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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ АШҚАН 
ЖАҢАША МҮМКІНДІКТЕРІ

АУДИТОРИЯМЕН ТІКЕЛЕЙ 
БАЙЛАНЫСУ МҮМКІНДІГІ  

CALL–ОРТАЛЫҚ ТАНЫМАЛДЫЛЫҚ 

САРАПТАМАЛЫҚ 
ОЙ-ТАЛҚЫ ЖҮРГІЗУ 

МӘСЕЛЕЛЕРДІ 
КӨТЕРУ/КӨРУ 

АРХИВ



ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР

FACEBOOK ИНСТАГРАМ

ВКОНТАКТЕ 

Айына
6 200 000 

қолданушыны қамти 
алатынын жазады

Ақпарат АДС менеджерден алынған

Әлеуметтік желінің ресми өкілдері ақпараты Ақпарат АДС менеджерден алынған

2006 жылы Ресей ЖОО түлектерінің 
ортақ желісі ретінде алғаш іске 
қосылған әлеуметтік желі бүгінде 
орыстілді оқырман қауым үшін 
үлкен орын алады

ОДНОКЛАССНИКИ
2 000 000

астам қолданушылары 
бар деп ақпарат таратуды

Қазақстанда

белсенді 
қолдануышсы бар

жоғары білімі бар

Басым көпшілігі 25-44 жас аралығында

2-2,5млн 

79%

54 %-ы әйелдер 46%-ы еркектер



КОНТЕНТ ЖАРИЯЛАУ МҮМКІНДІКТЕРІ

.........................................................................................

.........................................................................................

Пост

негізгі лентада пайда болатын ақпараттық 
контент. Ол фото, видео, текстен тұруы мүмкін. 

Stories

әлеуметтік желілерде жылдам ақпарат алма-
суға мүмкіндік беретін құрал, ұзақтығы 15 
секунд, видео немесе фотодан тұрады, сауална-
ма жүргізуге мүмкіндік бар. 

Тікелей эфир

телевидениедегі тікелей эфир секілді аудитори-
яңмен әлеуметтік желіде онлайн видео байла-
нысқа шығу мүмкіндігі



......................................................................... .........................................................................

ЖЕКЕ ПРОФАЙЛ 

жеке адамға арналып жасалатын 
алаң, адам туралы барлық 

ақпаратты сақтайды, әр адам тек 
1 ғана профайл аша алады. 

ПАРАҚША

заңды тұлғалар мен ұйымдарға 
арналған алаң, ақылы жарнама 

жүргізуге мүмкіндік бар. 

ТОП

ортақ қызығушылықтар бойынша 
біріктірілген адамдарға арналған 
алаң, бұл жерде әр адам өз ойын 
еркін жаза алады, пост жариялай 

алады және ой-талқылауға 
қатыса алады. 

ІС-ШАРА 

әлеуметтік желілердің қолданушы-
ларына алдағы болатын іс-шараны 
жоспарлар, үнемі естерінде сақтап 

отыруға мүмкіндік беретін алаң. 
Әсіресе, фейсбук пен вконтакте 
әлеуметтік желілерінде жақсы 

жұмыс жасайды. 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ  АЛАҢДАР



Түсінікті, қысқа, нақты, іздегенде ыңғайлы. 
Қысқартулардан бас тартуға тырысыңыз. Мысалы: РШ, ҚҚ деген сияқты 
қысқартулар қажет емес. Сондай-ақ, “коммуналды мемлекеттік меке-
месі” деп толық жазбаған абзал. 

АТАУЫ

Логотиптеріңізді немесе сіздермен байланыстыратын ортақ символика-
ны қойған артық. Аватарға ортақ фото салып қажет емес. Себебі, бұл 
суретте адамдардың ешқайсысы көрінбей қалады.

АВАТАР 

сіздің нақты немен айналысатыныңыз көрсетіліп тұруы керек. Сон-
дай-ақ, контактілеріңіз бен электронды поштаңыз, егер офисіңіз бен 
сайтыңыз болса, оларға да жылдам өту мүмкіндігі болуы керек. 

АККАУНТ СИПАТТАМАСЫ 

мүмкінігінше ортақ стиль қолданған дұрыс, стилизациялау, интернеттен 
тегін суреттер емес, авторлық, суреттер болғаны жөн. 

СУРЕТТЕР

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ  
ПАРАҚШАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР



КОНТЕНТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ТЕКСТ

Ұзындығы – 600-800 
таңбадан артық емес. 
Қысқа, сауатты, нақты

ФОТО

сапалы, авторлық, 
тақырыпқа қатысты, 
эмоция тудыратын

ВИДЕО

қысқа, 
титрлармен, 

динамикалық

ИНФОГРАФИКА

жеңіл оқылуы керек, 
ұзын инфографика болса, 

әр бөлігін жеке-жеке 
жариялаңыз 



ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ МАМАНДАРЫНА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ЖАЗЫЛУШЫЛАРДЫҢ 
АҚПАРАТТЫҚ 
БАЗАСЫН ЖАСАҢЫЗ 

БАЙЛАНЫСТАН 
ЖОҒАЛМАҢЫЗ

КОММЕНТАРИЙЛЕРГЕ 
ЖЫЛДАМ ӘРІ НАҚТЫ 
ЖАУАП БЕРІҢІЗДЕР

ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫҢ 
БЕЛСЕНДІЛІГІН 
МАРАПАТТАҢЫЗ 

АЙМАҚТЫҚ 
ТОПТАРМЕН ЖҰМЫС 
ЖАСАҢЫЗ 

АЙМАҚТЫҚ 
БЛОГЕРЛЕРМЕН 
ЖҰМЫС ЖАСАҢЫЗ. 



Үкіметтік емес ұйымдар әр іс-шарадан соң 
ақпарат базасын жасағаны дұрыс. 
Яғни қатысушылардың аты-жөнін, 
телефон нөмірін, электронды поштасын 
Excel формаға салып, сақтай қойыңыз. 

Бұл база арқылы алдағы іс-шаралар, қаржы 
жинау немесе басқа да ақпараттарды тара-
туға мүмкіндік туады. 

АҚПАРАТ БАЗАСЫМЕН ЖҰМЫС 

Sms таратудың арнайы сервисі, барлық 
абоненттерге жіберуге болады. 
Бағасы 7 теңге.

SMSС.KZ

e–mail, facebook, sms, хаттар жіберуге арналған сервис

SENDPLUS.COM

250 абонентке дейін таратуға болады

WHATSAPP



@samruk_kazyna_trust

@Samruk-Kazyna trust

Samruk-Kazyna Trust

www.sk-trust.kz

Yernar Seitakhmet

+7 707 174 81 94

yernar@remark.kz 

@yerekensky

@qaytalanbas


