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kit de iniciação
Já toda a gente ouviu falar ou sabe um pouco sobre as redes sociais, pois fazem parte do nosso dia-a-dia.
Mas no que toca a promover o seu negócio, sente-se à vontade para andar de plataforma em plataforma?
As diferenças entre cada ferramenta são claras? Com estes passos rápidos e simples, estará preparado para
promover o seu salão no Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram num piscar de olhos.
Já tem algumas noções básicas? Passe directamente para a próxima secção!

O QUE É O PINTEREST?
É um quadro virtual onde pode partilhar as
suas imagens preferidas e as suas inspirações
na forma de “pins”.

O QUE É O FACEBOOK?
É a principal plataforma onde os utilizadores
podem publicar, comentar e partilhar os mais
diversos conteúdos.

QUAL A SUA UTILIDADE?

9/10
OS UTILIZADORES DO
FACEBOOK LIGAM-SE
TODOS OS DIAS.
Estes são meios fundamentais para atrair
clientes e publicitar o seu negócio! Partilhe a
sua experiência e as suas ofertas exclusivas
para aumentar o interesse.

QUAL A SUA UTILIDADE?
O QUE É O TWITTER?

DA MODA À BELEZA, CONSEGUESE DIZER MUITA COISA COM
APENAS 140 CARACTERES.
Interaja directamente com os seus clientes e
deixe o seu talento falar por si através das
suas fotografias!

COMO UTILIZÁ-LO?
1. Vá a: https://www.facebook.com pages/
create.php
2. Das seis opções disponíveis, escolha
“negócio ou estabelecimento local”
3. Escolha a categoria “spas/beleza/cuidados
pessoais” e preencha com o nome e a
morada do seu salão
4. Acabe de preencher as informações básicas
e carregue uma fotografia para o seu perfil
(o logótipo do seu salão)
5. Comece a alimentar a página com os seus
conteúdos. Inclua informações práticas, como
as horas de abertura e fecho, e uma breve
história do seu salão na secção Sobre mim
6. Não se esqueça de gostar das nossas
marcas no Facebook!
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COMO UTILIZÁ-LO?
1. Ligue-se a www.twitter.com para criar uma
conta
2. Preencha directamente as suas informações
básicas na página inicial (nome completo,
e-mail e senha) e depois clique em
“Inscreva-se no Twitter”
3. Escolha um nome de utilizador (por ex.
@Gloss_Salao) para completar o seu registo

É uma plataforma de partilha de fotografias/
vídeos, que permite aos utilizadores aplicar
filtros para obterem um resultado artístico e
especial.

QUAL A SUA UTILIDADE?

O Twitter é uma rede em que as pessoas trocam
informações através de mensagens de 140
caracteres, que se chamam Tweets. É uma forma
simples de conhecer as notícias mais recentes
sobre os temas que são importantes para si.

QUAL A SUA UTILIDADE?

O QUE É O INSTAGRAM?

CONTA COM MAIS

100

MILHÕES
DE
DE UTILIZADORES

PARTILHAR

A SUA
PARA
FONTE DE INSPIRAÇÃO E AUMENTAR
OS SEUS SEGUIDORES!
COMO UTILIZÁ-LO?
1. Crie uma conta em www.pinterest.com com
a sua conta do Facebook ou do Twitter, ou
registe-se com o seu endereço de e-mail

EM TODO O MUNDO
A plataforma ideal para chegar a um público
mais vasto, mostrar os seus clientes e
recompensar os seguidores/clientes com
promoções.

COMO UTILIZÁ-LO?
1. Descarregue a aplicação do Instagram para
o seu smartphone (disponível para Android
ou iPhone)

2. Carregue o logótipo do seu salão

2. Clique no botão “Iniciar sessão” na página
inicial

3. Siga WellaPro e começa a partilhar pins!
Tão simples quanto isso.

3. Complete o seu perfil com uma fotografia
4. Carregue uma fotografia para o seu perfil
(o logótipo do salão) e personalize o fundo
5. Tire a sua primeira fotografia e siga:
@WellaHair e @SPSystemProfessional!

4. Carregue uma fotografia para o seu perfil
(o logótipo do salão) e personalize o fundo
5. Envie o seu primeiro tweet e siga:
@WellaPro, @SebastianPro, @SPSystemPro!

Qual é a plataforma certa para o seu negócio?
A decisão é sua! Como o Facebook continua a ser a rede social mais usada em todo o mundo, esse será um dos
primeiros locais onde um cliente potencial irá procurar o seu salão.
Aconselhamo-lo a começar com o Facebook e a expandir a sua presença nas redes sociais a partir daí, à medida
que o tempo/orçamento o permitirem.
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kit visual

COMO UTILIZÁ-LO?
Quando utilizar estes materiais, não se esqueça de manter o logótipo do seu
salão como fotografia de perfil predefinida em todas as redes sociais.

KIT VISUAL SEBASTIEN PROFESSIONAL

Imagem(ns) de capa para o Facebook (para actualizar uma vez por mês)

O QUE É?
Neste kit de personalização, encontrará
os materiais criativos de que precisa para
consolidar a sua presença nas redes sociais
e para actualizar as páginas do seu salão, no
Facebook e no Twitter, com a imagem e o estilo
de 2014 das suas marcas preferidas da Wella.

Imagem(ns) de capa para o Twitter (para actualizar uma vez no período
de dois a quatro meses)
Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com
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KIT VISUAL WELLA PROFESSIONALS

Imagem(ns) de capa da Wella para o Facebook (para actualizar uma
vez por mês)

Imagem(ns) de capa da Wella para o Twitter (para actualizar uma
vez no período de dois a quatro meses)
Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS
em socialmediaguide.wella.com

KIT VISUAL SYSTEM PROFESSIONAL

Imagem(ns) de capa SYSTEM PROFESSIONAL para o Facebook
(para actualizar uma vez por mês)

KIT VISUAL NIOXIN

Imagem(ns) de capa Nioxin para o Facebook
(para actualizar uma vez por mês)

Imagem(ns) de capa Nioxin para o Twitter
(para actualizar uma vez no período de dois a quatro meses)
Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS
em socialmediaguide.wella.com

KIT VISUAL CLAIROL PROFESSIONAL

Imagem(ns) de capa Clairol Professional para o Facebook
(para actualizar uma vez por mês)
Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS
em socialmediaguide.wella.com

Imagem(ns) de capa SYSTEM PROFESSIONAL para o Twitter
(para actualizar uma vez no período de dois a quatro meses)
Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS
em socialmediaguide.wella.com
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kit de conteúdos

COMO UTILIZÁ-LO?
De acordo com as estatísticas, publicar 3-4 vezes por semana é a melhor forma de envolver os seguidores.
No entanto, deve definir o número final de actualizações tendo em conta os seus objectivos individuais, a sua
capacidade para manter um fluxo de comunicação constante e as notícias e promoções do seu salão. Regra
geral, o melhor é fazer por tentativa e erro: se reparar que a interacção e o envolvimento estão a diminuir, faça
publicações apenas quando tiver conteúdos novos e entusiasmantes para partilhar.
Carregue directamente vídeos no Facebook (em vez de incluir um link para o YouTube) para obter um maior
envolvimento.
E não se esqueça: a sua presença nas redes sociais é uma extensão da sua marca e do seu salão, por isso
mantenha-se fiel aos seus valores, estilo e voz própria.

KIT DE CONTEÚDOS WELLA PROFESSIONAL

O QUE É?
Já criou as plataformas, agora tem de as
dinamizar. As estatísticas dizem que as
actualizações com imagens são sete vezes
mais apelativas para os seguidores e clientes,
mas podem ser dispendiosas. Nesta secção,
fornecemos uma ampla selecção de imagens
que pode utilizar para inspirar e envolver o
seu público com conteúdos das suas marcas
preferidas da Wella.

Imagens e vídeos para actualizar o estado
no Facebook ou para partilhar no Twitter

Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com
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KIT DE CONTEÚDOS SEBASTIAN PROFESSIONAL

Faça o download do KIT VISUAL E DE
CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com

KIT DE CONTEÚDOS NIOXIN

Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com

KIT DE CONTEÚDOS SYSTEM PROFESSIONAL

KIT DE CONTEÚDOS CLAIROL PROFESSIONAL

Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com
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Faça o download do KIT VISUAL E DE CONTEÚDOS em socialmediaguide.wella.com
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kit de comunicação
EXEMPLOS DE PUBLICAÇÕES
1. Comunique promoções e ofertas
“Esta semana, receba grátis um produto de
styling Clairol em todos os serviços de corte e
secagem. Não perca esta oportunidade!”
2. Partilhe os estilos de que se orgulha e envolva
os seguidores com perguntas
“Nova estação, nova imagem! A Sara queria
um estilo novo e fresco para o Verão, e foi
exactamente isso que fizemos. O que acha?”
3. Mostre que sabe o que está na moda e incentive
os fãs a fazer marcações
“Nesta estação, adopte um estilo #Natural. Faça
já a sua marcação para ficar com a melhor
imagem para a Primavera e Verão!”
4. Divulgue eventos e workshops no salão
“Quer aprender a tratar do seu cabelo pintado
em casa? Apareça no nosso salão na sexta-feira
e participe no workshop sobre coloração
(e também no cocktail!) para ficar a conhecer
todos os segredos.”

QUE TIPO DE
CONTEÚDOS DEVO
PARTILHAR?
• Promova eventos sobre
penteados
• Dinamize o seu negócio com
promoções e ofertas no salão
• Partilhe o seu trabalho e as
interpretações das tendências
de outros estilistas no seu
salão, para mostrar aos seus
clientes aquilo de que é capaz.

Facebook

DICAS
• Publique regularmente (três ou quatro vezes por semana, nunca mais
do que duas vezes por dia)
• Carregue fotografias com uma mensagem sua para envolver a sua
comunidade
• Certifique-se de que responde a todas as perguntas dos seus seguidores
– podem ser potenciais clientes!
• Adicione hashtags para fazer parte de uma conversa sobre um
tópico específico e para atrair novos clientes (por ex. #cortedecabelo
#tendênciasdeverão)
• Avalie os resultados: O Facebook tem uma ferramenta de análise integrada,
que lhe permite saber não só qual o alcance e o teor viral das suas
publicações, como também de onde vem o seu público, de modo a que
possa direccionar melhor os seus conteúdos para o público-alvo certo.
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EXEMPLOS DE TWEETS
1. Escreva um tweet sobre os seus produtos
preferidos da Wella
“Levámos a #coloração para outro nível! O nosso
obrigado à @WellaPro por nos ter oferecido a
#IlluminaColor”
2. Escreva tweets sobre as ofertas no salão:
“#Sextaemgrande: Venha secar o cabelo e beber
um copo de champanhe, e comece o fim-de-semana
da melhor forma!”
3. Envie tweets sobre questões de cabelo aos seus fãs
“Morenas: já alguma vez pensaram em ficar loiras?
#renovar, #cordecabelo”
4. Envie tweets com mudanças de visual e fotografias
“Uma fantástica transformação de estilo conseguida
pela Sofia, a nossa estilista de cabelos! #Secagemcomestilo”

Twitter

QUE TIPO DE CONTEÚDOS
DEVO PARTILHAR?
• Envie tweets com dicas de
hair styling e coloração para
consolidar a posição do seu
salão como especialista local
• Divulgue as notícias do salão:
novos produtos/serviços e
ofertas
• Envie tweets com fotografias de
mudanças de visual em curso
e de clientes satisfeitos (com a
autorização dos clientes, claro!)
• Partilhe conteúdos dos
profissionais da Wella que são
inspiradores para si!

DICAS
• Siga estilistas e outros criativos que são uma fonte de inspiração para
si e para o seu salão
• Não hesite em participar em conversas interessantes sobre penteados
ou tendências (e procure-as com as hashtags!)
• Responda sempre aos tweets dos seus seguidores e clientes
• Utilize #hashtags para fazer parte de uma conversa mais abrangente:
#tratamentos, #penteados…
• Faça tweets em directo dos eventos no seu salão
• Responda aos tweets dos seus seguidores que gostam do seu trabalho
e do seu salão
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QUE TIPO DE
CONTEÚDOS DEVO
PARTILHAR?
• Fontes de inspiração
(penteados, modas,
decoração de casa,
gastronomia, etc.)
• Exemplos de trabalhos do
seu salão
• Fotografias de produtos
que utiliza no seu salão

Pinterest

DICAS
• Ponha pins várias vezes por semana, em quadros diferentes,
para chamar a atenção dos seus seguidores
• Ponha pins de fotografias de sítios da internet credíveis
(por ex. da Salon Magazine, e não das Imagens Google)
• Siga os pinners (utilizadores) que o inspiram e aproveite
os pins deles para aumentar os seus seguidores
• Divulgue a sua conta Pinterest no Twitter e no Facebook
para a promover
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QUE TIPO DE CONTEÚDOS
DEVO PARTILHAR?
• Imagens dos clientes “antes” e
“depois”; transformações de
estilo e cor

Instagram

• Ambiente no salão
• Estilistas em acção

DICAS

• Produtos preferidos e dicas

• Carregue fotografias novas quatro a cinco
vezes por semana para construir uma rede de
seguidores

• Fontes de inspiração (moda,
design, citações/mantras)
• Promoção de eventos

• Siga outros cabeleireiros e utilizadores que o
inspiram e interaja com as fotografias deles,
indicando que gosta delas ou comentandoas. Muito provavelmente, tornar-se-ão seus
seguidores!
• Utilize duas a três hashtags para ligar as suas
fotografias aos tópicos mais procurados (por ex.
#cabelo, #pfw, #IlluminaColor)
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UTILIZAR HASHTAGS:
NOÇÕES BÁSICAS

ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA
TER SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

O QUE É?
Uma hashtag é uma palavra ou um acrónimo utilizado
para descrever um tweet, uma fotografia no Instagram
ou uma publicação no Facebook, que permite que as
pessoas acompanhem facilmente uma conversa. Pode
adiconar uma hashtag a uma mensagem ou fotografia
colocando o símbolo # antes da(s) palavra(s)-chave que
está a utilizar

EIS ALGUMAS MANEIRAS DE AS
UTILIZAR ADEQUADAMENTE
1. Veja quais os assuntos populares nesse dia (por ex.
#coloração#pfw ou #CorID) e utilize as hashtags
dessas conversas, em vez de criar as suas – a
vantagem é que assim as suas mensagens aparecem
numa conversa já existente, trazendo mais
visibilidade para si e para a sua marca

2.

Não utilize pontuação nem espaços nas suas hashtags

3.

Utilize no máximo duas a três hashtags, para não
confundir os seus fãs e seguidores

4.

Faça hashtags curtas! Se quiser que os seus
seguidores também as usem, têm de ser fáceis de ler
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1.

Faça actualizações importantes nas diferentes
redes sociais

2.

O diálogo é fundamental: As redes sociais
permitem-lhe comunicar em tempo real com
todos os clientes – actuais e potenciais. Não
perca esta oportunidade e não se esqueça de
responder aos seus seguidores!

3.

Construa a sua comunidade ao promover a sua
presença nas redes sociais no salão!

4.

Utilize os nossos conteúdos! Servem para o
inspirar a si e aos seus clientes.

5.

Avalie os seus resultados! Está a receber
mais gostos, comentários, tweets de resposta
e partilhas sobre um determinado tipo de
conteúdo? Considere a hipótese de adaptar
as suas mensagens para oferecer aos seus
clientes os conteúdos mais envolventes.
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kit de publicidade
O QUE É?
Dinamize ainda mais
as suas actividades
nas redes sociais.

COMO UTILIZÁ-LO?
ANÚNCIOS NO FACEBOOK:
podem ser personalizados para apresentar a mensagem exacta que quer
promover e podem ser orientados para o público-alvo que pretende
alcançar.

QUAL A SUA UTILIDADE?
Para promover as suas actividades nas redes e
nos canais sociais e para aumentar o número
de visitas, não hesite e inclua os links na
newsletter do salão que envia aos seus clientes!
Até pode criar uma secção onde fala sobre uma
oferta exclusiva para os fãs ou sobre um novo
concurso no Pinterest.
Anunciar no Facebook
O Facebook oferece várias possibilidades para
promover as suas publicações e o seu salão,
que se adaptam ao orçamento de um pequeno
negócio e que podem ser orientadas para um
determinado objectivo ou um público-alvo
específico.

• Anúncios na publicação da página: anúncios que começam como
publicações na página de fãs da sua marca, mas que têm uma divulgação
adicional, mediante pagamento, entre fãs, amigos de fãs, ou que chegam
aos que ainda não são fãs através do feed de notícias ou da barra lateral.
Podem ser links, fotografias, vídeos, eventos ou até mesmo actualizações
de estado. Preço: pague por impressão ou por clique.
• Anúncios promovidos na publicação: publicações na página que obtêm
um alcance adicional, mediante pagamento, através do feed de notícias
entre fãs e amigos de fãs, que resultam da utilização do botão para
promover a sua página. Preço: valor fixo para alcançar um determinado
número de fãs.
HISTÓRIAS PATROCINADAS:
destaque uma acção que os utilizadores já tenham levado a cabo no
Facebook. Essa acção é apresentada aos amigos de um utilizador, na
barra lateral ou no feed de notícias. As histórias patrocinadas não podem
ser usadas para alcançar um público que não esteja ligado à página ou à
aplicação através de um amigo. Preço: pague por impressão ou por clique.
> Mas antes de começar, verifique os requisitos para a publicidade
directamente na página do Facebook sobre a publicidade para empresas
para aceder à informação mais actualizada.
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SIGA AS SUAS MARCAS
PREFERIDAS NAS REDES SOCIAIS:
Ao seguir as nossas páginas, terá acesso a conteúdos adicionais para partilhar nas suas páginas!

WELLA PROFESSIONALS

NIOXIN

• facebook.com/wellainternational

• facebook.com/NioxinUS

• twitter.com/WellaPro

• youtube.com/user/discovernioxin

• pinterest.com/wellapro/

• twitter.com/NioxinProducts

• instagram.com/wellahair

#DiscoverNioxin

• youtube.com/WellaProfessionals
#InsideWella #WellaLife #LifeInColor

SEBASTIAN PROFESSIONAL
• facebook.com/SebastianProfessionalOfficial

SYSTEM PROFESSIONAL
• facebook.com/SPSystemProfessional
• twitter.com/SPSystemPro
• youtube.com/user/SPSystemProfessional

• twitter.com/SebastianPro
• youtube.com/user/OfficialSebastianPro
• instagram.com/sebastianpro_official

CLAIROL PROFESSIONAL
• facebook.com/ClairolProfessional
• youtube.com/user/ClairolProfessional
• pinterest.com/clairolprof/
#clairolprofessional #clairolhappymoments

