75 Idei
pentru Articolul tau
1. Distribuie o fotografie in loc de cuvinte.

2. Comenteaza intr-un articol nou... comentariile cititorilor tai, la articolele vechi

3. Distribuie un videoclip relevant. Poti chiar sa-i faci o mica analiza.

4. Comenteaza intr-un articol ultimele stiri de interes general. Sau, poti alege una din stirile

de interes pentru nisa ta.

5. Gaseste un mit sau legenda, legate de domeniul tau si comenteaza-le, analizeaza-le. Cat

adevar si cata fictiune se afla in ele?

6. Vorbeste despre un moment de cotitura in cariera ta.

7. Scrie un articol despre intrebari si raspunsuri ce le au oamenii, in legatura cu domeniul in

care tu esti expertul.

8. Scrie un articol de tip “Top 10”.
9. Asterne pe “hartia” virtuala primul gand ce-ti vine in minte. Dezvolta idea si incearca sa

faci o legatura intre acel gand si blogul tau.

10. Compune un articol in legatura cu greselile pe care un incepator le poate face.

Personalizeaza cu povestea ta.

11. Aranjeaza un interviu cu un expert. Poti sa-l faci in forma scrisa, audio sau video. Cum iti

este mai comfortabil.

12. Gaseste un produs pe care il folosesti si de care audienta ta este interesata. Fa-i recenzia.

13. Compileaza intr-un articol cateva resurse gratuite necesare cititorilor blogului tau.
14. Observa starea… industriei tale. Spune ce merge bine,ce nu merge. Fa previziuni si

explica ce te face sa crezi ca ar fi posibile.

15. Aminteste-ti un eveniment (congres, conferinta, summit, workshop, curs) la care ai

participat. Scrie despre aspectele bune si mai putin bune pe care le-ai observat si descrie

sentimentele cu care ai plecat la final.

16. Fa din ceva complex, ceva simplu. Ia un subiect ce pare “indescifrabil” si sparge-l in

bucati mici. Creeaza, in jurul acelui subiect, o strategie simpla si usor de urmat.

17. Abordeaza o problema a nisei tale. O problema ce pare a nu avea rezolvare si care ii

preocupa pe cititorii tai. Spune-ti deschis parerea si cum ai parcurge tu traseul intre

punctele A si B, de inceput respectiv de final. Nu-ti fie teama ca nu esti expert in

rezolvarea acesteia. Fii doar sincer. Cu siguranta, cititorii tai vor aprecia acest lucru.
18. Alege un articol mai vechi, rescrie-l daca consideri a fi necesar si… citeste-l in timp ce te

inregistrezi. Ofera cititorilor site-ului tau posibilitatea de a downloada fisierul audio.

19. Compileaza cateva articole vechi, impacheteaza-le profesional intr-un ebook si acorda

fisierul gratuit, facand anuntul intr-un articol nou.
20. Alege un “erou” al blogosferei si incearca sa analizezi motivele ce au stat la baza

succesului sau.

21. Trece in revista personajele din blogosfera sau din viata ta de zi cu zi cu care nu esti de

acord. Incearca un exercitiu de imaginatie si pune-te in locul acestora. Ia-le apararea si

vezi unde te duce aceasta idee. S-ar putea sa fi surprins de rezultatul final.
22. Alege o carte din nisa ta si… fa-i recenzia.

23. Scrie un articol in care sa povestesti ceva din experienta proprie, astfel incat sa-ti inspiri

cititorii.

24. Alege un articol vechi in care faceai diverse afirmatii valabile la acel moment si

actualizeaza-l. Astazi cum ai proceda? Ce sfaturi si ce concluzii tragi dupa trecerea

vremii?

25. Cerceteaza care sunt cele mai arzatoare 10 intrebari pe care un incepator le are despre

domeniul tau de expertiza. Vino cu raspunsurile aferente intr-un articol.

26. Cerceteaza care sunt cele mai importante 10 probleme cu care se confrunta expertii

domeniului tau. Incearca sa comentezi, cat mai argumentat, din punctul tau de vedere.

27. Dezvaluie un secret al nisei tale. Sa fie un secret cunoscut doar de cei din interior si

despre care, toata lumea are tendinta de… a nu vorbi.

28. Organizeaza un sondaj de opinie si fa un articol cu concluzii.
29. Scrie un articol plin de laude… la adresa experientei si realizarilor tale in domeniu.
30. Structureaza un articol bazat pe ideea “ce as face altfel daca…”. Te poti raporta la propria

experienta sau a altora.

31. Fa un infograf si promoveaza-l in social media.
32. “x” moduri in care poti face “y” actiune pentru a obtine “z” rezultat.

33. Scrie un articol despre ce iti doresti sa fie altfel in nisa ta.

34. Gandeste un articol despre cum este abordata o anumita problema a nisei tale, in diverse

locuri ale planetei.

35. Verifica ce articole, pe care le-ai scris, au avut cel mai mare succes. Fa un top al lor in

functie de numarul de comentarii, vizualizari sau orice alt criteriu pe care-l consideri a fi

necesar.

36. Scrie un articol in care sa descrii intregul proces prin care treci atunci cand scrii. Ce iti

influenteaza creativitatea? Ce te motiveaza sa continui?

37. Pregateste un articol in care sa compilezi opiniile unor experti despre un anumit subiect

de interes pentru cititorii site-ului tau.

38. Gaseste articole interesante scrise de alti bloggeri despre nisa ta si compune un articol in

care sa le prezinti. Cititorii tai vor fi incantati de gestul tau.

39. Alege un subiect de interes pentru vizitatorii site-ului tau si compileaza cateva statistici

despre acesta, intr-un articol.
40. Scrie un articol cu cateva detalii… picante sau nu… despre influencerii cunoscuti in nisa

ta.

41. Gaseste citate interesante despre domeniul tau si impartaseste-le cu cititorii tai cu scopul

de a-i inspira.

42. Povesteste despre o experienta frumoasa pe care ai avut-o si incearca s-o legi cumva de

tema principala a blogului tau.

43. Compileaza intr-un articol cateva glume si bancuri legate de nisa ta.

44. Provoaca-ti si incurajeaza-ti cititorii sa intre intr-o competitie, concurs sau tombola.

45. Povesteste despre o excursie ce te-a impresionat si vorbeste despre motivele pentru care,

cineva pasionat de domeniul tau, ar fi bine sa participe.
46. Scrie o… parodie. Alege un subiect si creaza o parodie care sa nu ofenseze pe nimeni.

47. Povesteste ceva de la inceputul activitatii tale de blogger.

48. Fa o cercetare despre ultimele noutati din domeniul in care tu esti expert. Scrie un articol

despre acestea.

49. Pregateste un articol referitor la cea mai apropiata sarbatoare.

50. Gaseste in blogosfera un articol cu care nu esti de acord si scrie despre motivele care te
situeaza de cealalta parte a “baricadei”.

51. Scrie despre aspectele ce iti diferentiaza blogul de altele din aceeasi nisa. Putina auto-

promovare nu va strica niciodata.

52. Scrie un articol despre legislatia aplicabila domeniului in care esti expert.

53. Scrie un articol despre retelele sociale si cum pot fi ele folosite de catre cititorii pasionati

de nisa ta.

54. Alege un film documentar si fa o conexiune intre el si nisa ta.
55. Scrie despre “mituri vs realitate” intr-un domeniu de interes pentru cititorii blogului tau.
56. Toata lumea “iubeste” povestirile picante. Scrie despre ceva picant din amintirile tale.

57. Fa un studiu de caz.

58. Scrie un articol laudativ la adresa unui client de-al tau.

59. Imagineaza-ti cum ar fi o zi superba pentru tine si scrie despre ea.

60. Scrie o scrisoare deschisa versiunii tale mai tinere. Public-o si provoaca-ti cititorii sa o

comenteze.

61. Scrie un articol despre modurile tale preferate de relaxare dupa o zi extraordinar de

obositoare.

62. Compileaza cateva melodii preferate si publica lista pe blogul tau.

63. Ce rutina ai in fiecare dimineata? Scrie despre asta.

64. Scrie un articol despre orice alt ritual pe care-l ai.

65. Fa o lista cu cartile pe care le recomanzi cititorilor blogului.

66. Scrie despre parintii tai si despre cum te-au ajutat sfaturile lor sa urmezi meseria pe care

ai ales-o.

67. Alege o persoana ce crezi ca te-ar putea ajuta si imagineaza-ti cum ar fi sa ai o intalnire
cu aceasta persoana. Scrie “povestea” imaginata.

68. Scrie despre problemele cu care clientii tai s-au confruntat pana sa te gaseasca pe tine si

pana sa aplice solutiile tale.

69. Ai recomandari despre modul in care poate fi crescuta productivitatea sau cum poate fi
economisit timpul? Asterne totul pe “hartia virtuala”.

70. Fa o comparatie intre diverse produse sau servicii.

71. Fa o lista cu sfaturi pentru cineva care doreste sa inceapa un blog exact in acelasi

domeniu ca tine.

72. Ai avut si alte optiuni de afaceri inainte de a o alege pe cea prezenta? Scrie despre ele si

despre procesul prin care ai trecut pana ai facut alegerea.

73. Scrie un articol despre proiectele pe care intentionezi sa le dezvolti in viitorul apropiat.
74. Fa o lista a cuvintelor cheie si a termenilor mai putin “stapaniti” de auditoriul tau,

specifici nisei in care activezi.
75. Vorbeste despre… prima ta dragoste. Incearca sa faci o lista cu lectiile de viata pe care ti

le-ai insusit pe parcursul acelei experiente. Fa legatura intre intelepciunea capatata atunci

si dezvoltarea ulterioara a blogului tau.

Succes
la
Blogging!!!

