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Para fazeres campanhas de Instagram, deves ter o 

teu perfil em business account.



DO INSTAGRAM

Neste módulo vamos aprender a fazer
campanhas através das funcionalidades



- Deves sempre definir o objetivo da tua campanha: engangement, 

aumento de visualizações, promover um produto/serviço, etc.

- Deves escolher um posts que já tenha um bom alcance, e não um 

que teve poucas reacções.

AO ESCOLHER O POST?
Que considerações devo ter em conta



Como criar campanhas no Instagram?



Para onde levar o meu público?

Para as mensagens privadas
se quiseres estabelever ligação direta.

Independendentemente da opção que

escolheres, define sempre o objetivo.

Para o teu site
se quiseres promover a tua loja, portfólio ou página em específico.

Para o teu perfil
se quiseres aumentar o número de seguidores, engagement
e dar a conhecer o teu projeto a quem ainda não conhece.



Para onde levar o meu público?

Link
para onde queres levar a tua audiência

Botões de acção
para definires qual queres que seja a tua call to action



Como escolher o target?

Personalizar
consoante os interesses, idade, género e outros

Automáticos
deixando ao critério do Instagram a escolha do teu público.

O meu conselho?

Define sempre o teu target.



Como escolher o target?



Definir valor & rever a campanha



Como ver os resultados
das campanhas a decorrer



- Não promovas apenas para aumentar o número de likes.

- Não faças campanhas só para aumentar números,
sem um objetivo.

- Não substituas a tua estratégia orgância pelas campanhas.
Ambas devem ser tidas em conta, pois complementam-se.

- Define sempre o teu target e o teu objetivo.

- Não uses o público automático.

- Usa sempre um Call to Action.

O que fazer e o que NÃO fazer?



E nas stories?
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estás pronta
para criar a tua primeira campanha!


