
PINTEREST
Pinterest é rede social de fotos, imagens, infográficos. É uma fonte
riquíssima de ideias para que você possa gerar conteúdo para os
seus vídeos, blog, redes sociais e e-mails. 

HOOTSUITE
Ferramenta gratuita que você pode utilizar para programar suas 
postagens nas redes sociais. Ela concentra no mesmo lugar as 
postagens para o seu Instagram, fanpage, grupos e até Twitter. 

AUTOMAÇÃO DE  MKT
Ferramenta de inteligência de marketing utilizada para 
enviar emails para sua audiência dentre outras 
funcionalidades. O LeadLovers é uma ferramenta que 
oferece criação de paginas, área de membros, envios de 
emails de forma inteligente e muito mais.

CRIAÇÃO DE PAGINAS
Se você não possui o LeadLovers, um plugin para criar boas páginas
de captura, recompensas ou páginas de vendas como o Squeeze
WP ou o Optimizepress é fundamental para o sucesso do seu
negócio. 

CAMTASIA
Excelente para gravar vídeo aulas, mostrando a tela do computador
e o seu rosto ao mesmo tempo. Também é um editor de vídeos de
fácil utilização. 
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GOOGLE ANALYTICS
Ferramenta gratuita que fornece métricas sobre os visitantes do
seu blog. De posse desses dados é possível ter um mapa do perfil
da sua audiência e traçar estratégias direcionadas. 

PICMONKEY
Outro site gratuito para criar ou configurar imagens. Excelente
para criação de Thumbnails de forma rápida, prática, ele possui
recursos diferenciados e que possibilitam artes finais cheias de
criatividade e personalidade. 

SEO BY YOAST
É um plugin gratuito que você instala no seu blog. Com ele você
pode verificar se os seus artigos estão bem escritos para que o
Google dê relevância nas pesquisas. 

TEMPLATE PROFISSIONAL
Os templates profissionais, como o próprio nome já diz, dão uma 
aparência profissional ao seu blog. Blogs desorganizados não tem 
retenção. Invista no template do seu blog para que sua audiência 
tenha vontade de voltar. Eu uso o Epico. 
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CANVA.COM
Esse site te permite acesso gratuito para criar imagens para redes
sociais. Ele tem um banco enorme de dados de imagens, com letras
diversificadas e modelos pré-prontos de publicação. 

Criado por Luana Franco
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Gostou?
Para mais conteúdos como esse,

acesse minhas redes sociaisFIQUEI SEM CRACHÁ
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