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Як зробити з вихованця зірку Instagram
Інтернет / 05 квітня 2021

Якщо у вас є вихованець, ви впевнені в його чарівності, а друзі підливають масла у
вогонь і пророкують вашій тварині мільйони підписників в Instagram - можливо, варто
прислухатися і почати робити з вашого чотирилапого або будь-якого іншого
молодшого друга справжню зірку. Ми вивчили десятки популярних акаунтів тварин від неймовірно відомого Grumpy Cat до плюшевого сиба-іну, знайомого
багатомільйонним передплатникам під нікнеймом @ marutaro - і тепер ділимося п
'ятьма підказками, які допоможуть вашим вихованцям повторити їх успіх.
Детальніше...

Эффективная реклама в блогах, Твиттер, YouTube и Телеграм
Інтернет / 22 вересня 2020

Покупка ссылок - один из наиболее качественных и, соответственно, популярных
способов привлечения целевой аудитории на Интернет ресурс.
Детальніше...

Чому твої повідомлення в соцсетях відлякують людей
Інтернет / 13 червня 2020

Тепер, коли мова комфортно перебралася в цифрове середовище, стало складніше
контролювати мовні норми і елементарні правила. Зважаючи на лінь або недолік часу
ми активно намагаємося спростити текстове спілкування, максимально скоротити
його, здавалося б для того, щоб полегшити життя собі і своєму співрозмовникові.
Детальніше...

Маркетплейсы - будущее онлайн торговли
Інтернет / 21 вересня 2020

Онлайн-торговая площадка - это веб-сайт или приложение, которое упрощает
совершение покупок из разных источников. Оператор торговой площадки не владеет
никаким инвентарем, его бизнес - представить пользователю инвентарь других
людей и облегчить транзакцию. eBay или Amazon (у нас Prom.Ua) - отличный пример
онлайн-рынка, они продают все и всем. Но есть много других типов.
Детальніше...

12 фото, які ти повинен перестати публікувати в соцсетях
Інтернет / 13 червня 2020

Здавалося б, настільки побита тема, і скільки можна говорити про це. Але ж повно
паршивців, які не дослухаються до щирих порад. Ми хочемо допомогти тобі, а не
обосрать. Прислухайся, перестань робити такі фото і викладати їх в соцсетях.
Детальніше...

Просування в Інстаграм 2020
Інтернет / 26 липня 2020

Як правильно працювати з Інстаграмом впродовж всього 2020 року? Давайте
звернемося до офіційної заяви керівництва мережі про головні чинники
ранжирування.
Детальніше...

6 золотих правил суперечки з дурнями онлайн
Інтернет / 12 червня 2020

Інтернет без срача в коментарях — все одно що булочка з маком без маку. У цьому уся
суть віртуальної мережі — заявити про себе як можна голосніше. При цьому
спілкуватися уміють одиниці, тому що дурнів в мережі значно більше, чим в житті, вони
не маскуються, і люди, бачачи такий потік нахабства, просто втрачаються.
Детальніше...

Як зміниться ваше життя, якщо на місяць відмовитися від
інтернету
Інтернет / 20 липня 2020

Інтернет є практично скрізь: його проводять в квартири і офіси, використовують для
онлайн-шопінгу і оплати в звичайних магазинах. Здається, відмовитися від інтернету
майже неможливо. Ми з'ясували, що буде, якщо не користуватися інтернетом цілий
місяць.
Детальніше...

Як відрізнити фейкові новини і не попастися на вудку ЗМІ
Інтернет / 11 червня 2020

Наскільки ти упевнений у своїх здібностях відрізняти справжні новини від фейковых?
Більшість з нас вважають, що можуть без зусиль фільтрувати новини подібного роду,

Більшість з нас вважають, що можуть без зусиль фільтрувати новини подібного роду,
але на ділі все виявляється інакше. Ми схильні вірити в те, в що зручно, тому інтернет,
ЗМІ і інші новинні ресурси подають нову інформацію у такому вигляді, щоб у нашої
свідомості не виникло дисонансу при її сприйнятті.
Детальніше...

Окультне мистецтво нацистів
Інтернет / 21 червня 2020

Хто не чув про окультну підоснову нацизму? На цю тему дуже багато інформації, і
більшість експертів схиляються до думки, що вона зовсім не голослівна. Так, Адольф
Гітлер і його кліка дійсно дуже серйозно цікавилися магією і окультизмом, і це не могло
не знайти відображення в германській культурі 30-40-х рр. минулого століття.
Детальніше...

14 розширень в Google Chrome, які зроблять твою роботу
продуктивніший
Інтернет / 10 червня 2020

Не любити розширення для браузеру може тільки той, хто не користується
комп'ютером або не знає нічого, окрім Word 'а. Для інших розширення - це ключ до
оптимізації роботи і просто надзвичайно зручна штука.
Детальніше...

Про що розповідять оточенню ваші фото в соціальних мережах
Страшилки з Інтернету
Національні алкогольні напої світу
5 причин замовляти доставку продуктів через додаток.
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Випадкові матеріали

Як розводити хвилястих папуг в домашніх умовах? Особистий досвід

10 причин регулярно вживати цвітну капусту - користь овоча

Усі знання про світ - від батьків
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