
Creator Studio
Facebook +
Instragram



Creator Studio és una plataforma de Facebook per
crear contingut, publicar, administrar i simplificar
l'organització de continguts.

Per conectar-te a Creator Studio necessitarem 
administrar una pàgina de Facebook i disposar 
d'un compte d'Instagram. 

Llavors convertirem el compte d'Instagram en
un perfil d'empresa o un compte de creador.

Vincular el compte d'Instagram a una pàgina 
de Facebook que administrem.

Un cop resolt, entrarem amb el nostre usuari i
contrasenya al compte de creador a:
https://business.facebook.com/creatorstudio/home

Podem iniciar sessió per programar una publicació
des de Instagram o Facebook.
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https://business.facebook.com/creatorstudio/home


Iniciem sessió des del compte d'empresa o creador
d'Instagram i introduïm usuari i contrassenya.

Apretem crear post per programar una foto, un
carrousel (vàries fotos) un video de 15", 30", 60" o fins
90" segons. Per a videos llargs programar IGTV.
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Un cop escollit el contingut desitjat,
escriurem el text que ens interessi pel
nostre producte o servei a l'apartat
"your post" juntament amb els 
#(hastags) adequats.

Seguidament adjuntarem la imatge o
video que volguem introduir.

I finalitzarem en fixar un dia i una hora
per programar la nostre publicació.

Això ens permetrà organitzar-nos amb 
els nostre temps i responsabilitats i
destinar les programacions en funció 
dels nostres interessos.
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A l'apartat del calendari podem visualitzar tan
la publicació programada, com les anteriors.

Als insights d'Instagram et permeten veure
tota la informació sobre les publicacions que
comencem a compartir a partir del moment
en què creem el nostre perfil d'empresa.
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A l'apartat del calendari podem visualitzar tan les
publicacions progamades actuals, com les
anteriors.

Als insights d'Instagram et permeten veure tota la
informació sobre les publicacions que comencem
a compartir a partir del moment en què creem el
nostre perfil d'empresa.

La quantitat de visites al perfil, el tràfic a la nostre
pàgina web, estadístiques de quin gènere de
públic i edat tenim més interessat.
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Estadístiques de la nostra audiència de quins dies i
hores es conecten els nostres usuaris i quan
podem obtenir més visibilitat, com també en quins
països i ciutats som més vistos.

A l'apartat de Monetización a partir de 10.000
seguidors se'ns considera que tenim visibilitat dins
instagram i podem treballar conjuntament amb
altres empreses, des de petites col·laboracions
remunerades o amb productes que ens regalen
perquè els publicitem.

I des de Instagram Shopping si tenim una botiga
online podem vincular els nostres productes, fent-
ne publicitat amb anuncis propis i generar
campanyes publicitaries segmentant el nostre
public, com rebre comisions per venta d'afiliació de
productes d'altres empreses. 
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Per a més informació:
 

Promoció Econòmica
C/Nou, 11 bxs

08540 - Centelles
cntl.ope@centelles.cat

938 811 257
 


