CHECKLIST de

12 Tarefas Obrigatórias

É Hora de Potenciar o seu Perfil Linkedin!
Olá, eu sou o Pedro Caramez - Especialista na utilização do Linkedin
para Negócios! O perfil Linkedin é o seu melhor cartão de visita e por
essa razão decidi criar esta CheckList para ajudar os profissionais a
construírem um perfil campeão!
Vamos começar!
CLIQUE PARA ACEDER AO
MEU PERFIL LINKEDIN

) Rever e adicionar/remover configurações ao seu Perfil

1

- Deve ser uma atividade regular, “refrescar” o nosso perfil.
Mantenha-o sempre ATUALIZADO!
Pontos relevantes:
Foto, Imagem de fundo
Título - artigo
Resumo - artigo
Conteúdos multimédia

) Rever e Aceitar / Ignorar solicitações de contacto

2

- Defina muito bem quem vai aceitar na sua rede de contactos. Após as decisões de aceitar/ignorar, deve enviar
uma mensagem de boas vindas ou então as razões para não ter aceite o convite.
- A mensagem de BOAS VINDAS pode estar previamente preparada para incluir as informações mais relevantes
que quer dar ao novo membro da sua rede de contactos.
) Convidar novos contactos offline realizados na semana

3

- Todas as semanas, participamos em eventos ou acontecimentos que geram novos contactos. Deve, com
regularidade, identificar essas pessoas no Linkedin e clicar na opção para os convidar para a sua rede de
contactos.

) Escrever uma recomendação para alguém que o tenha impressionado na

4

semana passada

- Vai gerar algumas reações muito positivas, incorporando isso na sua atividade semanal. Quem conhece que
recomendaria a um amigo ou colega? Aproveite o tempo para escrever uma recomendação, apenas 2-3 linhas
será suficiente.

) Efetuar Revisão Semanal dos Grupos

5

- Quando subscreve um grupo, defina a agenda de notificação para “uma vez por semana”, permitindo-lhe ficar
atualizado sobre as discussões e atividades sem se distrair durante a semana.
Selecione 5 grupos por semana para focar a sua atenção!
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) Adicionar um comentário ou uma discussão em um ou mais Grupos
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- Tome alguns minutos para adicionar um comentário significativo e ou reaja na discussão em curso (versão mais
rápida).

) Adicionar uma atualização de estado (publicação)

7

- Todas as atualizações devem ser pertinentes à sua rede de contactos.
- Não traga conteúdo irrelevante e fora do contexto profissional.
Não quererá ficar conectado como o membro da rede Linkedin que publica disparates!
As opções são variadas:
Atividade / Projeto
Viagem
Ligação interessante
Texto

) Adicionar um comentário na atualização de estado de membros da sua rede e
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que surgem no seu feed

- Deve demonstrar que sabe ouvir e interagir com as publicações de outros. Durante alguns minutos, percorra o
seu feed e participe em publicações interessantes e que não "envergonhem" a sua rede.

) Efetuar prospeção de novos contactos
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- Prospeção não significa que deva começar a convidar utilizadores sem antes estabelecer alguma comunicação
com os mesmos. Faça esta prospeção com regularidade, esteja ou não à procura de candidatos, clientes ou
parceiros.

) Enviar uma nota para 3 contactos que não tenha contactado nos últimos
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três meses

- Escolha três ou mais contactos no Linkedin e envie-lhes uma breve nota. Chegando a algumas pessoas
semanalmente, reaproximando pessoal que não contacta há algum tempo é gratificante, tanto pessoal quanto
profissionalmente.

) Escrever uma Publicação Longa

11

- Publique com regularidade - vai atrair seguidores e iniciar novas relações profissionais.

) Acompanhe as páginas das empresas
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- As páginas das empresas trazem hoje muitas publicações pertinentes sobre as suas atividades.
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ATIVIDADES DIÁRIAS

ATIVIDADES SEMANAIS

ATIVIDADES MENSAIS

ATIVIDADES
1. Rever e adicionar/remover configurações ao seu perfil
2. Rever e aceitar/ignorar solicitações de contacto
3. Convidar novos contactos offline realizados na semana
4. Escrever uma recomendação para alguém que tenha
impressionado na semana passada
5. Efetuar revisão semanal dos grupos
6. Adicionar um comentário ou uma discussão em um ou
mais Grupos
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7. Adicionar uma atualização de estado (publicação)
8. Adicionar um comentário na atualização de estado de
membros da sua rede e que surgem no seu feed
9. Efetuar prospeção de novos contactos
10. Enviar uma nota para 3 contactos que não tenha
contactado nos últimos três meses
11. Escrever uma publicação longa
12. Acompanhe as páginas das empresas

