
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Domine o LinkedIn para Empresas

20 € (Sócios: 10 €)
OBS : Totalmente assíncrono 

Desempregados têm desconto igual a sócios SITESE (ver Regime Inscrição em ações de aperfeiçoamento profissional) 

Formação online. 

Data:  A divulgar

Finalidade do Curso

Com mais de 850 milhões de utilizadores ativos (só em Portugal já são mais de 3 milhões), o LinkedIn é atualmente a
plataforma mais relevante do universo profissional. Este é apenas um dos dados estatísticos que corroboram a
importância da rede social profissional como ferramenta essencial para o posicionamento e fortalecimento da marca no
universo online.

A quem se destina o curso

Empreendedores Gestores de empresas Responsáveis pelo marketing e/ou comunicação da Empresa.

Programa

1 Domine o LinkedIn para Empresas
1.1 Introdução ao Linkedin
1.1.1 Importância do LinkedIn no universo digital
1.1.2 Principais objetivos e propósitos para o uso da plataforma
1.2 Páginas de LinkedIn
1.2.1 Análise geral das Páginas de Empresa
1.2.2 Como personalizar e otimizar a sua Página de Empresa
1.2.3 Funcionalidades essenciais das Páginas de Empresa
1.2.4 Outros tipos de presença no LinkedIn: Grupos, Páginas Showcase, Carrer Pages, Produtos, Eventos, etc
1.3 Planeamento Estratégico de Conteúdos
1.3.1 Como elaborar um plano de conteúdos consoante os objetivos da empresa
1.3.2 Tipos de conteúdos e dicas para gerar conteúdo que gera impacto no LinkedIn
1.3.3 Com traçar um Plano de Conteúdos + Ferramentas Úteis
1.4 Estratégias para Obter Mais Seguidores
1.4.1 O que é Employer Branding e qual a sua importância
1.4.2 Como usar Employee Branding para envolver os colaboradores
1.5 Opções LinkedIn Premium
1.5.1 Diferentes perfis premium e quais as suas principais vantagens
1.5.2 Sales Navigator & Recruiter Light: vantagens e características desses recursos premium
1.6 Análise dos Resultados
1.6.1 Métricas e o que analisar através do LinkedIn Analytics
1.6.2 Plataformas externas para medição de resultados



Saiba mais em www.citeforma.pt


