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Twitter.é.a.mais.imediata.das.redes.sociais..Para.o.músico,.o.Twitter.funciona.como.a.sua.conexão.
instantânea.com.seus.fãs.e.heróis.ao.redor.do.mundo..É.aonde,.hoje,.as.bandas.compartilham.novas.
faixas,.fotos,.tours,.datas.e.confissões.pessoais.–.tudo.em.pequenos.espaços,.chamados.“tweets”,.
que.são.limitados.com.no.máximo.140.caracteres..

 
 
 
Mas,.além.de.gerenciar.sua.carreira.musical.e.sua.presença.online.(sites,.YouTube,.Facebook),.você.
tem.muitas.outras.coisas.para.fazer,.não.é?.Nós.sabemos.disso..Por.isso.estamos.lhe.mostrando.um.
plano.para.ajudá-lo.a.fazer.o.Twitter.funcionar,.sem.gastar.mais.de.10.minutos.por.dia..
.

Porque o Twitter é melhor que o Facebook
Aqui.temos.três.grandes.razões.do.porque.o.Twitter.pode.ser.mais.vantajoso.para.sua.carreira.musi-
cal.que.o.Facebook.

1.  Você pode alcançar qualquer um GRATUITAMENTE..O.algoritmo.Edgerank.do.Facebook.prevê.
uma.porcentagem.dos.seus.seguidores.que.verão.o.conteúdo.do.seu.post.–.a.não.ser.que,.claro,.
você.pague.para.o.Facebook.promovê-lo..O.Twitter.não.tem.essas.restrições..Se.seus.fãs.estão.
logados.no.Twitter,.eles.verão.seus.tweets.

2.  Você pode tuitar com a freqüência que quiser. Ao.contrário.do.Facebook,.onde.depende.da.sua.
pontuação.no.Edgerank,.o.Twitter.permite.que.você.tuíte.conteúdos.sem.pena.

3. Envolva-se com seus fãs agora mesmo..Como.Twitters.são.como.micro-blogs,.os.usuários.estão.
acostumados.a.uma.experiência.social.onde.a.informação.está.sendo.trocada.em.um.ritmo.mui-
to.rápido..É.a.maneira.perfeita.para.espalhar.a.notícia.sobre.o.que.está.acontecendo.em.sua.vida.
musical,.neste.exato.momento.

Em questão de minutos, você estará usando uma das mais poderosas fer-
ramentas gratuitas de promoções para músicos independentes. Siga as se-
guintes etapas.
1. Inscreva-se aqui: https://twitter.com/signup

2.  Escolha seu usuário –.ou.o.seu.nome.de.perfil.–.e.tenha.certeza.que.está.relacionado.com.sua.
banda.ou.seu.nome.artístico.

3.  Importe seus contatos de email,.para.que.você.possa,.imediatamente,.começar.a.seguir.pes-
soas.que.você.já.conhece

4. Customize sua conta do Twitter.com.uma.fundo.de.tela,.um.foto.de.perfil.e.uma.imagem.de.
capa..Torne-o.popular!.(Clique aqui para ver algumas inspirações criativas http://www.sitepa-
raempresas.com.br/blog/?p=3066)

5. Liste suas informações de contato, endereço do site e uma pequena biografia..A.sua.bio.deve.
incluir.alguma.coisa.que.venda.sua.música.rapidamente.–.informações.de.gênero..)

“Só mais duas semanas até que você termine seu segundo álbum? 
Muitas canções, tão difícil de escolher.”  @Foster the People

https://twitter.com/signup
http://www.siteparaempresas.com.br/blog/%253Fp%253D3066
http://www.siteparaempresas.com.br/blog/%253Fp%253D3066
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6. Comece a seguir algumas bandas e fãs de música..Use.a.ferramenta.de.busca.do.Twitter.para.
achar.suas.bandas.favoritas,.fãs,.família,.amigos,.e.qualquer.um.que.goste.do.seu.gênero.musi-
cal..Comece.algumas.conversas!

Tecnologia Básica do Twitter

Melhores práticas para compor um bom Tweet
1. Interaja!.Você.não.pode.apenas.tuitar.“ouça.minha.nova.música”.a.cada.hora.e.esperar.que.seu.

número.de.seguidores.cresça..Seja.interessante..Poste.conteúdos.compilados..Compartilhe.notí-
cias.verdadeiramente.interessantes.sobre.a.sua.vida.musical..Deixe.todos.por.dentro.das.cenas.
da.sua.turnê.ou.das.gravações..Faça.perguntas..Cite.aquelas.pessoas.que.você.está.seguindo..
Entre.em.conversas..Assim.os.seus.seguidores.o.ajudarão.a.promover.sua.música.

2. Seja consistente. Se.você.tuita.uma.vez.por.dia,.ou.uma.vez.por.hora,.programe.mais.alguns.
tweets.e.você.verá.o.quão.efetivo.o.Twitter.pode.ser.como.ferramenta.para.promoção.de.música.
e.para.rede.de.contatos...

Usuário  – A.“handle”,.ou.usuário,.é.seu.
nome.de.usuário.do.Twitter.

Tweet – Um.tweet.é.uma.versão.de.post.
ou.atualizações.do.Twitter;.seu.tamanho.é.
de.140.caracteres,.no.máximo..(incluindo.
URLs,.que.através.do.Twitter.serão.
encurtadas)..Tweets.são.públicos.(inclusive.
para.pessoas.que.não.seguem.você).

Seguidor/ Seguindo  –.–.Quando.você.
segue.alguém.no.Twitter,.você.está.se.
inscrevendo.para.receber.os.seus.tweets..
Você.pode.seguir.outras.pessoas.sem.que.
as.mesmas.o.sigam,.ou.vice-versa..

Retweet (RT)  – Retuitar.é.quando.um.
tweet.feito.por.algum.usuário.do.Twitter.foi.
tuitado.novamente.por.outro.usuário.

@responder/menção –.Quando.você.
responde.(ou.clica.em.“at.reply”),.você.
está.tuitanto.em.resposta.a.alguém.que.
tuitou..Essa.é.a.forma.simples.de.tuitar.
PARA.(@).alguém,.que.não.precisa.ser.
necessariamente.uma.resposta,.pode.ser.
um.tweet.sobre.alguém..

Favoritar – Você.pode.“favoritar”.um.tweet..
Tweets.favoritados.serão.agrupados.em.
sua.página.de.perfil..

Tweet Modificado (MT).–.Um.tweet.
modificado.é.um.tweet.que.foi.encurtado,.
editado.ou.alterado.de.alguma.forma..
Adicionando.“MT”.no.começo.de.algum.
retweet.significa.que.você.o.alterou..Por.
que.você.modificaria.um.tweet?.Para.
mudar.ou.adicionar.uma.hashtag;.para.
comentar.no.tweet;.para.corrigir.um.erro.
de.digitação.

Hashtag (#) – A.hashtag.(ou.o.símbolo.#).
marca.palavras.chave.ou.tópicos.em.um.
tweet,.assim.tweets.relacionados.podem.
ser.agrupados.

Mensagem Direta  –.Uma.mensagem.direta.
é.a.forma.privada.de.tuitar,.podendo.ser.
vista.apenas.por.quem.a.enviou.e.por.quem.
a.recebeu.
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3. Compartilhe conteúdos de outras pessoas..Aqui.temos.uma.regra.não.escrita.no.mundo.do.
Twitter:.Você.compartilha.o.meu.conteúdo;.Eu.compartilharei.o.seu..Retuitando.alguém.você.
ganha.pontos.com.esta.pessoa.e.aumenta.as.chances.dela.seguir.você.de.volta..Ainda,.se.o.con-
teúdo.é.interessante,.os.seus.seguidores.vão.querer.ver.também!.Fale.para.seus.fãs.de.outras.
bandas.boas..Divulgue.seus.shows.e.releases..Tuite.artigos.de.outros.blogs.e.vídeos.do.YouTube.

4. Não use autopost em tudo..Existem.ferramentas.que.podem.ser.usadas.para.postar,.simultan-
eamente,.em.várias.redes.sociais.—.Facebook,.Pinterest,.Twitter,.etc..—.com.apenas.um.botão..
Mas.as.pessoas.que.seguem.você.em.todas.as.plataformas.querem.ter.uma.experiência.única.
em.cada.lugar..Então,.quando.for.ok,.use.o.autopost,.mas.replique.conteúdos.ocasionalmente,.
tente.dar.à.sua.audiência.do.Twitter.alguma.coisa.um.pouco.diferente.daquela.que.foi.dada.no.
Facebook.

5. Pense que todo o mundo lê você. A.não.ser.que.você.tenha.um.perfil.privado/protegido,.tudo.que.
você.tuita.é.público..Não.escreva.nada.que.possa.lhe.prejudicar.futuramente.

6. Escreva longos tweets..Pessoas.do.marketing.da.internet.gostam.de.dizer.que.você.deve.pub-
licar.frases.pequenas..Mas.um.tweet,.que.tem.apenas.140.caracteres,.é.um.dos.únicos.casos.
que.você.pode.utilizar.todo.o.espaço..Além.disso,.alguns.dados.apontam.que.tweets.maiores.
recebem.mais.cliques.

7. Solte o verbo loucamente! Estamos.emocionalmente.agitados.com.ações..Então,.faça.seus.
tweets.cantarem,.gritarem,.socarem.e.dançarem.

8. Tweet à tarde e à noite..Depois.das.14h,.o.tráfico.do.Twitter.aumenta.consideravelmente..Quem.
sabe.o.pessoal.no.trabalho.já.tenha.adiantado.o.trabalho.do.dia.e.possa.se.dar.ao.luxo.de.passar.
5.minutos.no.Twitter?.Qualquer.que.seja.a.razão,.você.deve.programar.seus.tweets.com.estas.
pessoas.em.mente.

9. Tweet mais perto do fim de semana. Conforme.a.jornada.de.trabalho.chega.ao.fim,.o.tráfego.do.
Twitter.sobe,.sendo.a.sexta-feira.o.dia.de.maior.movimento..Portanto,.sua.atividade.mais.pesada.
deve.ser.na.quinta.e.sexta-feira.

10. Não tenha medo de pedir um retweet. Muitas.vezes.na.vida,.o.caminho.mais.fácil.para.conse-
guir.alguma.coisa.é.pedindo..Isso.funciona.também.para.o.Twitter..Pessoas.estarão.mais.pro-
pensas.a.retuitar.algum.conteúdo.seu,.se.você.pedir..Mas.ao.pedir.demais,.claro,.pode.gerar.o.
efeito.contrário..

11. Espalhe os tweets por pelo menos 1 hora..Você.deve.fazer.com.que.o.maior.número.de.pes-
soas.veja.seus.tweets..Ao.espalhar.sua.atividade,.por.pelo.menos.1.hora,.você.está.aumentando.
a.possibilidade.de.diferentes.pessoas.verem.as.suas.atualizações..Além.disso,.você.não.estará.
irritando.os.seus.seguidores,.nem.bagunçando.seus.feeds.de.notícia.de.uma.só.vez..Ocasional-
mente.pode.haver.exceções.a.esta.regra:.quando.você.está.tuitando.em.tempo.real.um.evento;.
quando.você.está.no.meio.de.uma.conversa;.etc.

12. Se vale a pena compartilhar alguma coisa, tuite várias vezes. Tem.um.novo.vídeo.da.música?.
Ataque.com.inúmeros.tweets.linkandos.ao.vídeo..Os.tweets.podem.ser:.“Cara,.olha.como.nos-
so.baterista.fica.bem.em.um.smoking”,.ou.então.“Confira.o.meu.novo.penteado.em.nosso.mais.
recente.vídeo.da.música”,.ou.até.mesmo.“Alguém.pode.imaginar.porque.Jane.está.fazendo.essa.
cara.aos.2.minutos?”
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Monitore o universo do seu Twitter usando o TweetDeck ou HootSuite
A.busca avançada.no.Twitter.com.funciona.para.achar.
pessoas.para.seguir,.mas.não.lhe.permite.monitorar.
múltiplas.conversas.no.Twitter,.em.tempo.real..É.aí.que.
entram.plataformas.como.HootSuite.ou.TweetDeck..
Tanto.o.TweetDeck.quanto.o.HootSuite.lhe.permitem.
ver.quem.está.falando.sobre.a.sua.banda,.sua.música.e.
tópicos.relacionados.a.sua.carreira.musical.

Imagine se você pudesse ter um Google Alertas sobre 
tudo dito no Twitter..É.essencial.o.que.estes.aplicativos/
plataformas.de.mídias.sociais.lhe.permitem.fazer..Você.
pode.estabelecer.e.monitorar.múltiplas.“buscas”.em.
tempo.—.por.exemplo:.o.nome.da.sua.banda,.o.nome.do.
seu.álbum,.seu.gênero,.etc..—.e.ver.quem.está.falando.
sobre.coisas.que.interessam.para.você.A.busca.avançada.no.Twitter.com.funciona.para.achar.pes-
soas.para.seguir,.mas.não.lhe.permite.monitorar.múltiplas.conversas.no.Twitter,.em.tempo.real..É.
aí.que.entram.plataformas.como.HootSuite.ou.TweetDeck..Tanto.o.TweetDeck.quanto.o.HootSuite.lhe.
permitem.ver.quem.está.falando.sobre.a.sua.banda,.sua.música.e.tópicos.relacionados.a.sua.carrei-
ra.musical..

Adicione buscas por:

1. nome de sua banda e álbuns

2. seu gênero

3. seu interesse turístico

Monitore estas buscas uma vez por dia e inicie conversas!

TweetDeck.and.HootSuite.also.let.you.manage.multiple.Twitter.accounts.from.one.dashboard..That’s.
particularly.useful.for.folks.who.may.have.a.personal.Twitter.account,.a.band.account,.and.a.work.
account.—.and.it.saves.them.from.having.to.leave.Safari,.Firefox,.Chrome,.and.IE.all.open.at.once.

Use Bitly e Google Analytics para rastrear suas interações no Twitter
Bitly —.o popular site encurtador de URL — também lhe permite ver como está 
sendo a performance do link que você tuitou..Os.seus.seguidores.estão.clican-
do?.Quando.são.a.maioria.dos.cliques?.Esta.informação.irá.ajudá-lo.a.determi-
nar.quais.conteúdos.são.mais.interessantes.e.quais.os.momentos.do.dia.são.
melhores.para.respostas..Você.pode,.então,.usar.essa.informação.para.agendar,.
de.forma.mais.estratégica,.seus.tweets..(Mais.informações.sobre.agendamento.
de.tweets.abaixo)..Saber.o.que.postar.e.quando.é.a.chave.para.a.interação.e.alto.
engajamento,.tornando.mais.fácil.de.conduzir.a.venda.da.música..Para detalhes 
específicos do Bitly, clique AQUI.

.

.

https://twitter.com/search-advanced
https://hootsuite.com/
http://tweetdeck.com/
https://bitly.com/
http://support.bitly.com/knowledgebase/articles/76748-what-can-i-discover-through-my-stats-page-
http://support.bitly.com/knowledgebase/articles/76748-what-can-i-discover-through-my-stats-page-
http://tweetdeck.com
http://signup.hootsuite.com/pro-trial/%3Fgclid%3DCOrgvvGHt7gCFYN_QgodKQ0ATA
https://bitly.com
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Se.você.ainda.não.usa.o.Google Analytics.no.seu.site.—.use-o!.Estando.usando.
o.Google.Analytics,.adicione tags de campanha.no.fim.das.URLs.do.seu.website.
antes.de.abreviá-lo.com.o.Bitly..De.repente,..você.tem.uma.outra.janela.eficaz.de.
seus.links.do.Twitter,.pois.o.Analytics.lhe.dará.informações.detalhadas.sobre.o.
tráfego.do.seu.site.para.o.Twitter.

Uma.vez.sabendo.que.tipo.de.tweets.tem.mais.alcance,.e.quando.eles.são.mais.
propensos.a.serem.vistos,.é.hora.de.programar.seus.tweets.

 
Agendando Tweets antecipadamente
Você.já.se.perguntou.como.alguns.músicos.parecem.estar.no.Twitter.o.tempo.todo,.dia.e.noite?.Aqui.
está.um.segredo:.eles.não.estão..Eles.estão,.na.verdade,.no.golfe,.em.concertos.ou.dormindo..Es-
sas.pessoas.estão.usando.as.ferramentas.citadas.(TweetDeck.ou.HootSuite).para.“programar”.seus.
tweets.para.o.dia.ou.para.a.semana,.com.antecedência..Eles.escrevem.um.monte.de.tweets.de.uma.
vez,.postam.no.painel,.definem.a.data.e.a.hora.em.que.cada.Tweet.deve.ir.ao.ar,.pressionam.salvar,.e.
pronto!.Voltam.a.viver.no.mundo.real.

Eu.sugiro.que.você.crie.um.cronograma.de.tweets.para.simplificar.as.coisas..Aqui.está.uma.maneira.
de.começar:

1. Determine quantas vezes você deve tuitar

Eu.recomendo.pelo.menos.duas.e.no.máximo.vinte.vezes.ao.dia.(se.forem.distribuídos.ao.longo.do.
dia)..Lembre-se,.usuários.do.Twitter.só.verão.seus.conteúdos.se.estiverem.logados.no.mesmo.mo-
mento.em.que.seus.posts.forem.ao.ar.—.então.tudo.bem.em.ser.altamente.ativo,.contando.que.você.
não.colecione.pessoas.que.pararam.de.seguir.você.

2. Determine que tipo de conteúdo você quer compartilhar

Sugiro.uma.mistura.de.coisas.originais.do.seu.blog,.notícias.e.anúncios.sobre.a.sua.música,.retweets.
de.conteúdo.de.outras.pessoas,.links.para.artigos.que.você.achar.interessante,.perguntas.para.se-
guidores.engajados,.etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/1033867%3Fhl%3Dpt-BR
http://www.google.com/analytics/
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3. Elabore a sua programação 

Olhe.para.isso:.o.seu.tuitar.para.a.semana.está.feito!.Basta.passar.20-30.minutos.na.noite.de.do-
mingo.para.escrever.e.agendar.todas.as.mensagens,.e.volte.ao.Twitter.uma.ou.duas.vezes.por.dia,.
durante.5-10.minutos,.para.responder..Fácil.manutenção!

Use as listas do Twitter para fazer conexões 
Com.cada.conta.no.Twitter,.você.está.autorizado.a.criar.até.20.listas..O.que.é.uma.lista.de.Twitter?.
É.um.grupo.com.curadoria.de.usuários.do.Twitter..Basicamente,.você.pode.fixar.pessoas.e.ver.um.
fluxo.de.tweets.a.partir.de.usuários.que.estão.nessa.lista.

É.importante.saber.que.as.listas.não.permitem.que.você.direcione.seus.próprios.tweets..Eles.são.
usadas.apenas.para.LER.os.tweets..Mas.pelo.agrupamento.de.pessoas.que.você.segue.em.listas.(e.
até.mesmo.pessoas.que.não.segue),.você.pode.gerenciar.mais.facilmente.a.sua.própria.leitura.tweet..
Você.também.pode.assinar./.seguir.listas.que.outras.pessoas.criaram..Coloque.faixas.em.uma.lista,.
rótulos.em.outra,.os.gestores./.agentes.reserva.em.uma.terceira,.lojas.de.discos.e.seus.próprios.fãs.
em.outra,.etc.

DOMINGO DE MANHÃ 
Link.para.um.artigo.sobre.a.indústria.da.música

DOMINGO DE TARDE 
Anedota.pessoal.sobre.sua.vida.na.música

SEGUNDA DE MANHÃ 
Link.para.seu.álbum.à.venda.no.CD.Baby.(ou.
iTunes,.ou.Spotify,.etc.)

SEGUNDA DE TARDE 
Recomende.algo.que.você.está.ouvindo.no.
momento.

TERÇA DE MANHÃ 
Compartilhe.o.review.ou.alguma.novidade.
sobre.sua.música

TERÇA DE NOITE 
Link.para.um.vídeo.de.uma.de.suas.bandas.
favoritas

QUARTA DE MANHÃ
Tuíte.seu.último.post.de.blog

QUARTA DE NOITE 
Reclame.de.algo.de.uma.forma.engraçada

QUINTA DE MANHÃ 
Faça.uma.pergunta.para.seus.fãs

QUINTA DE TARDE 
Retuite.alguma.coisa.de.um.de.seus.heróis

SEXTA DE MANHÃ 
Anuncie.um.concurso.ou.sorteio.especial.de.
sexta-feira,.ou.poste.uma.nova.playlist.no.Spotify

SEXTA DE TARDE 
Fique.LOUCO.–.o.fim.de.semana.está.quase.aqui!.

SÁBADO DE MANHÃ 
Fale.sobre.alguma.coisa.controversa

SÁBADO DE NOITE 
Agradeça.as.pessoas.que.lhe.retuitaram.ou.
seguiram.você.na.semana
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Palavra.de.advertência,.porém:.as.listas.são.públicas,.a.menos.que.você.configure-as.como.privadas,.
para.não.criar.uma.chamada.“Classe.Mundial.dos.Jackasses”.e.colocar.um.monte.de.críticos.de.
música.lá.dentro.que.podem.rever.o.seu.álbum.um.dia.

Para mais informações sobre como criar e usar listas, clique AQUI.

Vine: Aproveitando o poder do vídeo no Twitter
Vine é um novo aplicativo para iPhone que permite que você grave e ed-
ite rapidamente vídeos  de 6 segundos,.envie-os.para.sua.conta.no.Vine.
e.compartilhe,.instantaneamente,.com.seus.fãs.no.Facebook.e.Twitter.

É.importante.notar.também.que.estes.clipes.ficam.em.loop,.ou.seja,.
recomeçam.automaticamente,.em.modo.repetição.-.assim.você.pode.ter.
um.monte.de.diversão,.brincando.com.a.natureza.circular.de.vídeos.do.
Vine.

Como promover sua música usando micro-vídeos do Vine

1. Grave um vídeo do seu load-in, da sua checagem de som ou do nome da sua banda na mar-
quise..
Esta.pode.ser.uma.bela.forma.de.manter.as.pessoas.interessadas.em.seu.show.nesta.noite.

2. Capture um momento memorável no estúdio.
Mantenha.seus.fãs.engajados.enquanto.você.está.trabalhando.em.um.novo.material,.e.dê.a.eles.
pequenas.amostras.do.que.será.a.sua.nova.música.

3. Deixe os gear-geeks malucos..
Mostre.qual.guitarra,.sampler.ou.cravo.você.usou.para.criar.aquele.som.maluco.do.seu.último.
single.

4. Faça um stop-motion com suas acomodações durante a turnê.
Esses.motéis.infestados.de.baratas.e.pisos.de.madeira.frio.podem.parecer.muito.românticos.
para.um.fã.sentado.em.um.cubículo.

5. Peça aos seus fãs para filmarem com o  Vine o seu próximo concerto.
E.certifique-se.de.que.eles.marquem.os.vídeos.com.o.nome.da.sua.banda!

6. Mostre-lhes a vista do palco.
Faça.um.vídeo.para.os.seus.fãs.enquanto.você.estiver.no.palco..Depois,.eles.vão.querer.ver.se.
conseguem.se.encontrar.

7. Filme um vídeo musical em miniatura.
Hey,.é.mais.fácil.fazer.um.vídeo.de.6.segundos.que.um.de.4.minutos!.E.se.for.legal.o.suficiente,.
você.vai.atrair.pessoas.para.ouvir.a.faixa.completa,.com.um.custo.muito.abaixo.do.custo.de.fazer.
um.vídeo.completo.

8. Posters, bótons, camisetas, CDs, vinis, oh my!

Deixe.que.seus.fãs.vejam.o.mais.recente.merchandising.que.você.tem.disponível,.que.está.recém.
sendo.tirado.da.caixa,.está.fresco.saindo.do.fabricante,.da.impressora,.ou.da.gráfica.

https://support.twitter.com/articles/274234-como-usar-as-listas-do-twitter%23
https://vine.co
https://vine.co
http://www.vine.co/
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Clique AQUI para ver alguns exemplos criativos de como as bandas estão 
usando o Vine para promover suas músicas. 

Widgets do Twitter Para Seu Website
Agora.que.você.já.construiu.uma.seqüência.no.Twitter.e.você.está.compartil-
hando.ativamente.grande.conteúdo.e.envolvido.em.conversas,.é.tempo.para.
mostrar.o.seu.Twitter.

Incorporar.um.widget.do.Twitter.em.seu.site.irá.mostrar.um.log,.em.tempo.
real,.de.sua.atividade.no.Twitter..Fãs.são.mais.propensos.a.segui-lo,.se.vêem.
que.você.está.freqüentemente.envolvido.-.e.um.widget.do.Twitter.vai.chamar.
muito.mais.a.sua.atenção.do.que.um.simples.link.para.“Siga-me.no.Twitter”.

Para incorporar o widget personalizável oficial do Twitter, clique AQUI 
Existem.também.alguns.outros.bons.widgets.para.Twitter..Uma.busca.no.
Google.vai.direcionar.você.para.os.melhores.

 
Aplicativos móveis para Twitter

O aplicativo do Twitter 

Twitter.está.disponível.para.iPhone,.Android,.Blackberry,.ou.qualquer.outro.smart-
phone..Confira.mais.detalhes.em.https://twitter.com/download.

Quando.você.tem.o.aplicativo.do.Twitter.no.seu.celular,.você.pode.monitorar.conver-
sas,.receber.alertas.quando.alguém.interagir.com.você.e.mandar.respostas.rápidas.
(se.necessário).de.onde.você.estiver.

Twitter #Music 
Twitter.#Music.é.um.novo.aplicativo.que.ajuda.artistas.em.ascensão.a.se.tornarem.
virais..Com.o.aplicativo.do.Twitter.#Music.(ou.o.site),.você.pode.ver.quais.as.bandas.
e.músicas.estão.sendo.mais.faladas.entre.seus.amigos.do.Twitter..Então.você.pode.
escolher.ouvir.amostras.de.30.segundos.a.partir.do.iTunes,.ou.ouvir.toda.a.faixa.de.
Spotify.ou.Rdio.(se.você.é.um.assinante.premium.de.algum.desses.serviços)...

Para informação detalhada de como o Twitter #Music funciona, clique AQUI. 

Este widget para Twitter é 
chamado “Jetpack” 

– Wordpress.com

http://mashable.com/2013/04/07/vine-app-musicians/
http://mashable.com/2013/04/07/vine-app-musicians/
https://twitter.com/settings/widgets%20
https://twitter.com/download
http://somosmusica.com.br/conheca-o-music-novo-servico-do-twitter/
https://twitter.com/download%20
http://somosmusica.com.br/conheca-o-music-novo-servico-do-twitter/
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Devagar e Sempre se Vence a Corrida
Você.pode.tentar.ficar.fora.do.Twitter.por.algumas.semanas.e.jogar.suas.mãos.para.o.alto,.frustrado.
com.a.falta.de.resposta.e.de.sua.curta.lista.de.seguidores..Segure.seus.cavalos!.O.crescimento.lento.
é.saudável.no.Twitter..É.sobre.a.construção.de.relacionamentos,.e.você.não.pode.simplesmente.ala-
vancar.o.seu.caminho.para.uma.conexão.significativa..

Aqui.estão.algumas.dicas.finais.se.você.se.sente.inquieto.no.Twitter..Experimente-o.e,.dentro.de.al-
guns.meses,.você.vai.estar.cantando.uma.melodia.diferente.

1. Tire um tempo para o Twitter.– Você.vai.precisar.disso.para.descobrir.a.sua.voz,.o.seu.nicho,.etc.

2. Cresça lentamente os seus seguidores -.Afinal.de.contas,.tratam-se.de.conexões..Andar.sozinho.
vai.garantir.que.você.realmente.conheça.as.pessoas.que.te.seguem.

3. Participe de uma conversa antes de iniciar uma –.Não.basta.encher.pessoas.com.o.seu.conteú-
do..Uma.vez.que.você.respondeu,.retuitou.e.comentou.sobre.o.material.de.alguém,.eles.são.mais.
propensos.a.ouvir.você..

4. Não tenha medo de falar com seus ídolos –.Todos.são.iguais.no.Twitter.e.você.pode.conversar.
com.qualquer.um.–.não.somente.com.seus.fãs.e.seguidores..Mas.a.resposta.não.é.garantida,.en-
tão.não.fique.ofendido.se.você.não.receber.um.abraço.de.uma.super.estrela.

“Depois de um ano no estúdio, estou 
orgulhoso de lançar meu novo álbum. Ag-
ora está on-line no iTunes, CDbaby.com, 
Amazon, Rdio, Deezer e muitas outras 
lojas e sites de streaming.”

“Ontem à noite o show foi muito le gal. 
Muito obrigado a todos por terem feito 
deste show o melhor até hoje. Se você 
quiser saber onde vamos tocar em 
seguida, registre-se em nossa lista de 
e-mail.”

“Que som clássico que vamos 
resgatar amanhã à noite em 
nosso show? Venha ao show e 
descubra!”
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Nós.esperamos.que.este.guia.lhe.ajude.a.compreender.a.verdadeira.
força.do.Twitter.como.uma.ferramenta.de.promoção.para.a.sua.
carreira.musical..
.
Uma.vez.que.você.pegar.o.jeito.dele,.você.realmente.poderá.
manter.uma.presença.ativa.no.Twitter.em.apenas.10.minutos.por.
dia..Agende.todos.os.seus.tweets.no.início.da.semana.e.gaste.5.
minutos.por.dia.respondendo,.favoritando.e.retuitando..OU.....passe.
5.minutos.na.manhã,.com.dois.bons.tweets.para.o.dia,.e.passe.cinco.
minutos.respondendo.e.interagindo.com.outros.usuários.do.Twitter.
durante.a.tarde..

Se.você.procura.por.mais.dicas,.confira.o.Blog Somos Música,.do.
CD Baby Brasil,.e.sinta-se.a.vontade.para.postar.qualquer.pergunta.
que.você.tiver.nos.comentários.de.qualquer.post.relacionado.ao.
Twitter..Ou,.melhor.ainda.–.siga-nos.no.Twitter.e.vamos.conversar.
por.lá!

Um bom tuitar!

Siga.a.CD.Baby.no.Facebook.e.no.Twitter.e.receba.atualizações.
diárias.sobre.promoção.de.música.e.muito.mais.

Para falar com um representante em português ligue para: 
0800-762-5281 (Gratuito para residentes no Brasil) ou 
1-800-289-6923 (Internacional).

http://www.somosmusica.com.br/
http://www.pt.members.cdbaby.com/
https://www.facebook.com/CDBabyBrasil
https://twitter.com/CDBabyBrasil
http://www.somosmusica.com.br/

