Fes un gir al teu compte d'Instagram
Converteix-lo en un compte professional o en una eina per
mostrar què saps fer

Les recomanacions de @SeniorManager
EL COMPTE

LA PRIVACITAT

El compte d'empresa et dona accés a
consultar estadístiques de les teves
publicacions per saber si va bé

El compte ha de ser públic si vols
tenir visibilitat

LA BIOGRAFIA

LES FOTOGRAFIES

Fes una breu descripció de què pots
oferir sabent a qui et dirigeixes
Utilitza icones descriptives
No hi posis etiquetes.
Si fas referència als teus canals has
de posar enllaços. Si en tens més
d'un, una bona eina és Link Tree

EL TEXT
Preferiblement, introdueix el
text a la mateixa imatge
Sigues breu i directe
Evita fer textos llargs a la
descripció

EL PRODUCTE O SERVEI
No parlis només del producte o servei
que ofereixes; parla del resultat, del
que les persones que et segueixen
obtindràn

EL NÚMERO DE PUBLICACIONS
Val més qualitat que quantitat. Fes,
com a mínim, dues publicacions a la
setmana i màxim dues al dia.
Les publicacions han de ser d'interès
i d'utilitat.

ELS SEGUIDORS
Han de ser del tipus demogràfic del
teu sector. Ull amb qui et segueix;
controla a quin tipus de perfil
arribes

Han de tenir una coherència amb la
biografia. Es tracta d'un espai
professional, no personal.
Mostra la teva feina i el què saps fer.

LES ETIQUETES
Amb les # pots aconseguir que qui
no t'ha agregat vegi les teves
publicacions:
Com més # posis en una
publicació, més possibilitats tens
de destacar
És recomanable seguir les # de
les ocupacions o sectors on vols
treballar
No utilitzis # que no utilitza
ningú. Usa les més habituals
Per a cada publicació col·loca les
#
que
hi
estiguin
més
relacionades
Investiga una mica les #; n'hi ha
que estan bloquejades!

LES INTERACCIONS
No es tracta només de publicar. Has
d'interaccionar amb altres persones del
mateix sector o possibles seguidores.
Comenta publicacions o indica que
t'agraden; això et donarà visibilitat i
aconseguiràs més seguidors
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