Guia do Google AdSense para criar um
conteúdo capaz de atrair multidões

Dez dicas para aproveitar ao máximo os grandes
eventos
Seja bem-vindo e aproveite nossas melhores dicas para conseguir capturar a
oportunidade que os grandes eventos proporcionam e aumentar o tráfego do seu
site. Explore em detalhes cada dica para aprender a expandir seu negócio.

DICA 1

Planeje com antecedência
Crie uma agenda de conteúdos
Uma agenda de conteúdos é uma ferramenta essencial para
os editores que desejam aproveitar um pouco do frenesi
on-line causado pelos grandes eventos. Crie uma agenda
de conteúdos e prepare-se para #atrairmultidões.

DICA 2

As hashtags mostram as tendências
Não deixe de acompanhá-las
#Hashtags são fáceis de usar e, se souber como elas funcionam,
você poderá atrair novos usuários para o seu conteúdo. Saiba
mais sobre como as #hashtags podem ajudar você a
#atrairmultidões.

DICA 3

Aprenda com os picos anteriores
Use o Google Trends
Ao examinar as tendências relacionadas aos grandes
eventos, você aprende a prever quando os picos
acontecerão e pode criar o conteúdo certo para capturar
as multidões. Conﬁra nossa postagem Grandes eventos
criam grandes picos. Use-os para expandir seu negócio
para #atrairmultidões.

DICA 4

Vídeos geram visualizações
Use seus próprios vídeos ou incorpore-os
Grandes eventos geram muitas visualizações para vídeos
relacionados. Invista em vídeos para aumentar seu tráfego
e o engajamento com seu público-alvo. Leia Vídeos geram
visualizações: Por que você deve incorporar conteúdo em
vídeo ao seu site? e veja como #atrairmultidões.

DICA 5

Melhore seu conteúdo
Identiﬁque os termos de pesquisa relevantes
Saiba quais são as palavras-chave mais pesquisadas e
use uma estratégia para criar conteúdo relevante para
elas. Crie conteúdo de alta qualidade para a temporada
e veja como você pode #atrairmultidões.

DICA 6

Use mais aquilo que funciona
Use o Google Analytics
O Google Analytics pode ajudar você a avaliar qual tipo
de conteúdo faz sucesso entre seus fãs. Durante a
temporada, use o Google Analytics para melhorar seu
desempenho no Google AdSense e aumentar suas
chances de #atrairmultidões.

DICA 7

Mantenha-se relevante
Use as ferramentas de pesquisa do Google
Quando você sabe qual é o assunto do momento, pode
participar da conversa. Você pode usar as ferramentas
de pesquisa do Google para melhorar seu conteúdo,
manter a relevância e #atrairmultidões

DICA 8

Participe das conversas
Use as redes sociais
Os grandes eventos criam oportunidades de interação
entre editores e usuários por meio de conteúdos
originais e virais. Expanda seu conteúdo com as redes
sociais para estar em evidência e começar a
#atrairmultidões.

DICA 9

Garanta que seus anúncios sejam vistos
Conﬁra o índice do Active View
Eventos globais são oportunidades para os anunciantes alcançarem
públicos maiores e promoverem o reconhecimento da marca. Gere
mais impressões visíveis, exiba seus anúncios nesta temporada,
e prepare-se para #atrairmultidões.

DICA 10

Priorização dos dispositivos móveis
Melhore a experiência dos usuários nesses
dispositivos
Veriﬁque se seu conteúdo está otimizado para dispositivos
móveis e pode ser acessado com facilidade pelos usuários nos
momentos que importam. Otimize para os dispositivos móveis
e prepare-se para #atrairmultidões.

Pronto! Essas são as 10 dicas para
ajudar você a #atrairmultidões

Novo no Google AdSense? Inscreva-se agora e transforme sua paixão em lucro

