Redes Sociais
para os negócios
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Para que o Linkedin é usado?
O Linkedin é usado para quatro grandes tópicos e sua empresa pode se
beneficiar de cada um deles:

Obter informações por meio de notícias e artigos – você deve ler e ouvir
o que os profissionais e outras empresas estão produzindo no Linkedin.
Com isso você terá outras chances e inspirações para produzir conteúdo
e se posicionar em algo relacionado ao setor que atua.
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Agora que você sabe um pouco mais sobre a intencionalidade de cada
uma delas, que tal pesquisar as redes sociais de empresas que você gosta/
admira para se inspirar a montar ou melhorar a do seu próprio negócio?
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