La vostra empresa a
Twitter, practiqueu el
microbloggin!
Twitter és una aplicació web per escriure petits
missatges de fins a 140 caràcters que poden
incloure enllaços. El registre és necessari per
poder escriure, no per llegir. Com començar?,
és ben senzill:
1. Ves a http://www.twitter.com i dóna’t d’alta.
Crea una adreça amb el teu nom: per exemple:
http://www.twitter.com/elenalosada

4. Estableix converses. Si vols enviar un missatge públic destinat a una persona en particular, fes servir arroba (@) seguit del nom de
l’usuari.
Si vols contactar amb mi, només cal que posis @elenalosada en el quadre de text que et
pregunta “What are you doing?”/¿Qué está
pasando?
5. Si t’arriba informació interessant que vols
compartir amb els teus seguidors fes servir
Retweet (RT), posa el cursor sobre un tweet i
fes clic a l’enllaç Retweett.

2. Escriu el teu primer missatge o “tweet” amb
un màxim de 140 caràcters.

6. Utilitza una paraula clau, etiqueta o hashtag
amb el símbol # a davant per agrupar els teus
tweets amb un mateix tema.

3. Ara només has de seguir als altres i deixar
que altres et segueixin. Fes servir el cercador
per trobar allò que t’interessa.

7. Les llistes de Twitter són una eina per organitzar als usuaris que segueixes per grups o
per temàtica.
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8. Pots escriure i llegir els tweets des de la web
de Twitter o altres aplicacions, inclús des del
teu telèfon mòbil.
Més informació a: http://www.twitter.com
Aquest és un petit resum de com funciona Twitter, evidentment i sobretot si teniu una empresa trobareu moltes més eines interessants, encara que val la pena avaluar primer com és la
vostra empresa i de quina manera us interessa
fer servir les xarxes socials. És una bona idea
preguntar-se què volem aconsseguir amb twitter, amb quí volem connectar, quina informació estem disposats a donar, quina informació
s’espera de nosaltres...
Si esteu interessats en el tema contacteu sense cap compromís.

hola@elenalosada.com
www.elenalosada.com

