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O Atual Estado do
Facebook em 2019

 Um pesquisa da Statista em 2019 mostra que o Facebook tem no Brasil 100

milhões de usuários.

 

Em um levantamento da Rock Content em 2019, 97,5% dos entrevistados

mencionaram o Facebook com usuário da Rede Social.

 

No fim das contas , ele continua sendo uma das maiores redes sociais do

mundo, com 2,4 bilhões de usuários ativos por mês, segundo a Statista.

Lealdade à Marca

O que este e-book vai te ensinar não só a ganhar seguidores, mas ganhar

seguidores segmentados e por uma boa razão, você precisa ter seguidores

engajados  com o seu negócio, não apenas seguidores.

 

Lealdade à marca é o resultado previsível de divulgação de alto nível, que pode

ser replicada em qualquer negócio no mundo. E para gerar lealdade à marca é

um processo bem simples:

 

Tenha um produto excelente;

Desenvolva uma presença nas mídeas sociais;

Concecte-se com seus seguidores.

 

Vamos as dicas que vão te ajudar a ganhar mais que apenas likes, mas também

lealdade de marca.
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1- Seja Líder

Estabelecer uma marca na Rede Social quer dizer exercer influência sobre o

público que segue. 

 

Por isto você precisa agir como líder capaz de inspirar e engajar pessoas,

tornando-as seguidoras fiéis ao seu negócio.

 

A dica é conhecer bem seu Avatar/Persona, Assim você poderá conhecer os

interesses  das pessoas que tem interesse no seu negócio e assim criar

conteúdos para engajar pessoas certas, que irão indicar sua marca e comprar

seus produtos.

 

 CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

 SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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2- Publique Conteúdo
Relevante

O ponto central de uma estratégia do Facebook é oferecer conteúdo relevante

para o seu público, capaz de engajar e causar identificação nas pessoas que

seguem a sua marca.

 

Isto é o que gera autoridade para sua empresa no mercado e faz com que ela

seja referência confiável  para seu consumidor.

 

Você precisa se destacar em meio ao caos informacional trazendo uma

mensagem valiosa de fato.

 

O primeiro passo para criar conteúdo relevante é entender com quais assuntos 

 a sua persona se identifica e tem interesse.

 

Então mais uma vez, você precisa definir quem é seu cliente ideal e você

consegui fazer isto identificando sua persona.

 

Baixe Grátis o E-book : DEFININDO SUA PERSONA

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS

AGORA MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER

MAIS!
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3- Conquiste Fãs 

Verdadeiros

Um fã verdadeiro é alguém que vai comprar qualquer coisa que você produzir.

 

Você deve se preocupar em ter seguidores

engajados, por isto a definição do seu

cliente é importante.

 

Se você está construindo sua audiência,tenha foco em conquistar fãs

verdadeiros e que vão interagir realmente com seu negócio. 

Pessoas que compram da marca, falam dela para outras pessoas e interagem

constantemente.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS

AGORA MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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4- Seja Atencioso

O engajamento é uma via de mão dupla.

 

Não basta os seguidores interagir com a marca, Ela também precisa conversar

com eles

 

Além de aumentar o potencial de conexão com a marca, você ainda pode

aumentar o número de seguidores.

 

Ai, você pensa, mas já crio conteúdo , o que mais fazer?

 

Simples, responda os comentários, dê boas vindas aos novos seguidores e

responda as criticas também. 

 

Com estas iniciativas, você cria um relacionamento humanizado com seus

seguidores, e afinal de contas estamos falando de uma REDE SOCIAL, pessoas

querem falar com pessoas.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS

AGORA MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER

MAIS!
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A CHAVE É...

    COMEÇAR
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5- Seja um Membro
Engajado nos Grupos
do Facebook

Criar conteúdo de valor, focar no crescimento... tudo isto é ótimo.

 

Mas esta dica é uma das boas estratégias de marketing no facebook.

 

Por definição, um seguidor bem segmentado no Facebook é aquele que tem

interesse em seu negócio/serviço.

 

Esse tipo de pessoa que se encaixa quase perfeitamente na sua PERSONA de

comprador.

 

Se quiser ter uma comunidade leal de seguidores no Facebook, você precisa

fazer contato com essas pessoas e oferecer a elas uma razão para se juntarem ao

seu grupo.

 

Para encontrar essas comunidades, vá à caixa de pesquisa do Facebook e insira

o nome do segmento do seu negócio.

 

 Se seu público-alvo for empreendedores, é só inserir “empreendedor”:

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA MESMO!

 IM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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Após pesquisar seu termo você verá uma página listando todas as informações 

 relevantes para o seu segmento.
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Clique na aba “Grupos”, no canto superior direito. Ou você pode continuar

descendo a página, se preferir.

 

Cada um desses grupos deve ter entre algumas centenas e vários milhares de

membros. Após examinar as regras, você pode clicar no botão “Entrar” e se

tornar parte do grupo.

 

Após entrar no grupo, as regras são bem simples:

 

1-Evite se autopromover de forma óbvia. Isso é irritante e na pior das hipóteses,

pode te levar a ser expulso do grupo.

 

2- Ofereça valor sempre que possível, gratuitamente. É aqui que você vai

construir sua autoridade online. 

 

3- Fale diretamente com as pessoas e use o mínimo possível de “linguagem

corporativa”.

 

 Esse não é o lugar ou o momento certo para vender. É importante ter em mente

que a sua presença no grupo não é a de vendedor.

 

Você está aqui para compartilhar ideias com outros fãs do seu segmento. Mostre

sua paixão por esses temas.

 

Quanto mais ativo e envolvido no grupo você for, maior a probabilidade de ser

visto como autoridade no assunto.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

IM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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6- Convide quem
curtir suas
publicações para
virar seguidor

Uma estratégia simples para ganhar seguidores no Facebook é convidar

pessoas que deram likes nas suas publicações para curtirem a página, caso elas

ainda não tenham feito.

 

Isso acontece principalmente quando elas consomem o seu conteúdo por meio

do compartilhamento de terceiros.

 

Tenha em mente que, se uma pessoa curtiu a sua publicação, mesmo que por

tabela, é provável que tenha se identificado com o conteúdo.

 

Então, não há problema em convidá-la para curtir sua página, o que pode ser

feito por meio de um botão específico na publicação, que envia o convite para

as notificações daquela pessoa.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS

AGORA MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER

MAIS!
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7- Conheça sua
concorrência

Analisar a concorrência é uma atividade conhecida como benchmarking.

 

E é altamente recomendável que você esteja sempre por dentro das estratégias

que outras empresas do segmento utilizam, até mesmo para encontrar boas

referências para o seu próprio posicionamento nas redes sociais.

 

Afinal, se é do mesmo segmento, é bem provável que o público seja muito

parecido.

 

No Facebook, existe a opção de acompanhar o que seus concorrentes postam,

permitindo que você avalie postura, tipos de conteúdo e engajamento nas

publicações.Basta fazer alguns cliques:

 

Acessar o painel da sua página e clicar em “informações”

Selecionar a aba de “visão geral” 

Rolar a página para baixo até chegar em “páginas para acompanhar”

 

Adicionar até cinco concorrentes que você deseja observar. Pronto, com esses

simples comandos, você tem acesso a algumas estatísticas dos concorrentes

diretos.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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VOCÊ QUER
TER SUCESSO?

 

 

 

BUSQUE
APRENDER PARA

EVOLUIR!
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8- Use CTA's nas suas
postagens

CTA é a sigla para call to action, ou chamada para a ação, na tradução para o

português

 

.Essa estratégia consiste em usar palavras que instigam o usuário a realizar uma

ação.

 

É o caso de expressões comuns como:

 

Clique aqui

Compartilhe

Marque seu amigo na publicação

Comente sua opinião.

 

A dica é usar CTAs nas postagens no Facebook, pois elas ajudam a aumentar o

engajamento dos usuários na medida em que eles realizam as interações com a

sua página. 

 

No fim das contas, é uma ação simples que faz diferença na hora que o seu

seguidor vê suas publicações.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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9- Divulgue sua
página em outros
canais de marketing

A minha recomendação é que você não fique restrito ao Facebook para ganhar

mais seguidores nessa própria plataforma.

 

Afinal, é possível coordenar ações em vários canais de marketing, o que é útil

principalmente porque nem sempre o público que você tem uma rede é o

mesmo que tem em outra.

 

Então, aproveite para divulgar a sua página no Facebook em outros canais:

YouTube, Instagram, e-mail marketing, LinkedIn e blog, por exemplo.

 

Claro que o conteúdo publicado em cada rede social não é o mesmo, mas elas

sempre giram em torno do assunto referente à sua marca.

 

Então, essa é uma forma de conquistar seguidores e ampliar a oferta de

conteúdo para eles, caso acompanhem sua empresa em várias redes sociais

diferentes

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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10- Crie um
calendário de
publicação
consistente

Vamos focar na importância de ser consistente para gerar lealdade à marca e se

transformar em uma autoridade online.

 

Quando se trata de mídias sociais, os usuários esperam que você esteja

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

 

Isso é especialmente verdadeiro quando você tem um público internacional em

vários fusos horários diferentes.

 

Você não pode “tirar férias” das mídias sociais. Não se quiser desenvolver uma

presença forte nas redes sociais em 2019. 

 

Se estiver procurando horários e frequências ideais para publicação,

o SocialBakers fez um estudo que mostrou que publicar entre 5 e 10 vezes por

semana é o ideal. Mas lembre-se: isso é apenas uma orientação inicial.

 

Mas esteja sempre presente, a constância é primordial para um bom

crescimento da sua marca e para vender seus produtos.

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!
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COMO CRIAR UM PRODUTO
DIGITAL DO ZERO COM

APENAS 5 PASSOS, SEM SABER
QUAL TEMA.

VEJA O QUE VOCÊ VAI
ENCONTRAR NO 

E-BOOK
 

Encontrar o Assunto do Produto

Pesquisar o Tema do Seu Produto

Filtrar Informações Para Seu Produto

Fazer o Esboço do Seu Produto

Criar o Produto

Quero o Meu!
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Resumindo...

Esse processo é tão fácil quanto parece.

 

Conseguir seguidores no Facebook com segmentação não é uma ação

extremamente complexa. Vai muito além de conquistar likes rápidos e curtidas

de um público que não é o seu foco.

 

A verdade sobre desenvolver lealdade à marca é que isso depende de duas

coisas: paciência e generosidade. Ninguém se transforma em autoridade do dia

para a noite. 

 

Você terá que passar horas criando conteúdo e se estabelecendo. Você terá

também que ser mais generoso do que a maioria das campanhas de

marketing esperam que você seja. 

 

Oferecer valor é a única forma consistente de chamar a atenção das pessoas nas

mídias sociais. Você já sabe quais são os passos:

 

Criar objetivos para garantir crescimento no curto e no longo prazo.

Criar conteúdo para oferecer valor aos seguidores do Facebook.

Engajar outros usuários em grupos para garantir seguidores segmentados.

 

Hora de colocar tudo isso em prática. 

 

CRIE UM PRODUTO DIGITAL DO ZERO EM 5 PASSOS AGORA

MESMO!

SIM... ISTO É POSSÍVEL.. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!

 WWW.CAPTURADIGITAL.COM.BR

http://www.capturadigital.com.br
http://bit.ly/criarinfoprodutodozero


Obrigada!

Espero que tenha gostado do nosso conteúdo e que coloque em prática hoje

mesmo.

 

Fique por dentro de tudo, siga-nos nas redes sociais e conheça nosso site.
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