявя пред тази аудитория, демонстрирайки марката си?
Как да наблюдавам репутацията си?
Как да реагирам при криза на репутацията?

2. Присъствие и изява
Визия
Личен стил
Акцент(и)
Онлайн присъствие
Сайт
Блог
Присъствие в социалните мрежи
Имейл маркетинг платформа
Публични прояви
Публикации в медии
Интервюта
Лекторски изяви
Нетуъркинг
Поведение и комуникация
Говорене, речник, думи
Език на тялото
Обноски
Стил при комуникация и преговори

3. Управление и защита
Мониторинг
Споменаване в сайтове
Споменаване в социални мрежи
Традиционни медии
Лични PR кризи
Как да разберем кога имаме криза?
Видове PR кризи
Техническа грешка
Собствен гаф
Гаф на свързано лице
Провокация, атака
Разкриване на съзнатело лошо дело
Процедура за справяне с кризи?
Добри практики
Грешки и лоши практики
Хейтърите
Как да различим хейтъра от спорещия?
Защо хейтърите хейтят
Завист
Комплекси
Недоволство, гняв, обида
Процедура за справяне с хейтъри
Добри практики
Грешки и лоши практики
4. Използване и разгръщане
Отваряне на врати
Привилегии
Лесно постигане на цели
По-висока стойност, заплата, цени
Лесно осигуряване на клиенти
Популярност и по-голяма аудитория
5. Специфични приложения
Търсене на работа
Кариерно развитие
Експерти
Консултанти и коучове
Мениджъри
Предприемачи
Лидери на мнение
Политици
Хора на изкуството: певци, актьори, художници и т.н.
6. План за действие
А. Осъзнай
Б. Планирай
В. Присъствай
Г. Покажи се
Д. Доминирай
Е. Монетизирай
Ж. Защитавай

