Que segredos revela o Linkedin e
que não sabia?
Esta lista de 25 segredos vai surpreender! Confira!

PERFIL
1. Exportar Conexões de 1º Grau – nunca exportou os seus contactos do Linkedin? Vai adorar
esta configuração.
2. Quem viu o seu Perfil? Se for um utilizador de conta básica, o Linkedin mostra-lhe os 5
últimos visitantes e o número de visitas nos últimos 90 dias.
3. Estatísticas de Pesquisas Semanais – avalie em quantas pesquisas feitas por outros utilizadores
surge o seu perfil na semanas anterior.

4. Índice de Vendas Sociais – quer avaliar o seu desempenho na rede? Este índice calcula a sua
eficácia em estabelecer a sua marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir
utilizando insights e cultivar relacionamentos de confiança. É atualizado diariamente!
5. Quer transformar o seu Perfil em arquivo .pdf? Abra o seu perfil, e clique no botão MAIS.
Depois salve como pdf e já está!

ATIVIDADE LINKEDIN
6. Na página inicial, pode classificar os conteúdos: populares ou por mais recentes.

7. Quando analisar uma publicação no feed de notícias, clique no canto superior direito (do post) e
veja as diversas opções: copiar, ocultar, parar de seguir e até denunciar.
8. Quer analisar o volume de atividade das pessoas que segue? Já sabe como. Clique no link.
9. Quem são os seus seguidores? Veja aqui.
10. Sabia que pode enviar 15 mensagens gratuitas / mês para membros que participem em
grupos consigo? Experimente.
11. Quer encontrar os seus grupos do Linkedin? Clique aqui

CONEXÕES
12. Convites enviados ou recebidos – a gestão de convites ficará mais fácil com esta área de
gestão de convites enviados e recebidos.
13. Mural de publicações de um utilizador – outro dos tesouros escondidos é o feed de
publicações efetuadas por um utilizador. Ao abrir o Perfil pretendido, visualizamos o top card, os
destaques e podemos visualizar atividades (se as tiver!).

ESTÁ TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DA SUA PRESENÇA LINKEDIN?
Aproveite já e participe do curso Linkedin mais completo do mercado Saiba mais sobre o Linked2Power
AQUI >>

TÓPICOS LINKEDIN
14. Diretório de tópicos do Linkedin: o Linkedin tem uma área fantástica para aprender mais
sobre uma determinada habilidade. As principais empresas que apresentam profissionais com
essa habilidade, as principais universidades. Pode também escrever este link e substituir a palavra
final.
15. Todas as Indústrias listadas no Linkedin – sempre à procura da listagem de indústrias que
o Linkedin tem? Neste link, encontra todas as opções.
16. Criar Certificado ou diploma para adicionar ao Linkedin (especialmente indicado para
empresas de formação ou universidades). Esta opção vai facilitar o processo.
LINKEDIN E O RGPD
17. Linkedin & RGPD – as últimas orientações da rede face ao novo regulamento geral de
proteção de dados.
18. Linkedin & DPA – aqui pode ver o contrato que celebra com o Linkedin ao criar perfil.

LINHAS DE APOIO AO UTILIZADOR
19. Para solicitar Suporte a páginas de Empresa/Páginas de Carreira
20. Para solicitar Suporte Geral
21. Para solicitar Suporte à Política de Privacidade

OUTRAS SOLUÇÕES LINKEDIN
22. Linkedin Elevate – solução paga para empresas para facilitar o processo de disseminação de
conteúdos pelos colaboradores.
23. Linkedin Profinder – marketplace para freelancers.
24. Slideshare – Plataforma de apresentações, documentos e infografias.
25. Learning – Plataforma de formação dedicada. Milhares de cursos!
RECURSOS LINKEDIN
26. Developers – a página para profissionais que queiram criar aplicativos que utilizem dados do
Linkedin.

27. Linkedin Economy Graph – com relatórios de emprego incríveis!
28. Linkedin Salary – ainda não disponível para Portugal, mas muito interessante. Só temos de
aguardar…

Para ficar SEMPRE atualizado sobre TODAS as atualizações do Linkedin, faça
parte da comunidade “Linked2Power” que conta já com mais de 500 membros!
Registe-se AQUI >> https://goo.gl/p5vtdc

