
Pensem na descrição como um cartão de
visita digital para a C2 Capital Partners.
 
Esta é uma oportunidade não só para
falarmos da C2 e da nossa função na empresa,
mas também para darmos a conhecer a nossa
visão sobre o setor e evidenciarmos as nossas
competências.
 
O tom de voz, por exemplo, também é
importante, pois pode refletir a nossa
personalidade e atitude. Se quiserem um bom
exemplo, vejam este perfil. 

Todos podemos ser mais proativos e contribuir
de forma positiva para o aumento de
notoriedade da C2. 
 
Sigam a página de Linkedin da C2 e partilhem
os conteúdos, bem como conteúdos relevantes
partilhados pelos sócios ou outros
colaboradores.
 
Estejam atentos e partilhem sempre que fizer
sentido. De preferência com um comentário ou
fazendo referência à C2 Capital partners.

É importante lembrar que este é um perfil
profissional, por isso, se ainda não tiverem uma
fotografia de qualidade que passe uma mensagem
de confiança e competência, esta é a altura certa
para o fazerem. 
 
E já agora, a imagem de fundo é também uma
oportunidade para darmos palco à C2, embora de
forma mais súbtil. Aqui, podemos colocar uma
imagem que faça referência à C2 ou ao setor, por
exemplo. Vejam como aqui.

Lembrem-se de utilizar palavras-chave
relevantes para as vossas funções e para o
negócio da C2. 
 
O Linkedin é também um motor de pesquisa
para muitos stakeholders, por isso, pensem nas
palavras através das quais querem que o vosso
perfil seja encontrado e usem-nas. 

Aumentar a visibilidade da C2 no Linkedin

Sigam hashtags relevantes de forma a garantirem
que estão atentos à informação mais importante
sobre um determinado tema. E, claro, sigam
também as hashtags ligadas ao setor e
utilizadas pela C2, e utilizem-nas nas vossas
publicações sempre que fizer sentido. V ejam
como aqui.

Escolher uma
fotografia profissional.

O nosso perfil individual pode e deve atuar como
um cartão de visita para a C2, conferindo-lhe
maior notoriedade e ajudando a gerar negócio. 
 
Por isso, sugerimos que aproveitem para atualizar
a vossa função e mudar a empresa para C2
Capital Partners, garantindo desta forma que o
logótipo da C2 fica visível nos vossos perfis. 
 
Vejam como fazer aqui.

Usar Palavras-Chave.
Escrever uma
boa descrição.

Tirar partido de
hashtags relevantes. 

Contribuir de
forma proativa.

RECOMENDAÇÕES PARA

Fazer parte.

https://www.linkedin.com/in/jennbellso/
https://www.linkedin.com/in/jennbellso/
https://www.linkedin.com/company/c2-capital-partners/
https://drive.google.com/file/d/1RCuoM6sCAWWJ2BMFniw0f-n73XMwofSX/view
https://drive.google.com/file/d/1JKhQ2JEI7zmdz3GcdGus6XHojoIxmOyF/view
https://drive.google.com/file/d/16ekByKrwYiMO8ueC5WUCoHrK4BS3S_YI/view
https://drive.google.com/file/d/1bMS8iQAPS6O1SlmLshSADPwKWr_866Fb/view
https://drive.google.com/file/d/10mw70zVRlQvVmV0ysc2EpVsQF-4d6_mv/view

