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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 uma página de empresa de
sucesso!
Vamos começar!

CLIQUE PARA ACEDER AO 
MEU PERFIL LINKEDIN

1) Logo da página
- Logo atualizado (300x300);
- Boa resolução de fotografia;
- Formatos aceites: PNG, JPEG ou GIF até 2 MB

3) Imagem de Capa da página
- Imagem associada à área de negócio ou
empresa;
- Formatos aceites: PNG, JPEG ou GIF até 2 MB;
- Dimensões 1128 x 191.

4) slogan
- Proposta de valor da empresa para o mercado;
- Áreas de negócio;
- Máximo 120 caracteres.

5) Setor de Atuação
- Selecionar o setor de atuação mais genérico ou o
setor que a empresa atua.

2) Nome da página
- Nome comercial da empresa.

ASSINALE COM UM VISTO NAS CAIXAS AO LADO
DE CADA SECÇÃO PARA MARCAR AS ETAPAS CONCLUÍDAS.
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6) Botão personalizado
- Selecionar o botão que pretende utilizar.
Pode ser:
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É Hora de Potenciar a sua Página de
Empresa no Linkedin!

CLIQUE AQUI E CRIE A SUA PÁGINA

https://www.linkedin.com/in/caramez/
https://www.linkedin.com/company/setup/new/


9) URL site da empresa
- Colocar ligação personalizada para a página
da empresa.

8) SOBRE/VISÃO GERAL
Redigir um texto que demonstre:
- O que faz na sua empresa;
- Mais-valias que pode trazer ao mercado;
- Prova social;
- Incluir também os contactos de email, e/ou
telefone da empresa para facilitar
comunicações entre potenciais conexões
LinkedIn.
- Máximo 2000 caracteres.

10) número de telefone
- Insira o número de telefone da empresa ou
aquele que quer que esteja associado à
mesma.

11) tamanho da empresa
- Seleciona o intervalo de nº de funcionários
que corresponde à sua empresa.

12) tipo de empresa
- Escolha qual o tipo da sua empresa. 

13) ano de fundação
- Coloque o ano em que a sua empresa foi
fundada.

14) especializações
- Pode selecionar, no máximo 20,
especialidades da sua empresa.

7) URL Personalizado
- Criar um endereço personalizado para poder
associar ao seu cartão comercial ou ao seu
website.
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www.pedrocaramez.pt
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15) gerenciar idiomas
- Criar página em mais do que 1 idioma.
- Possibilidade de mudar o slogan e a descrição para outro idioma.

16) HAShTAGS
- Adicionar até 3 tópicos de hashtags
relevantes para a sua página.
- Deve utilizar estas hashtags nas
publicações da empresa.

17) LOCALIDADES
- Colocar endereço e nome das localidades
em que a empresa se encontra.

Super Administrador
Administrador de Conteúdo
Analista

18) gerenciar administradores
- Inserir os administradores da página e a
sua função que pode ser:

Máximo 50 administradores.

www.pedrocaramez.pt

LEITURAS RELEVANTES PARA CRIAR A SUA PÁGINA - clique aqui
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https://pedrocaramez.pt/pagina-da-empresa-no-linkedin/

