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Saiba para quem você escreve

Identificando seu público-alvo

 
O público-alvo são as pessoas que você quer atingir com seu
conteúdo. Basicamente, são as pessoas para quem você
escreve.
 
Conhecer melhor seu público-alvo possibilita uma
comunicação mais efetiva e direta com ele, o que
contribui para estruturar pensar melhor em seu
conteúdo e as estratégias de marketing do seu blog.
 
 
 
Definir seu público-alvo não tem mistérios, mas não
significa que seja fácil. Quanto mais você conhece seus
leitores, mais eficaz será sua maneira de se comunicar
com eles.
 
Você pode começar a definir seu público-alvo através
dessas informações inicias.
 
Localização:

Idade:

Gênero:

Interesses:

Comportamentos:
 
 
 
 
Uma boa comunicação só pode trazer bons resultados
para você. No momento que você for criar conteúdos
para seu blog e redes sociais saberá como se comunicar
melhor, qual linguagem utilizar, qual estética do design
tem mais a ver com seu público etc.
 
Continue lendo para saber como fazer seu blog  aparecer
para seu público-alvo no GoogLe.
 

A importância de escolher corretamente seu
público-alvo

*Dados fornecidos pelo Facebook para criação de público de campanha



Google SEO: o maior aliado do

seu blog  
Você quer que as pessoas encontrem seu blog com mais
facilidade no Google, mas não sabe como?
 
A principal dica é: Invista no seu conteúdo, aprimore
seus textos e utilize as técnicas de SEO em seu site.
Segundo o Google, essas são as regras fundamentais
para que seu site tem boas posições quando seu temas
forem pesquisados.
 
 
 
Quando você publicou seu blog na internet, os sistemas
do Google procurou indexá-lo de modo que ele seja
encontrado por quem o procura.
 
Mas como existem páginas sendo publicadas todos os
dias, o Google criou o SEO (Search Engine
Optimization), um conjunto de técnicas que influenciam
os algoritmos do Google a definir o ranking de uma
página para determinada palavra-chave pesquisada.
 
 
 
 
O próprio Google disponibiliza uma página de ajuda à
novos usuários do sistema. Acesse caso você queira um
guia completo e mais aprofundado.

Passo 1: Defina suas palavra-chave

As palavras-chave são as palavras que definem o foco do
seu texto.
Para saber quais as palavras-chave são mais buscadas
pelo seu público-alvo, acesse o Google Adwords Tool.
 

Técnicas de SEO: ajuda o Google e seu público a
entender seu conteúdo

O que são as técnicas de SEO?



 
Passo 2: O título
 
Ao iniciar seu texto, crie títulos precisos e exclusivos, que
contenha a palavra-chave dele.
 
Exemplo: Moda Verão 2020: Saiba as peças que
estarão em alta na estação
Conheça os look que fizeram sucesso no São Paulo
Fashion Week
 
Porém não exagere nas palavras-chave no título, pois
elas se tornam desnecessárias.
 
No titulo também deve haver palavras que instiguem os
leitores, como "saiba", "veja", "acompanhe"
 
Evite: utilizar títulos muito longos, vagos ou que não
tenham associação com o tema do seu texto
 
Passo 3: Utilizando as palavras-chave no seu texto
 
Não há uma regra de quantas vezes ela pode ser
utilizada em seu texto, mas o recomendado é que seja
de 5 à 10 vezes, podendo ter variações, como uso de
sinônimos.
 
Para identificar as palavras-chave em seu texto, utilize o
bold.
 
Passo 4: Utilize links 
 
Ao decorrer do seu texto insira links que induzam seu
usuário a continuar em seu blog.
 
Quanto mais tempo seu leitor passa no seu site, mais o
Google entende que seu conteúdo é relevante e sua
posição no site subirá.
 
Aprimore seu texto de acordo com as técnicas de SEO

Acesse nosso material exclusivo! 
Um roteiro utilizado para aprimorar seus textos e treinar suas habilidade de escrita de
acordo com as regras do Google.



Instagram como meio de 

atingir mais pessoas 
O Instagram é a rede social indispensável para qualquer
blogueirx.
 
Ter bons resultados no Instagram afeta sua imagem como
profissional, pois é nele que seus leitores e as marcas
visualizam seus números.
 
 
Separamos algumas dicas para te ajudar a aumentar os
resultados do perfil do seu blog no Instagram
 
1. Hashtags ajudam muito
 
Em uma atualização recente, o Instagram permitiu com
que os usuários pudessem seguir as hashtags, assim ficam
ligados aos assuntos que gostam.
 
Logo, se você publica usando #moda, as pessoas
interessadas em moda visualizarão sua publicação mesmo
sem seguir sua páginas.
 
Dica: Utilize as hashtags de acordo com os interesses do
público-alvo que você criou no primeiro capítulo
 
2. Poste conteúdos interessantes
 
Para manter a audiência que você já tem e atrair mais
pessoas para seu perfil, ofereça um conteúdo de qualidade,
que chame a atenção e estimule a interação dos usuários
com seu perfil.
 
Fazer perguntas que promovam a discussão é uma boa
tática para gerar envolvimento na sua publicação,
principalmente agora que o Instagram "retirou" os likes
dos perfis.
 
 

Aumentando seu engajamento organicamente



 
Exemplo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E lembre-se: responder os comentários e mensagens privadas
é fundamental para manter sua imagem
 
3. Publique com frequência e se atente aos horários de
publicações
 
Não basta apenas criar o perfil no Instagram e alimentá-lo
quando você posta no blog. O Instagram precisa ser
atualizado frequentemente para manter sua imagem na
lembrança dos seguidores.
 
Mas cuidado para não postar demais e acabar tendo o efeito
contrário!
 
Dica: Viu algum artista usando uma peça diferente ou achou
uma peça "diferentona"? Poste!
 
 
Fique ligadx também nos horários de postagem. 
Para descobrir os melhores momentos para postar é só
utilizar os relatórios estatísticos do Instagram.
 
 
 
Sobrou aquele dinheiro no final do mês e você quer
investir em seu Instagram? Nós vamos te ajudar a
promover sua publicação

Como anunciar no Instagram



Primeiramente você deve criar uma conta de anúncios no
Facebook, provavelmente se você já clicou naquele botãozinho
"Promover publicação" no seu Instagram, sua conta de anúncio
já está criada, deve apenas configurá-la.
 
Primeiro passo: Escolher o objetivo ideal
 
O Facebook oferece 3 categorias de objetivos para você
escolher, sendo elas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dados fornecidos pelo Facebook e adaptados para atender melhor as necessidades dxs blogueirxs

 
Mas para os blogs apenas as categorias Reconhecimento e 
Consideração são relevantes.
 
Reconhecimento:
 
Objetivo: Reconhecimento da marca 
Meta: Aumentar o reconhecimento da sua marca ou serviço
 
Objetivo: Alcance
Meta: Exibir seu anúncio para o número máximo de pessoas
do seu público-alvo
 
Consideração:
 
Objetivo: Tráfego
Meta: Levar as pessoas para um site, publicação do blog, etc.
 
Objetivo: Envolvimento
Meta: Alcançar as pessoas mais propensas a se envolver com
a publicação. O envolvimento inclui curtidas e comentários
 



Objetivo: Visualizações de vídeo
Meta: Compartilhar vídeos para usuários mais propensos a
assistí-los
 
Segundo passo: A escolha do público
 
Você já está familiriarizadx com essa etapa, não é mesmo?
 
Nessa parte você aplicará as informações que coletou do seu
público-alvo, por isso é tão importante defini-lo muito bem.
 
Ultimo passo: Orçamento e programação
 
Nessa etapa você colocará o quanto quer gastar com sua
campanha.
 
O Facebook te dá duas opções para controlar seus custos,
sendo elas medidas por gastos diários, ou seja, quanto você
quer gastar por dia ou gasto vitalício, que é quanto você vai
gastar ao total durante determinado período.
 
Pronto, agora é só colocar sua publicação para rodar!
 
Fique atentx: Se sua publicação tiver texto na imagem,
esse texto não pode ultrapassar os 20% da imagem.
 
Você pode verificar se sua imagem está dentro dos
padrões nesta página.



Pinterest: para seu conteúdo

inspirar  
o Pinterest foi criado em 2009 com o intuito de ser um
grande catálogo de referências para os usuários. Ele
permite que o usuário descubra, compartilhe e salve as
ideias. 
 
Em 10 anos de criação, o Pinterest já possui mais de
300 milhões de usuários.
 
 
Ao contrário do Instagram, os posts no Pinterest - ou
Pins, como são chamados - podem ter um visual mais
"comercial", utilizando artes e títulos na imagem.
 
Essas artes vão chamar a atenção dos usuários quando
pesquisarem por sua palavra-chave.
 
 
O Pinterest também permite que o usuário acesse o link
do artigo diretamente do aplicativo, instigando-os a
entrar no seu site.

Exemplos de publicação no Pinterest

 

Como divulgar meu blog no Pinterest?



 
Criar um pin é muito simples e intuititvo. Segue um breve
tutorial de como criar um e começar a divulgar no
Pinterest.

Como criar um pin 

Clique aqui
e escolha a
opção Pin

Escolha a  
imagem

Coloque o título 
para seu Pin, 
assim como no 
Blog, enfatize a
palavra-chave Faça uma breve descrição

sobre o texto o que está
sendo linkado, também
usando a palavra-chave



Gostou do Guia?
 

Segue a gente nas nossas redes sociais e
acompanhe nosso conteúdo e aprenda

mais sobre marketing digital para seu blog!


