DiferenÃ§a entre Criar um Facebook e uma Fanpage
Diferen&ccedil;a entre Criar um Facebook e uma Fanpage &nbsp; Muitas pessoas que entram no&nbsp;Facebook, como em qualquer outra rede
social ou ferramenta da internet, n&atilde;o conhece completamente os recursos que aquela plataforma oferece, vindo a descobrir com o tempo todas
as possibilidades que est&atilde;o &agrave; sua frente e todas as formas de utiliza&ccedil;&atilde;o de um s&oacute; canal na internet.
O&nbsp;Facebook hoje &eacute; utilizado por diversos fins com a finalidade pessoal ou profissional, sendo que essa &eacute; a divis&atilde;o
b&aacute;sica que devemos observar na grande rede social. Podemos resumir essa divis&atilde;o de necessidades com a seguinte
afirma&ccedil;&atilde;o: se voc&ecirc; &eacute; apenas um usu&aacute;rio pessoal no&nbsp;Facebook, a princ&iacute;pio tudo o que voc&ecirc;
precisa &eacute; de uma p&aacute;gina pessoal, e nada mais.&nbsp; &nbsp; O que &eacute; Fanpage? &nbsp; A Fanpage no&nbsp;Facebook
&eacute; um recurso geralmente voltado para empresas, institui&ccedil;&otilde;es, grupos ou profissionais liberais que querem divulgar o seu trabalho
na rede. Eles criam as Fanpages com motiva&ccedil;&otilde;es comerciais, para ganhar uma maior divulga&ccedil;&atilde;o, para conseguir mais
leitores ou para estar presentes na vida social dos seus clientes. A Fanpage do&nbsp;Facebook possui muitos recursos para esse fim, como a
possibilidade de que as pessoas sigam a sua p&aacute;gina automaticamente ao clicar em "curtir", a op&ccedil;&atilde;o de visualizar os cliques,
acessos e alcance da sua marca na rede social, dando ao gerente da p&aacute;gina uma dimens&atilde;o de como a sua p&aacute;gina est&aacute;
sendo aceita pelos usu&aacute;rios da rede. Outra op&ccedil;&atilde;o interessante para as Fanpages &eacute; a facilidade de cria&ccedil;&atilde;o
de an&uacute;ncios e banners no pr&oacute;prio&nbsp;Facebook, para que o alcance da marca v&aacute; al&eacute;m da rede conectada por
amigos e amigos dos amigos. &nbsp; H&aacute; fanpages no&nbsp;Facebook voltadas ao humor e &agrave; divers&atilde;o, e muitos pensam que
aquelas p&aacute;ginas servem tamb&eacute;m apenas para divertir os criadores. Mas a verdade &eacute; que o&nbsp;Facebook hoje &eacute;
uma das melhores oportunidades de neg&oacute;cio do mundo, e aquelas p&aacute;ginas de cita&ccedil;&otilde;es ou humor que pedem likes e
compartilhamentos a todo o momento est&atilde;o apenas ganhando dinheiro com o seu interesse, o que &eacute; uma pr&aacute;tica comum e
eficiente na internet. Por isso, lembre-se que uma Fanpage &eacute; apenas indicada para a divulga&ccedil;&atilde;o de um trabalho ou voltada para
o lado comercial, sendo que se voc&ecirc; &eacute; um usu&aacute;rio dom&eacute;stico n&atilde;o h&aacute; a m&iacute;nima necessidade da
cria&ccedil;&atilde;o dessa p&aacute;gina.&nbsp; Em breve farei um post ensinando como criar facebook, f&atilde; Page, Grupo no Facebook e
muitas outras dicas! &nbsp; &nbsp;
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