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Para Construir a sua

MARCA PESSOAL

Com as REDES SOCIAIS

Seja a sua presença discreta ou mais ativa no Mundo Digital, a verdade é que, as Redes Sociais, bem como, a sua reputação online – são
componentes absolutamente obrigatórias para construir a sua marca pessoal nesse espaço. Ferramentas como LinkedIn e Google+
tornaram-se sinónimos para encontrar trabalho, contratar pessoas e para networking. Assim, a não ser que queira “desaparecer do
mapa” como profissional, sugerimos-lhe que aplique, o quanto antes, as seguintes 11 Dicas:

Dica #1: Conteúdo é REI ! A sua Marca Pessoal e o Sucesso que pode conquistar online, será sempre suportado por Conteúdo
regular, relevante e de qualidade! Tenha isso em mente enquanto desenvolve a sua presença tanto no LinkedIn como no
Google+ !

Dicas para o LinkedIn

Dica #2:

Crie o seu próprio profile profissional!
Se tem uma empresa, é muito importante que crie separadamente um “company profile” também!

Dica #3:

Aumente o valor da sua marca através de endorsements e recomendações.

Dica #4:

Demonstre a sua expertise. Inclua no seu profile testemunhos de clientes, partilhe conselhos e
ideias úteis, com os outros.

Dica #5:

Conecte-se, proativamente, com atuais e potenciais Clientes tão regularmente quanto possível.

Dica #6:

Tire partido do premium membership e do analytics para medir o impacto da sua presença!

Dicas para o Google+

Dica #7:

Crie um profile pessoal/profissional e também um company profile como Google page!
Se já existirem, não se esqueça de reconfigurar!

Dica #8:

Expanda os seus “circulos” para estar em contacto com pessoas, eventos e comunidades.

Dica #9:

Reforçe o Valor da sua Marca pessoal: Muito importante – identifique-se como autor dos
conteúdos que produz e partilha!

Dica #10:

Forneça regularmente atualizações valiosas, incluindo blogs, aumentando assim a sua credibilidade.

Dica #11:

Explore e use ferramentas Google Apps! Lembre-se que muitas empresas estão a centralizar muita da sua
produtividade e informação, nas plataformas e produtos Google.

ENVIE O
SEU PEDIDO
Adorávamos
poder ajudar!

Sobre a WSI – We Simplify the Internet:
A WSI é Líder Mundial em Serviços de Consultoria em Internet Marketing. Utilizando a tecnologia disponível mais inovadora e as
mais avançadas técnicas e estratégias em Digital Marketing, permite que qualquer empresa possa ter uma Solução de Digital
Marketing desenhada à sua medida e adequada aos seus objetivos de negócio, por meio da otimização da sua presença online.
Para mais informação sobre as Soluções de Digital Marketing apresentadas neste Webinar, por favor entre em contacto com o seu
Consultor WSI ou envie um email para: info@wsiportugal.com.

