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Por concentrarem um alto número de pessoas conectadas, as redes sociais são importantes

ferramentas para aumentar a visibilidade do seu negócio, atrair clientes e engajá-los.

Nesse sentido, se você é um empreendedor, saiba que vale a pena investir no mundo digital e

neste post vamos apresentar dicas valiosas para o seu negócio utilizando o Instagram e o

TikTok. Continue a leitura!
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Instagram e TikTok como boas estratégias
O Instagram está no mercado há mais de 10 anos e atinge um público amplo de várias idades e

preferências. Com essa rede social, é possível compartilhar imagens e vídeos em formato de

stories, reels, IGTV, lives e muito mais!

Já o TikTok é mais recente, mas ganhou o gosto popular por ser uma forma fácil de

compartilhamento de vídeos. Essa rede social é muito utilizada para entretenimento, mas é

uma boa forma de atrair possíveis clientes.

Esses aplicativos são uma excelente oportunidade para compartilhar com o público os

bastidores do seu negócio e as vantagens dos seus produtos e serviços. Confira as dicas!

1. Divulgue o seu negócio

Usufrua de tudo que o Instagram e o TikTok podem oferecer e divulgue a sua empresa. Vale

investir em influenciadores digitais, parcerias, anúncios pagos, dentre outros.

É importante destacar que você deve focar na qualidade do produto ou do serviço entregue ao

consumidor.

2. Produza conteúdos atrativos

Os conteúdos podem ser em vários formatos, como posts e vídeos curtos. O importante é

entender o que o seu público gostaria de ver para, dessa forma, aumentar a visibilidade do seu

empreendimento.

3. Engaje o público

Os seus seguidores podem interagir de várias formas ao responderem enquetes, por exemplo.

Sempre dê atenção ao seu público, pois assim será mais fácil gerar conexão e transformar

seguidores em clientes.

4. Contrate um consultor de marketing digital

O profissional de marketing digital tem a competência necessária para entender sobre o seu

negócio e preparar as melhores estratégias para atrair o público e aumentar as suas vendas.

Se você tem condições financeiras para contratar um consultor, faça isso, porque você verá que

os resultados serão melhores.

5. Aproveite as métricas

Geralmente as redes sociais oferecem de forma gratuita métricas para os usuários visualizarem

o alcance das publicações, além do perfil dos seguidores, como: idade, local e principais

horários de conexão no aplicativo.
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Conclusão
As redes sociais, como o Instagram e o TikTok, são estratégias usadas por grandes empresas

para estabelecer comunicação com o público e aumentar as vendas.

Assim, essas ferramentas podem ser usadas por qualquer empreendedor, até mesmo as micro

e pequenas empresas.

E você, utiliza essas redes sociais no seu negócio? Compartilhe nos comentários.
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