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LINKEDIN HESABINIZ NASIL
BÜYÜR?
Linkedin, prefesyonellerin daha çok iş hayatıyla ilgili paylaşım yaptıkları bir
sosyal platformdur. Linkedin profilinizi büyüterek markanızı profesyonellere
duyurabilir ve çeşitli profesyonel iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Linkedin
dünyadaki en büyük iş ağı olarak bilinir. Bu yüzden bu mecrada yer almak
hem profesyonel hayatınız için hem de markanız için oldukça önemlidir.
Araştırmaya göre, Linkedin'de bulunan kişiler ve kurumlar iş hayatında %78
daha fazla yer alıyor. Eğer siz de bu oran içinde bulunmak istiyorsanız hesap
büyütme adımlarımızı izleyin.
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Linkedin'de bir bağlantı isteğinde bulunacağınız zaman sadece "bağlan"
butonunu kullanmayın. Bu şekilde genel bir istek göndereceksiniz. Bunun
yerine, bağlantı kurmak istediğiniz kişinin sayfasındaki "bağlan" butonuna
tıkladıktan sonra kişisel bir not eklemek için bir alan çıkacaktır. Bu alana,
dikkat çekici bir ileti bırakarak farkınızı yansıtabilirsiniz. Örnek vermek
gerekirsek; "Gönderilerinizi gördüm. Ben de bu alanda çalışıyorum.
Güçlerimizi birleştirip daha iyi işler ortaya koyabiliriz." vb. iletiler
gönderebilirsiniz.

Linkedin Takipçi Satın Al
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Ağınızı büyütürken planlı gitmelisiniz. Çünkü 100 bağlantıdan
500+ bağlantı bir gecede gerçekleşmeyecektir. Bunun için
kendinize haftalık veya aylık hedefler koyabilirsiniz. Örneğin,
iki hafta içinde 150 bağlantı kurma hedefi koyun ve bu
hedeflerinize ulaştıkça güncelleyin.
Linkedin Beğeni Satın Al
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Bir bağlantınız paylaşımınızı beğendiğinde ve yorum
yaptığında bağlantılarının tümü ana sayfalarında sizin
paylaşımınızı görebilir. Böylece paylaşımınızla veya sizinle
ilgilenen "2.derece bağlantılar" size bağlantı kurma daveti
iletebilir. Böylece ağınızı genişletmiş olursunuz.

Araştırmalara göre, sosyal medyada görsel kullanılması
paylaşımın etkileşimini 11 kat arttırıyor. Bu yüzden daha fazla
etkileşim almak için görsel kullanmayı unutmayın.
Linkedin Şirket Takipçi Satın Al
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Mevcut bağlantılarınızla etklileşime girmek, profilinizi doğrudan
diğer kullanıcıların önüne koyar. Bu etkileşimi bağlantılarınız
paylaşımlarını beğenerek ya da yorum atarak sağlayabilirsiniz. Bu
sayede diğer kullanıcıların size rast gelmesi çok daha kolay
olacaktır. Bu şekilde ağınızı büyütebilirsiniz.

Diğer sosyal medya profillerinizin biyografi kısmına Linkedin url'inizi
yapıştırabilirsiniz. Böylece başka sosyal medya platformlarındaki
takipçilerinizi Linkedin profilinize yönlendirmiş olacaksınız. Bu şekilde
bağlantı sayınızda artış yaşayabilirsiniz.
Linkedin Takipçi Satın Al
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Sizler için hazırladığımız "Linkedin Hesap Büyütme Yolları" rehberimizin sonuna
geldik. Unutmamalısınız ki, tüm sosyal medya platformlarında büyüme işlemi
sabır ve istikrar isteyen bir işlemdir. Belirttiğimiz adımları en az 3 ay
uygularsanız şüphesiz sonuç alacaksınız. Instatakipci.com ile sosyal medyada
hızla büyümeye devam edin.
YouTube kanalımızı ve videolarımızı takip ederek sosyal medya hesaplarınızı
büyütmeyi ve sosyal medyadan para kazanmayı öğrenebilirsiniz.
Linkedin hakkında daha fazla bilgi için Linkedin Destek kategorimizi ziyaret edin.

