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     Olá , como vai? 

Não vou me alongar , pois sei que você tem muita coisa para fazer e

pouco tempo . Então , indo direto ao ponto , nessa carta vou te mostrar

os passos que você deve seguir para conseguir ter sua Fanpage do

Facebook verificada e conseguir aquele Selo Azul (Fanpage Oficial).  

DICA : faça essa solicitação pelo seu computador ou Laptop . 

Antes da gente começar , preciso que você entenda que aqui eu estou

te dando apenas um guia para você seguir para ter sua página

verificada , o que NÃO SIGNIFICA DE FORMA NENHUMA UMA GARANTIA

de que você vai conseguir essa verificação , a avaliação de aptidão é

feita pelo próprio Facebook e sua equipe . 

Dito isto , vamos em frente . Suas chances de conseguir o selo de

verificação do Facebook são maiores quanto mais influência você tiver

na rede . Isso quer dizer , quanto mais seguidores você tiver e mais

engajamento , maiores suas chances . Outra possibilidade é a de você já

ser uma figura pública reconhecida com um nome que já tenha saído

em reportagens , matérias , entrevistas etc . 



PASSO  1 

Estando logado no seu Facebook , Clique duas vezes NESSE LINK para

abrir a caixa de solicitação de Verificação Selo Azul do Facebook . 

Ou copie o link abaixo e cole em seu navegador : 

https ://www .facebook .com/help/contact/342509036134712 

AVISO : É possível que a solicitação de Verificação Selo Azul não esteja

disponível para você . Verifique se você está realmente logado , em caso

positivo é possível que algo em sua página não esteja de acordo com os

termos de serviço do Facebook ou que você já tenha uma solicitação

em aberto ; verifique .

https://pt-br.facebook.com/help/1288173394636262


PASSO  2 

Após ter clicado no local indicado na figura acima (este formulário), um

formulário simples abrirá e ele deverá ser preenchido para efetuar a

solicitação da verificação . 

1- Para você que é um artista , você deverá clicar em "Página", quando

isso for feito , abrirá uma opção para selecionar qual página você deseja

verificar . Caso você tenha mais de uma , selecione aquela que te

representa como artista ; 

2- Aqui você deve enviar uma cópia de algum documento oficial COM

FOTO E NOME VISÍVEL para autenticação da solicitação (CNH , RG , etc).

O ideal é que o documento utilizado seja do próprio artista ; 

3- Neste campo você deve responder "Porque o Facebook deveria

verificar sua página".  
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DICA : Minha sugestão é que você responda citando sua carreira

artística e sua grande exposição por conta de shows , entrevistas etc .

Que você quer ter certeza que seus fãs vão chegar até você para que

laços possam ser estreitados e haja interação com os mesmos através

do Facebook . 

Caso você tenha , também é importante incluir links para seu site e  de

entrevistas que você tenha feito . Tudo isso com intuito de comprovar o

interesse público em você . 

PASSO 3 

Envie a solicitação .  

Não existe um prazo máximo para resposta , ela pode demorar horas ,

dias ou semanas , mas quando a análise for feita , você receberá uma

notificação por meio da Caixa de Entrada de Suporte que pode ser

acessada clicando duas vezes AQUI ! 

Ou copiando este link para seu navegador : 

https ://www .facebook .com/support 

AVISO : Após a análise , caso sua solicitação tenha sido negada , você

poderá enviar outra depois de 30 dias .

Espero que este conteúdo tenha sido de grande ajuda para você , a

NOMMAD Media é uma agência de marketing digital especializada em

DJs e Produtores , estamos aqui para tornar boas ideias em resultados

concretos . Entre em contato conosco através de nossas Redes ou email

para ter acesso a mais materiais como esse e saber o que podemos

fazer por você .
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