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    Na rubrica Redes Sociais com Vasco Marques , no programa  “Olá Maria!” do Porto Canal,
30 de maio, o tema em análise será "Novidades Instagram e Histórias".        
Principais Temas em Destaque:
 
   
    -  Histórias        
    -  Geolocalização, Hashtag    
    -  Adicionar Link    
    -  Face Filters, Rewind, Cores Personalizadas    
    -  Estatísticas  

      
    -  Publicações Arquivadas    
    -  Coleções    
    -  Mensagens Diretas      
    -  Mensagens de Grupo    
    -  Enviar Link clicável, Contacto telefónico    
    -  “Tocar para Gostar”  
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Reveja o Programa Novidades Instagram e Histórias

      

Apresentação Power Point

     Novidades Instagram e Histórias - Porto Canal  from Vasco Marques   

O  Instagram  ém sem dúvida alguma, a Rede Social em maior crescimento e nos últimos
meses têm sido lançadas inúmeras novidades. 

  

Principais Funcionalidades nas Histórias do Instagram :

      
    -  Conteúdos/Funcionalidades:      
    -  Fotografias e  vídeos até 15 seg    
    -  Boomerangs    
    -  Rewinds    
    -  Mãos livres    
    -  Lives  

      
    -  Editar as fotografias e os vídeos com ferramentas criativas      
    -  Face Filters    
    -  Stickers    
    -  Texto (possibilidade de escolher cor personalizada)    
    -  Desenhar com a caneta (ex: néon)  

      
    -  Adicionar às fotografias e vídeos      
    -  Hashtag (em texto ou com o sticker #HASHTAG)    
    -  Geolocalização  
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//www.slideshare.net/unformatted/novidades-instagram-e-histrias-porto-canal
https://www.slideshare.net/unformatted
http://www.vascomarques.com/novidades-instagram-porto-canal/
http://www.vascomarques.com/instagram-historias-porto-canal/
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          -  Adicionar à sua História fotografia ou vídeo que tenha capturado durante as últimas 24horas         -  Possibilidade de ajustar visibilidade das histórias nas definições de privacidade da conta       -  Pode partilhar com:          -  A tua história: desaparece 24H depois        -  Enviar diretamente: desaparece depois de ser visto        -  Pode ocultar a sua história de determinadas pessoas            -  Possibilidade de verificar quem viu a sua história: número de pessoas, assim como quemviu cada fotografia ou cada vídeo partilhado na história         -  Pode guardar história no seu dispositivo        -  Gravar toda a história das últimas 24H, reproduzindo num único vídeo (iOS);        -  Responder à história de alguém com uma mensagem direta        -  Adicionar links (Ver mais)– funcionalidade que está a ser disponibilizada a todos osutilizadores com conta profissional Instagram ( Businness Profiles )        -  Estatísticas das Histórias:          -  Impressões        -  Alcance        -  Toques para Avançar        -  Toques para retroceder        -  Saídas        -  Respostas        As histórias estão por todo o lado, vieram para ficar! Publica histórias regularmente noInstagram e noutras Redes Sociais?    Publicações Arquivadas    Útil para quando pretende omitir uma fotografia ou um vídeo no seu feed! A vantagem é quenão tem a necessidade de eliminar a publicação, podendo ocultar e voltar a publicar casonecessário.    Coleções:    É possível organizar os conteúdos em coleções no Instagram. No fundo, as coleções são"pastas" que podem ser criadas para temas, pode utilizar, por exemplo, para guardar frasesinspiracionais de contas que segue e também para organização dos conteúdos do seu perfil. Eassim, fica com publicações guardadas organizadas por áreas temáticas.  As coleções sãovisíveis apenas para a sua conta.  

  Mensagens Diretas:          -  Possibilidade enviar links clicáveis          -  Enviar contacto telefónico (clicável)        -  Possibilidade de gostar dos conteúdos partilhados na conversa        -  Enviar Fotos ou Vídeos temporários a partir da "Câmara"        -  Criar Grupos: conversas de grupo/chat    
Aproveite também para consultar todos os programas emitidos até ao momento!     Como vai  transportar as "Novidades Instagram  e Histórias" para a sua estratégia?
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http://marketingdigital360.net/blog/instagram-business-tools/
http://www.vascomarques.com/historias-nas-redes-sociais-porto-canal/
http://www.vascomarques.com/historias-nas-redes-sociais-porto-canal/
http://www.vascomarques.com/rubrica-redes-sociais-porto-canal/

