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Assim as pessoas lembrarão do nome
quando pensarem no seu conteúdo. Um
dos maiores erros é usar um nome de
usuário difícil, você pode deixar de receber
acessos por causa disso.

Fotos de perfil escura e de difícil entendimento
é um erro muito comum, mas você precisa
estar atento. A sua foto de perfil não
necessariamente vai ser a sua foto favorita,
precisa ser uma foto com uma ótima
resolução, bem iluminada e que mostre
perfeitamente o seu rosto. Se você for uma
marca, um logotipo profissional é sempre a
melhor escolha.

MEU  PERFIL  PERFEITO checklist

Um nome de usuário claro e de

fácil reconhecimento.
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Uma foto de perfil bem

elaborada.
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MEU  PERFIL  PERFEITO checklist

Defina seu nicho.
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Criar conteúdo não é só postar foto com
textão e mostrar sua vida no story. É focar
nas dores de um público e entregar a
solução. Então escolha qual assunto vai
abordar na internet, estude o assunto e seja
uma referência. Se você for uma marca,
ainda assim foque nas dores do seu cliente e
entregue a solução, logo terá cliente felizes e
comprando cada vez mais seus
produtos/serviços.

Stories bonitos.
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Nada mais desinteressante do que stories
chatos, escuros, com baixa resolução e
sem organização de conteúdo. O ideal é
optar por um celular de boa qualidade e
sempre organizar o que você vai postar
em cada dia. Arrume seu local de trabalho
e sempre se preocupe com a iluminação.
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MEU  PERFIL  PERFEITO checklist

Destaques que conversam com

sua aparência.
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Não tem problema se você não costuma usar
os destaques, mas não é visualmente
apresentável encontrar um perfil novo com o
feed lindo e os destaques "de qualquer jeito".
Preocupe-se com a aparência, use capas
combinando com as cores da sua empresa
ou com as suas cores favoritas.

Organize e complete a sua bio.
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Não use informações desnecessárias, a
sua bio é um espaço gratuito, no topo do
seu perfil que o instagram te deu para se
promover. Veja como uma oportunidade
de se apresentar para possíveis novos
seguidores.
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MEU  PERFIL  PERFEITO checklist

Atualize seus destaques

7

Além de destaques bonitos, é muito
importante mantê-los atualizados e
coerentes. Se você acrescenta todos os seus
stories nos destaques, não são destaques.
Coloque ali somente o necessário que você
acredita que a sua audiência não pode deixar
de saber.

O seu feed é a sua vitrine.
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Esteja preocupado com a qualidade das
suas fotos e esteja certo de que elas
conversam com o seu conteúdo.
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MEU  PERFIL  PERFEITO checklist

Estude muito para ter resultados
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Como qualquer outra coisa que você
imaginar fazer na sua vida, seu sucesso
sempre ficará pendente se você não tiver
conhecimento o suficiente. Invista em você e
na sua carreira e faça cursos online. Eu
sempre recomendo o Influencer Academy
para quem quer trabalhar no instagram, a
Gabi Ferreira é a mãe das blogueiras e me
ensinou o caminho das pedras para o
sucesso. Clica no link para conhecer.
bit.ly/treinamentoiacademy

Seja frequente.

10

Uma carreira na internet é como uma
carreira em qualquer empresa. Demora.
Leva tempo e precisa de paciência. Você
não tem sucesso do dia para a noite. Então
esteja focado e certo de onde você quer
chegar, não pare até conseguir.
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