
CHECKLIST
PUBLICIDADE

de

página da empresa



Olá, eu sou o Pedro Caramez - Especialista na utilização do Linkedin
para Negócios! A Página de Empresa no Linkedin é um dos melhores
cartões de visita e, por essa razão, decidi criar esta CheckList para
ajudar os profissionais a construírem as suas campanhas!
Vamos começar!

CLIQUE PARA ACEDER AO 
MEU PERFIL LINKEDIN

É Hora de Potenciar a Publicidade na sua
Página de Empresa no Linkedin!

ASSINALE COM UM VISTO NAS CAIXAS AO LADO
DE CADA SECÇÃO PARA MARCAR AS ETAPAS CONCLUÍDAS.

Criação da conta de anúncios

SÓ É POSSÍVEL SE TIVER A GESTÃO DE
UMA PÁGINA EMPRESA 
- NOME DA CONTA DE ANÚNCIOS
- MOEDA
- ESCOLHER A PÁGINA DE EMPRESA COM
A QUAL ESTA CONTA SERÁ VEICULADA

https://www.linkedin.com/in/caramez/


OBS: tem de ter a conta ativa para
pagamento para poder criar uma

campanha.

1) Clicar no nome da conta de anúncio
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2) clicar em criar campanha

www.pedrocaramez.pt

3) Modificar o nome da campanha e selecionar o objetivo de marketing

TOPO DE FUNIL

MEIO DE FUNIL

FUNDO DE
FUNIL

Conhecimento da marca

Visitas ao site, engajamento/interação,
visualizações de vídeo

Conversões do site e geração de leads
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GESTOR DE CAMPANHAS



4) configurar o público
– Idioma e localização (cidades ou países)

ATRIBUTOS DO PÚBLICO
 – Empresa (categoria, conexões na empresa, seguidores, nomes, setores, tamanho, taxa de crescimento)
 – Dados demográficos (género e idade)
 – Formação (diplomas, instituições de ensino, áreas de estudo)
 – Experiência profissional (anos de experiência, cargos atuais e/ou anteriores, competências, funções e
níveis de experiência)
– Interesses (grupos que está inserido)

PÚBLICOS (externo, Lookalike, Retargeting, Upload de lista)

NOTA: Todas estas características podem ser em critério de inclusão ou exclusão

www.pedrocaramez.pt
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5) Selecionar o formato de anúncio
- Se texto, imagem única, imagens em carrossel, vídeo,
anúncio para seguidores, em destaque, conversa de
evento.

www.pedrocaramez.pt

6) COLOCAÇÃO

7) Configurar um orçamento e agendamento
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Monitorização

Para fazer a monitorização da campanha e verificar os seus resultados, visite a área do gestor de campanhas, onde
poderá consultar: status, despesa, impressões, cliques, média de CTR, Lance, média de CPM, média de CPC,

conversões, custo por conversão, leads, custo por lead e inscrições em eventos.

 

SE QUER SABER MAIS - CLIQUE AQUI

8) Acompanhamento de conversões  

9) Criar o conteúdo do anúncio
- Nome do anúncio
- Texto introdutório
- URL de destino
- Imagem
- Título
- Descrição

10) Clicar em “Lançar campanha”
NOTA: a campanha ainda carece de aprovação do Linkedin e assim que aprovada será publicada e visível
no feed
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https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/cx/2021/images/pdfs/better-linkedin-campaign-planning-v01-20.pdf

