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Para alterar a biografia



1. Username

— Nome pelo qual és conhecida.

— Nome pelo qual te vão procurar, se já te conhecerem.

— O teu nome, ou o nome da tua marca.

— Deve ser o mais simples e elegível possível.

— Sem quebras.

— Único e coerente com as outras redes sociais (e, por 

vezes, até o website)



2. Fotografia

— Fotografia ou logótipo?

— Com clareza e qualidade.

— Que transmita o lado pessoal do teu projeto.

— Se optares pelo logótipo, garante que tem leitura

a 100% em tamanho reduzido.



Exemplos



3. Headline

— Nome que surje na barra de pesquisas

— É a partir destas palavras que chegarão novos clientes.

— Usar palavras-chave.

— A designação do teu negócio.

— Se precisarem dos teus serviços, de que forma

te irão procurar?



Exemplos



4. Categoria

— Segmenta nas pesquisas, chegando ao potencial cliente

— Clareza sobre o que fazes.

Exemplos:
.Músico
.Artista
.Blog pessoal
.Produto/Serviço



5. Corpo

— Descrição da missão e do projeto.

— Descrição dos serviços e/ou produtos

— Onde mostras como podes ajudar o teu potencial cliente.

— Uso de emojis ou símbolos

— Palavras-chave



HASHTAGS NA BIO
5. Corpo // O que devemos saber sobre



6. Call to Action

— Deve estar sempre presente na tua biografia.

— Que acção queres que o utilizador tenha? Para onde o queres levar?



7. Link

— Que leve o utilizador para um sítio específico.

— Que não seja apenas a homepage do teu site.

— Que encaminhe o utilizador para tu queres que ele siga:

                   . O teu blog

                   . A tua loja

                   . Os teus serviços

— LinkedTree (ou outras plataformas), é uma opção?



8. Contactos



9. Destaques
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estás pronta
para converter seguidores

em clientes!


