
 

Como criar o Facebook da sua loja 

Criar um perfil no Facebook para sua loja é muito fácil, basta seguir os passos que listamos abaixo para você. 

Lembre-se: Você só pode criar um perfil, para convidar amigos, e não uma página para as pessoas curtirem. 

 Acesse o site www.facebook.com 
 

 Na pagina inicial há um formulário como o da imagem abaixo. Preencha todo o formulário com as informações da sua 
loja.  (Nos dados pessoais como “Eu sou” e “Data de nascimento” você poderá colocar o que desejar, ele não 
permitirá que você informe o ano da abertura de sua loja pois é muito recente).  
 
LEMBRE-SE:  O nome do perfil da loja deverá iniciar com Animafest e em seguida o nome da cidade/bairro ou de sua 
loja ex. Animafest Bauru.  
 
Estas etapas do Facebook são para criação de Perfis e Não Páginas. É importante manter como página da Animafest 
apenas o oficial http://www.facebook.com/animafestoficial (face para interação com clientes) e /lojasanimafest (face 
utilizado para captação de novos franqueados) para não termos conflito de referência. 

 

 Após preencher o cadastro, você deverá clicar em “Cadastre-se”, o serviço pedirá que você digite as palavras de 
verificação de segurança. Se você não conseguir compreender a palavra de segurança informada basta clicar no link 
“Tente palavras diferentes”, ou em “um captcha sonoro” para ouvir a palavra. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/animafestoficial
http://www.facebook.com/lojasanimafest


 

 

 Na etapa a seguir você poderá localizar automaticamente os contatos do seu e-mail que já fazem parte desta rede 
social. Este passo é muito importante, pois quanto mais amigos você adicionar, mais visível o perfil da sua loja ficará. 
DICA: Adicione pessoas da sua cidade e também de cidades vizinhas. Você também poderá fazer isso mais tarde 
através de um buscador de amigos. 

 

 No próximo passo o Facebook solicitará algumas informações pessoais, como o colégio em que você estudou no 
ensino médio, a instituição onde cursou a faculdade e a empresa onde você trabalha atualmente, porém, como trata-se 
de um perfil para a loja, e essa etapa não é de preenchimento obrigatório, você poderá deixar em branco. 

 

 Na terceira etapa, será solicitada a inclusão de uma foto, ela será visualizada no perfil da loja, neste caso utilize a 
logomarca da empresa.  
 
No período de eventos Sazonais como Carnaval, Festa Junina, Halloween e Fim de Ano, a logomarca poderá ser 
atualizada para o arquivo com a campanha da época, este arquivo será enviado previamente pelo departamento de  
Marketing da Animafest.  
 
Caso você não tenha a logomarca atualizada ou não tenha o arquivo da campanha atual, por favor, envie um email 
para marketing@animafest.com.br solicitando o arquivo. 
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 Depois de “Salvar e continuar” você deverá clicar em “Preencha as informações do perfil”, esse é o passo mais demorado, 
pois existem vários subgrupos no perfil.  

IMPORTANTE: Como estamos criando um perfil da loja, é importante que todas essas informações inseridas sejam 
relacionadas ao segmento de fantasias, festas, etc. 

 

 

 

 

 

DICA: Preencha os formulários seguindo a sequência proposta pelo Facebook, assim você não se perderá e não deixará 
nenhuma informação para trás. Lembre-se de clicar em “Salvar alterações” sempre que for passar para o próximo 
item da lista. Apesar de nada ser obrigatório, quanto mais você falar sobre a loja, mais próximo você ficará de seus 
clientes. 
 
 
 



 

 Preencha corretamente o campo “SOBRE” com  todos os dados do seu endereço (Rua/Av. Número, Complemento( se 
houver), Cep, Bairro, Telefone, Horário de funcionamento da loja de 2º a 6º feira, horário de funcionamento aos 
sábados, e não se esqueça de fornecer o email da loja para contato.  

 
 

 
 
 

PADRÃO ANIMAFEST: 
Com o crescimento da Rede Animafest no Facebook, é necessário que cada perfil de loja também esteja dentro dos padrões 
determinados pelo marketing central, para que não ocorram divergências com a identidade da Animafest e postagens 
inadequadas.  
 
Nos períodos em que houver campanhas específicas para determinadas festas, enviaremos a cada nova campanha temática, a 
capa e a imagem do perfil para uso coletivo. Ex.: Capa e perfil da campanha de Halloween. Para os períodos em que não houver 
nenhuma campanha em divulgação, a imagem de capa e de perfil deverão ser obrigatoriamente a do padrão Institucional 
Animafest. 
 
Em caso de dúvidas sobre o período ou imagem a ser utilizada, entre em contato com nosso departamento de Marketing 
através do email: marketing@animafest.com.br 
 
 
ARTES PARA POSTAGENS: 
 
 
Para postagens de fotos e noticias locais de sua cidade, não há necessidade de aprovação do marketing, porém, para criações 
de artes especificas do Facebook, sua agência de publicidade ou proprietário poderá fazê-la desde que estejam dentro do 
conceito padrão. Os casos de publicações fora deste conceito padrão serão notificados e deverão ser excluídas do perfil. 
 
Para solicitar que uma arte seja desenvolvida pelo Marketing Animafest, basta enviar um email para 
marketing@animafest.com.br encaminhando o documento “Briefing” e respeitar o prazo de desenvolvimento da arte que é de 
dez dias úteis. 
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Ao curtir, comentar ou compartilhar conteúdos online, essas informações também serão veiculadas no mural da página da sua 
loja Animafest no Facebook. 

Pronto! O cadastro da sua loja já está terminado e você já é um membro do Facebook! 

LEMBRE-SE: 

Você poderá criar também O seu perfil pessoal (Ex. Gustavo Lucas - Animafest). Ele servirá para trocar informações com 
seus clientes e amigos, através dele seus clientes poderão conhecer o proprietário da loja, o que transmitirá mais 
pessoalidade, conseguindo assim divulgar ainda mais  sua unidade entre os seus amigos e também entre os amigos dos 
seus amigos. Neste caso, é importante que você fale pessoalmente, como empresário e não como empresa. 

IMPORTANTE: O perfil de loja (EX.: animafestbauru) deverá ser usado única e exclusivamente para divulgação dos 
produtos, compartilhar posts da fanpage oficial, promover as promoções de sua unidade e sanar duvidas de clientes.  

É importante manter essa separação de publicações entre o seu perfil pessoal que será para relacionamento e o perfil da 
loja, que será para fins de marketing on-line.  

Estamos à disposição via telefone, e-mail e Skype para quaisquer dúvidas sobre o a criação ou publicação no Facebook. 

 

Atenciosamente, 

Equipe de Marketing Animafest 

marketing@animafest.com.br 
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