Como contratar
LINKS PATROCINADOS
NO INSTAGRAM?

Conﬁra!
Você sabe como
fazer para contratar
links patrocinados
no Instagram?
Explicaremos tudo
neste material.
Conﬁra!

O que é um link
patrocinado
no Instagram?
Um link patrocinado no Instagram
é um tipo de postagem que pode
ser direcionado para um grupo
especíﬁco de pessoas.

Dessa forma, esses usuários podem ser
seus seguidores ou não.

Como contratar um
link patrocinado no Instagram?
Agora, conﬁra como utilizar a funcionalidade
dos links patrocinados no Instagram!

MIGRAR PARA CONTA COMERCIAL
O primeiro passo é mudar a sua conta convencional para uma conta
proﬁssional. Isso pode ser feito no próprio app do Instagram.
Para realizar a mudança, basta clicar em
"Conﬁgurações" e, em seguida, na opção
“Mudar para conta proﬁssional”.

CLICAR EM "PROMOÇÕES"
Ao fazer isso, você perceberá que o seu app terá o botão "Promoções".
Nesse momento, você deve clicar nessa opção.

ESCOLHER A OPÇÃO "IMPULSIONAR PUBLICAÇÕES"
Feito isso, aparecerá a página de impulsionamento de suas
postagens. Nessa etapa, você deve escolher quais páginas e
postagens serão patrocinadas.

VINCULAÇÃO DA SUA
PÁGINA NO FACEBOOK
Para criar links patrocinados
no Instagram, você precisará
de uma página no Facebook.
Se não tiver, o próprio
sistema criará.

SELEÇÃO DO PÚBLICO QUE SERÁ ATINGIDO
Na próxima etapa, você utilizará todo o poder de disseminação de
postagens que existe nas plataformas Facebook e Instagram.
Você, então, escolherá o público que pretende atingir. Assim,
pode patrocinar uma postagem para as pessoas que seguem
o seu perﬁl ou outros usuários.

INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES
DE PAGAMENTO
Por ﬁm, é necessário
determinar o valor que será
investido diariamente,
bem como o método de
pagamento escolhido.

Quais benefícios isso pode trazer?
Contratar links patrocinados no Instagram pode trazer benefícios muito
interessantes para um estabelecimento. Entre eles:
Maior visibilidade da sua marca;
Atração de novos consumidores;
Envio de publicações e
mensagens especíﬁcas para
um grupo de clientes;
Baixo custo na divulgação de
seus produtos e serviços.

Contratar links patrocinados no Instagram é algo muito
simples e poderoso. Portanto, não perca mais tempo e
comece a utilizar essa ferramenta o quanto antes.

