
Autoformação: 
Como criar um perfil atrativo 
para B2Match

Match. Meet. Trade.



Conteúdos 1. Perfil pessoal
2. Informações da organização
3. Áreas de atividade (palavras-

chave)
4. Descrição do produto 
5. Imagens 
6. Autoavaliação
7. Recomendações e recursos



1. Perfil pessoal

§ Introduza as 
suas 
informações 
de contacto 
completas 

§ Certifique-se 
de que insere 
o fuso horário 
correto



1. Perfil pessoal
Imagem de perfil

Adicione uma 
imagem de aspeto 
profissional

Certifique-se de que 
está sozinho na 
imagem

Certifique-se de 
que o seu rosto 
está visível

Certifique-se de 
que adiciona 
uma imagem



2. Informações da organização

§ Introduza o nome 
completo da sua 
empresa e o 
respetivo site

§ IMPORTANTE: 
Adicione o seu tipo 
de empresa, é assim 
que o irão 
encontrar



2. Informações da organização
Descrição da empresa

1. Descreva a sua 
empresa em 5-10 
frases

2. A ortografia e 
gramática da 
língua portuguesa 
devem ser 
irrepreensíveis



2. Informações da organização
Descrição da empresa

3. Adicione o 
logótipo Evite 
espaço de 
imagem/carregam
ento vazio ou usar 
um logotipo de 
baixa resolução

4. Evite usar LETRAS 
MAIÚSCULAS 



2. Informações da organização
Descrição da empresa

5. Centre-se nalguns 
factos principais 
para o evento –
principais 
produtos, 
principais 
certificações, 
informações da 
empresa



2. Informações da organização
Descrição da empresa - exemplos



3. Áreas de atividade

§ Certifique-se de que 
seleciona as palavras-
chave/atividades corretas 
para a sua empresa ou 
organização. Esta é a base 
para outras pessoas o 
encontrarem

§ Poderá continuar a alterá-
lo após o registo e 
configuração do perfil



3. Áreas de atividade

§ Inclua informações 
completas como 
grupos de produtos e 
produtos (que pode 
exportar), principais 
materiais e 
certificações

§ Pode selecionar 
múltiplas palavras-
chave/atividades



4. Descrição do produto
Exemplos

✕✓
Adicione a brochura do seu produto

Adicione um link para o seu vídeo (produto)



4. Descrição do produto

1. Descreva 
apenas 1 
produto 
de cada 
vez



4. Descrição do produto

2. Nome do tipo de produto e 
especificações completas

3. Nome da certificação do 
produto

4. Adicione também as 
informações mais 
importantes para um 
comprador!



5. Imagens

§ Use imagens profissionais de alta qualidade
§ Use imagens com uma largura máxima de 1200 pixels
§ Evite imagens desfocadas
§ Certifique-se de que os seus produtos estão focados na 

imagem
§ Use boa iluminação
§ Mostre informações do produto
§ Mostre apenas 1 produto por imagem



5. Imagens

Use imagens de produtos 
de alta qualidade para o 
seu perfil



6. Autoavaliação
Perfil online

Fator de sucesso A sua pontuação/desempenho 
(responda Bom ou Melhorar)

Perfil pessoal: informações de contacto completas 

Perfil pessoal: imagem de perfil profissional, de alta resolução

Informações da organização: nome completo da empresa, tipo de empresa e endereço do site 

Informações da organização – descrição da empresa: 10-15 frases a descrever a sua empresa 

Informações da organização – descrição da empresa: a ortografia e gramática da língua portuguesa 
devem ser irrepreensíveis 

Informações da organização – descrição da empresa: principais produtos, principais certificações, 
principais informações da empresa

Informações da organização: adicione o seu logótipo 



6. Autoavaliação
Perfil online

Fator de sucesso A sua pontuação/desempenho 
(responda Bom ou Melhorar)

Áreas de atividade: selecione as palavras-chave/atividades corretas para a sua empresa ou organização

Descrição do produto:  descreva apenas 1 produto de cada vez 

Descrição do produto: indique o tipo de produto 

Descrição do produto: indique as especificações completas do produto 

Descrição do produto: adicione as informações mais importantes necessárias para um comprador 

Imagens: De boa qualidade (não desfocadas, nítidas, alta resolução, mostrando pormenores, sem luzes 
fortes, não demasiado escuras) 



7. Recomendações e recursos

1 Preencha o seu perfil online na plataforma de matchmaking
(https://event.westafricaconnect.com/login).
2 Otimize o seu perfil online seguindo esta avaliação e implemente as 
suas ações de melhoria.
3 Dicas e ferramentas de aprendizagem adicionais: 
§ Assista ao vídeo com instruções para o preenchimento do seu perfil 

online do evento e leia as orientações para uma participação bem-
sucedida em eventos de matchmaking aqui: 
https://westafricaconnect.com/for-suppliers/prepare-yourself/

https://event.westafricaconnect.com/login
https://westafricaconnect.com/for-suppliers/prepare-yourself/


www.westafricaconnect.comAté breve!

http://www.westafricaconnect.com/

