GUIA RÁPIDO DO

INFLUENCIADOR
dIGITAL

de Suceo

E VA N D RO L AO N E

PARABÉNS!
Você acaba de ter acesso ao Guia Rápido, que vai te mostrar em forma de rota,
o caminho que você deverá percorrer para se tornar um Inﬂuenciador Digital de sucesso!

Para isso, você me acompanhará seguindo 5 etapas:

Etapa 1 - Deﬁnindo sua Bandeira;
Etapa 2 - Preparando sua Rede;
Etapa 3 - Preparando seu Conteúdo;
Etapa 4 - Crescendo sua tribo;
Etapa 5 - Proﬁssionalizando sua Rede.
Para que você consuma melhor o conteúdo desse E-book, sugiro que:
· Imprima esse material e estude-o em mãos, para fazer anotações nele mesmo;
· Procure silenciar seu celular e não desconectar durante a leitura;
· Aprenda e faça, ou seja, conforme for absorvendo o conteúdo, pra que;
· Convide uma pessoa para fazer com você, assim vocês podem se incen var.

Boa leitura e vamos juntos.
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ETAPA 1

DEFININDO SUA BANDEIRA.
Isso é a primeira coisa que você deve fazer se você quer de fato ser um INFLUENCIADOR DIGITAL.
Para te ajudar a descobrir, vou deixar algumas perguntas para você responder:
· Qual é a sua paixão?
· Qual é sua causa?
· Por que você quer que as pessoas te ouçam?
· O que você sente ser sua missão?
· Qual é a diferença que você quer fazer na vida das pessoas?
· Qual é a mensagem que você levar em suas postagens?
· Quando alguém pensar em você, qual deﬁnição você quer que ela tenha?

Agora que você respondeu a essas questões, escreva em no máximo 5 linhas,
qual o seu propósito com a suas Redes Sociais:

Muito bem! Agora que sua bandeira está deﬁnida, deixe eu te explicar uma coisa EXTREMAMENTE IMPORTANTE,
sublinhe isso para você nunca esquecer:
· Inﬂuenciador Digital é seguido pelo que ele DIZ;
· Celebridades são seguidos por quem eles SÃO;
Por exemplo:
A Ani a é uma celebridade, as pessoas a seguem por quem ela É, não pelo que ela diz, as pessoas querem conhecer
a ro na da CANTORA Ani a. Então a Ani a NÃO é uma Inﬂuenciadora Digital, ela é uma CANTORA FAMOSA.
Agora se olharmos a Nathália Arcuri, as pessoas a seguem pelo que ela DIZ, pelo que ela ENSINA.
Pra quem não conhece, a Nathália Curi é uma autoridade no assunto sobre VIDA FINANCEIRA, então se você quer
aprender a cuidar do seu dinheiro, você com certeza deve seguir a Nathália.
Por isso é tão importante você deﬁnir a sua bandeira antes de qualquer coisa, porque só assim
a #suatribo conseguirá encontrar você.
Então o Inﬂuenciador Digital de verdade, é AUTORIDADE NO ASSUNTO, no seu nicho e em defender a sua causa.
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ETAPA 1
Agora que você deﬁniu a sua bandeira, você precisa deﬁnir o seu NICHO de atuação.
E o que são nichos?
Nichos nada mais são que o segmento que você vai atuar, alguns exemplos:
· Gastronomia - Onde você vai ensinar sobre receitas;
· Moda - Você vai dar dicas de es lo, roupas;
· Beleza - Aqui você vai falar de cosmé cos, Ensinar a fazer maquiagem, como cuidar da pele, etc;
· Pet - Quando você vai falar sobre animais;
· Empreendedorismo - Que é o meu caso, quando você ensina pessoas a empreender;
· Finanças - Que é o segmento da Nathália, é quando você é especialista no assunto e vai ensinar pessoas
a cuidar melhor do dinheiro;
· Humor - É quando você vai fazer a galera rir;
E por aí vai...
Então agora eu preciso que você deﬁna aqui qual será o seu segmento.
SEGMENTO ESCOLHIDO:
Se você não conseguiu descobrir o seu segmento e a sua bandeira, tenha calma, talvez você precise de mais tempo
mesmo, o mais importante é que agora você sabe o caminho, sabe que sem isso a coisa não vai andar, então tenha
calma e respeito o seu processo evolu vo, onde descobrir sua causa verdadeira pode ser um caminho mais lento e
profundo.
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ETAPA 2

PREPARANDO A SUA REDE:
O próximo passo depois de você descobrir o seu Segmento e Bandeira, é ajustar sua rede de acordo com seu propósito.
· A FOTO DO PERFIL - A escolha da foto é muito importante, e deve estar atrelada a sua causa/propósito.
· A BIO DE INFORMAÇÕES - Na bio, use a seguinte ordem:
Primeira linha: Escreva a TRANSFORMAÇÃO que o seu conteúdo faz;
Segunda linha: Sua formação ou especialidade
Terceira Linha: Telefone ou e-mail de contato.
Quarta linha: Site.
· OS STORIES - Aqui tenha sempre entrega de conteúdo dentro do seu propósito;
· DESTAQUES - Organize sempre pensando nas "dores" da sua audiência.
Algumas pessoas me perguntam: "Evandro, no meu perﬁl pessoal eu posso postar coisas da minha ro na,
do meu dia a dia, do meu cachorro, das minhas ﬁlhas etc?"
A resposta é: PODE, mas nunca pode ter só essa informação lá, porque se a pessoa entrou pela primeira vez e não
tem CONTEÚDO nos seus stories, você perdeu, ela vai embora e não volta mais.
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ETAPA 3

PREPARANDO O SEU CONTEÚDO
Agora que estamos com nossa rede preparada, vamos organizar o conteúdo que vamos entregar.

Como montar um conteúdo incrível?

· Deﬁna o obje vo do conteúdo - Deﬁna bem o que você quer que esse conteúdo gere de transformação na vida
das pessoas, para que assim escolha as formas mais eﬁcazes de comunicar.
Exemplos de obje vos:
· Aumentar seguidores;
· Aumentar autoridade;
· Gerar mais engajamento;
· Viralizar;
· Vender;
· Inspirar;
· Etc.
Deﬁna os formatos de entrega:
· Vídeo;
· Texto
· Imagem;
· Áudio
· Procure sempre uma maneira de medir os resultados: sem mensurar, você jamais consegue saber se está no
caminho certo, então sempre que postar, faça uma análise de como a sua audiência se comportou.
· Escolha a forma de comunicar:
· Com humor;
· Com leveza;
· Com ou sem formalidade;
· Com ou sem material de apoio (como um e-book por exemplo);
· Em qual rede será entregue.

E pron nho, seguindo esses passos, você conseguirá organizar e desenvolver de forma mais asser va seus conteúdos.
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ETAPA 4

CRESCENDO SUA TRIBO
Aqui vão algumas dicas para você aumentar seu número de seguidores com qualidade:
· Patrocine sorteios - Escolha perﬁs que tenha o conteúdo e a audiência semelhante a sua,
com o mesmo segmento ou nicho;
· Faça troca de @ - Indique em seus stories algum inﬂuenciador e ele indica o seu;
· Faça entrevistas ou conceda - Entreviste pessoas do seu nicho, convide para Lives ou se ofereça
para você conceder esse trabalho;
· Faça sorteios - Realize sorteios em seu perﬁl, com algum prêmio legal e coloque na regra que a pessoa precisa
marcar 3 perﬁs na foto oﬁcial, fazendo com que essas pessoas conheçam sua página e sigam;
· Seja repostado - Ins gue seus seguidores a postar você nos stories deles, assim, você é visto por suas audiências;
· Marque famosos em suas postagens - Assim você tem a chance de ser repostado por eles e atrair mais
visibilidade para sua rede.

...

ETAPA 5

PROFISSIONALIZE SUA REDE
Agora que você já está na jornada de crescimento de sua rede, faz bem proﬁssionalizar sua rede com algumas
ações importantes:
· Invista em ensaios fotográﬁcos de alta qualidade para o Feed - Um perﬁl com fotos de alto padrão,
passam maior credibilidade;
· Invista em vídeos - O Instagram prefere vídeos, a entrega é 10x maior do que um post de fotos, porque ele sabe
que a audiência prefere assis r do que ler. Se possível, faça vídeos com legenda, para aumentar a taxa de retenção
em algum lugar com barulho;
· Tenha um celular com câmera de qualidade - Fazer stories de baixa qualidade, passa uma impressão muito ruim para
os seguidores novos;
· Compre uma Ring Light - Uma boa luz é sempre fundamental, então invista numa Ring Light e não passe apuros com
a qualidade dos vídeos;
· Tenha um Midia Kit - Contrate uma agência de Marke ng para desenvolver uma apresentação sua, isso faz toda a
diferença na hora que uma empresa solicita um orçamento com você;

E aí, cur u o material? Espero que tenha te ajudado.
Vamos juntos!
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