
CHECKLIST
Criação de Subpáginas

de

EMPRESApágina da



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 várias tipologias de subpáginas!
Vamos começar!

CLIQUE PARA ACEDER AO 
MEU PERFIL LINKEDIN

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

Showcase Pages são extensões da sua Página LinkedIn, projetadas para destacar uma marca, unidade de negócio ou
iniciativa. Pode criar Showcase Pages para os aspetos da sua empresa com as suas próprias mensagens e segmentos de

público com quem compartilhar.

2) setor
- Selecionar o setor de atuação mais
genérico ou o setor que a empresa atua.

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

3) Tamanho da empresa
- Seleciona o intervalo de nº de funcionários
que corresponde à sua empresa.

5) Localidade
- Colocar endereço e nome das localidades
em que a empresa se encontra.

1) NOME DA PÁGINA SHOWCASE

CRIAÇÃO DE showcase Pages

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

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


8) DESCRIÇÃO
- Redigir um pequeno um texto 
- Incluir também os contactos de email, e/ou
telefone da empresa para facilitar comunicações
entre potenciais conexões LinkedIn.
- Máximo 2000 caracteres.

6) URL dO SITE
- Colocar ligação personalizada para esta
subpágina da empresa.

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

10) BOTÃO PERSONALIZADO
- Selecionar o botão que pretende utilizar.
Pode ser:

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

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

www.pedrocaramez.pt

NOTA: AS SHOWCASE TÊM UMA ESTRUTURA
MUITO SEMELHANTE À PÁGINA DA

EMPRESA.
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3) Nome do evento
- Definir um nome que reflita o tema do seu
evento.

4) FUSO HORÁRIO
- Selecione o fuso horário aplicável.

5) Data de início e fim
- Selecione a data e a hora do evento.

6) Descrição
- Máximo 5000 caracteres
- Adicionar uma descrição breve e concisa
que destaca o tema e o propósito do evento.

www.pedrocaramez.pt

7) PALESTRANTES
- Digite o nome dos palestrantes
- Adicionar conexões de 1º grau

8) VISiBILIDADE
Escolha se:
- Evento Público: Visível para todos e
qualquer pessoa pode participar 
- Evento Privado: Visível para convidados e
quem tenha acesso ao link. Quem não foi
convidado precisa de aprovação para
participar.

9) Localidade/Link de acesso
- Evento presencial: colocar o endereço
- Evento online: colocar link de inscrição
(máximo 1024 caracteres)

2) imagem DE CAPA

CRIAÇÃO DE EVENTO

10) GERENCIAR PARTICIPANTES
- Depois de criado, os participantes podem
convidar as suas conexões.
- É possível fazer download das inscrições.

1) LOGO DA SUBPÁGINA
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3) dESCRIÇÃO
- Máximo 2000 caracteres

4) ADICIONAR SETOR
- Máximo 3 setores

5) LOCALIDADE

6) REGRAS DO GRUPO
- Máximo 4000 caracteres
- Defina as normas e expetativas do grupo

www.pedrocaramez.pt

7) visibilidade
- Pode ser listado ou não listado.
Listado: Aparece nos resultados de
pesquisa e é exibido para pessoas fora do
grupo nos perfis integrantes.
Não listado: Não aparece nos resultados de
pesquisa e não é visível para quem não é do
grupo

2) imagem DE CAPA e perfil

CRIAÇÃO DE GRUPO CORPORATIVO

1) nOME DO GRUPO
- Máximo 100 caracteres
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8) permissões
Selecione o que permite:
- Permitir que os integrantes convidem as
suas conexões
- Exigir que novas publicações sejam
analisadas por administradores


