
Como lançar no Product Hunt 🚀

Existem dezenas de artigos e postagens diferentes, cada um prometendo 
ser o “Guia definitivo para o lançamento no Product Hunt”. Embora as 
intenções dos autores sejam boas e a maioria das recomendações precisas, 
cada artigo involuntariamente contém informações incorretas que aborda-
remos ao longo deste guia.

Neste guia, cobriremos:

 • Como lançar no Product Hunt
 • Os principais pontos a serem focados
 • O que evitar fazer
 • Como se preparar com antecedência
 • Como comercializar seu produto

 • Seção de bônus: 
    Como ser promovido pela conta oficial do Product 
    Hunt no Twitter e Facebook e como fazer parte da Newsletter que 
    atinge centenas de milhares de leitores todos os dias (mesmo após 
    o seu lançamento). 💌
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Como lançar: lista de tarefas

Atenção: Nenhum desses conselhos garante 1.000 upvotes, cobertura da 
imprensa ou um monte de novos usuários e tráfego - essas são as melhores 
práticas para um lançamento bem-sucedido. Além disso, as melhores práticas 
podem mudar conforme a plataforma Product Hunt evolui com base em seus 
comentários. Estamos constantemente criando novos recursos (como Ask e 
Upcoming) e experimentando novas ideias para destacar produtos incríveis e 
ajudar os empreendedores a encontrar usuários.

As pessoas costumam nos enviar e-mails (hello@producthunt.com) e para 
membros da equipe para nos contar sobre seus produtos e pedir algumas 
dicas. Veremos mais tarde  porque essa não é uma maneira muito eficaz de 
aparecer na página inicial, independente disso, sempre estamos abertos, 
acessíveis e dispostos a dar algumas dicas! 😺

Aqui está a lista de coisas que você deve fazer ao lançar no Product Hunt:

 • Divulgue no Product Hunt: Se o produto não tiver sido indicado 
 por alguém, ele não poderá ser apresentado. Você pode postar algo 
 novo aqui. Para postar um produto, inscreva-se com uma conta 
 pessoal (sem contas de empresa / marca, por favor!) E siga estas 
 etapas. Você não precisa entrar em contato com os “melhores 
 caçadores” ou influenciadores para que seu produto seja encontrado. 
 No final das contas, a comunidade apoia os produtos que eles 
 gostam e consideram úteis, então é muito mais importante construir 
 algo incrível e comunicar claramente seu valor para o mundo.

 • Links: adicione seu produto ou site da empresa como o link princi-
 pal, seguido por links para a App Store, Google Play e outros locais 
 onde as pessoas podem baixar ou usar o produto, quando aplicável.

✅ 🚀 



 • Título: apenas o nome do seu produto. Sem descrições ou emojis.

 • Tagline: descreva o que seu produto faz em menos de 60 caracte-
 res. Seja específico! Comunique o valor que seu produto oferece às 
 pessoas que você está tentando alcançar, mesmo que isso signifique 
 omitir 95% dos recursos. Evite slogans, pense em um texto descritivo 
 e na forma como os usuários geralmente buscam produtos semelhan
 tes. Verificação rápida do slogan: se o seu slogan começa com “o 
 melhor do mundo ...”, você provavelmente deve inventar algo novo 
 para chamar mais atenção.🙃

O tweet de Eric comunica bem sua proposta de valor e também 
deixa claro que ele está lançando um novo produto.
https://twitter.com/ericries/status/870173574295945217



 • Imagem miniatura:  Descreva o produto visualmente. Isso pode 
 ser mostrado melhor como uma imagem estática ou GIF simples para 
 ajudar a chamar a atenção. Para alguns produtos, toda a proposta de 
 valor pode ser comunicada por meio de uma animação GIF (veja a 
 coleção de argumentos de venda de Jack Dweck em como vender 
 sua ideia com um GIF). OBS. Recomendamos imagens 240x240 pixels.

 • Galeria: este é o melhor espaço para mostrar seu produto e a 
 primeira coisa que as pessoas veem ao entrar em sua postagem. Faça 
 upload de pelo menos duas imagens, no mínimo - considere também 
 a ordem de visualização. Se você enviar um vídeo (via YouTube), ele 
 sempre aparecerá primeiro. Tenha pelo menos uma imagem / GIF 
 que seja “tweetável” - ou seja, retangular (proporção de aproximada-
 mente 2:1) que apareça bem nas redes sociais. O tamanho recomen-
 dado para imagens na galeria é 635x380. Facilite para as pessoas 
 promoverem o que você fez. Imagens devem ter menos de 3 MB.

O tweet de Pieter comunica que ele está lançando algo novo, o 
que ele faz, e inclui um GIF que o ajuda a se destacar e ilustra 
bem sua proposta de valor (pontos de bônus para o uso perfei-
to de emoji). https://twitter.com/levelsio/status/883946583561089024



 • Descrição: adicione uma legenda de 1–2 frases sobre seu produto 
 que aparecerá sob as imagens da galeria para dar aos usuários um 
 pouco mais de informação sobre o que você está trabalhando. Frases 
 curtas e diretas funcionam melhor!

 • Tópicos: escolha apenas 3–4 tópicos para o seu produto. Embora 
 seu produto possa oferecer uma ótima experiência do usuário, não 
 adicione “Experiência do usuário” como um tópico. Um aplicativo de 
 câmera do iPhone pode incluir "iPhone" e "Ferramentas de fotogra-
 fia", enquanto um aplicativo de gerenciamento de produto pode 
 incluir "Produtividade", "Ferramentas de designer" e "Ferramentas de 
 desenvolvedor".

 • Criadores: quando possível, sempre adicione os nomes de usuário 
 de todos que trabalharam no produto - apenas contas pessoais. Isso 
 permite que eles participem da conversa e recebam reconhecimento 
 por seu trabalho árduo. Como um bônus adicional, os seguidores de 
 cada criador recebem uma notificação no dia do lançamento, resul-
 tando em mais descobertas, então certifique-se de adicionar todos os 
 seus companheiros de equipe. Você precisa ter uma conta do Product 
 Hunt para ser adicionado como criador. OBS. É melhor vincular sua 
 conta ao Twitter e ao Facebook para que todos possam encontrá-lo.

 • Mídia: agora você pode adicionar links de toda a web relacionados 
 ao seu produto. Adicione quaisquer publicações de notícias, artigos 
 do Medium, análises de produtos ou anúncios de financiamento 
 nesta seção para ajudar as pessoas a aprender mais sobre você.

Um e-mail é enviado aos seguidores dos usuários tagueados no 
produto, incluindo o comentário sobre o lançamento.



 • Comentário do empreendedor: Apresente resumidamente sua 
 equipe e o problema que você está resolvendo. Em um total de 3 a 4 
 frases, explique o que é a proposta de valor, qual é o caso de uso, 
 para quem é destinado e por que você está construindo. Se esta é a 
 segunda vez que você está lançando em PH (ou seja, uma grande 
 atualização de produto ou um grande anúncio de recurso), explique 
 o que mudou. Dica: torne o mais fácil possível para chamar a aten-
 ção das pessoas. Por exemplo, se você é um jovem de 16 anos lançando 
 seu primeiro produto e respondendo a perguntas no meio da aula de 
 matemática ... É com ISSO que você deve começar. Se você tem experi- 
 ência em negócios e aprendeu a programar - conte isso para as pessoas. 
 Crie uma narrativa que faça as pessoas se relacionarem com o tema e 
 que motive a ajudá-lo.

 • Links sociais: agora você pode adicionar os perfis do Twitter, 
 Facebook, Instagram, Medium e AngelList da sua empresa à sua 
 postagem! Eles aparecerão na barra lateral e, se houver anúncios de 
 empregos abertos no AngelList, adicione-os também. O melhor mo-
 mento para atrair novos candidatos é o lançamento. 😉🚀

 • Iniciar agora / Agendar: Se você estiver pronto para a postagem 
 ao vivo imediatamente, pode selecionar a opção 'Iniciar agora'. O site 
 opera no horário de São Francisco (PST), então sua postagem será 
 publicada no site de acordo com o fuso horário. Se quiser que sua 
 postagem apareça em alguns dias, você pode usar a agendamento 
 como opção para escolher o horário e a data mais adequados.

Bri se apresenta bem a si mesma e ao produto (Gboardavisa) e 
também deixa claro para a comunidade que estará por perto 
para responder a perguntas durante o dia. Um ótimo exemplo 
de um comentário inicial do criador. 👌



Dicas extras:

 • Ofertas: usuários de PH adoram um bom negócio. Sinta-se à von-
 tade para incluir uma promoção ou oferta especial em seu comentá-
 rio de abertura. Essas ofertas especiais do dia de lançamento podem 
 aumentar o engajamento, ajudar a chamar a atenção das pessoas e 
 incentivá-las a experimentar o que você está trabalhando (por ex., 
 20% de desconto por 6 meses). OBS. Dar aos membros da 
 comunidade acesso antecipado por meio da distribuição de códigos 
 promocionais por meio dos comentários pode fazer maravilhas. ✨

 • Peça feedback: Manter o engajamento é importante. Para iniciar a 
 discussão e solicitar feedback, PERGUNTE. Deixe a comunidade 
 saber que tipo de questão você está procurando (por exemplo, me  
 conte sobre o que você pensa sobre os recursos X, Y, Z). Produtos que 
 têm conversas ativas geram mais interesse e tendem a ter um bom 
 desempenho geral.

 • Adicionar um selo: permita que os visitantes do seu site saibam  
 que você foi postado no Product Hunt. Você pode incluir um emble-
 ma para vincular diretamente os visitantes à sua postagem no PH.

� 🚫 
O que não fazer
Isso geralmente se resume ao marketing. A solução: não envie spam.

 • Não saia pedindo votos positivos por aí. Sinta-se à vontade para 
 pedir feedback, mas pedir votos positivos é um grande erro. As pes-
 soas devem votar positivamente no produto porque gostam, não 
 porque sejam pressionadas pelos colegas a fazê-lo.



 • Não envie spam para as pessoas: Enviar tweets / e-mails em 
 massa para pessoas não solicitadas, pedindo feedback ou votos posi-
 tivos, mesmo que tenham votado positivamente em produtos seme-
 lhantes no passado, não é eficaz. Se a sua linha do tempo estiver 
 repleta de dezenas de mensagens idênticas, essa não é a maneira de 
 proceder. Seja autêntico. 😊

 • Thunderclap: De um jeito parecido, ferramentas como Thunder-
 clap que prometem divulgação sobre o seu lançamento são notoria-
 mente ineficazes - aparece como spam, e o algoritmo super-secreto 
 não gosta de spam.

 • Encontrando um “Caçador”: Sinta-se à vontade para caçar seu 
 próprio produto. Ter outra pessoa postando é bom, mas gastar muito 
 tempo “procurando um caçador” é uma distração. Você conhece seu 
 produto melhor do que ninguém, e faz pouca diferença quem procu-
 ra o produto e o desempenho geral dele.

 • Linkando para “producthunt.com”: Link diretamente para a 
 página do seu produto. Linkar para “producthunt.com” apenas torna 
 mais difícil para as pessoas encontrarem você e não tem nenhum 
 efeito no algoritmo. Parece que existe uma “lenda urbana” que você 
 será punido por criar um link direto para a página de seu produto - 
 isso NÃO é verdade. Concentre-se em comunicar o que seu produto 
 faz de melhor.  

 OBS. Linkar para producthunt.com é uma das indicações mais claras 
 de que você pode estar “superotimizando” seu lançamento (tentando 
 burlar o sistema).

Uma observação sobre esta seção: para ser claro, é importante comparti-
lhar seu produto e divulgá-lo. A métrica central para a qual trabalhamos 
como empresa está diretamente relacionada às pessoas que descobrem seu 
produto. Nossos interesses estão alinhados.

O que estamos tentando evitar é um comportamento que prejudica a 
comunidade, como divulgação em massa não solicitada (enviar spam) ou 
tentar enganar o sistema para obter mais votos positivos (o que a comuni-
dade considera “popular”). OBS. Este tipo de comportamento é muito fácil 
de detectar (e muitas vezes denunciado por screenshots que as pessoas nos 
enviam). Além disso, lembre-se de que votos positivos considerados pelo siste-
ma como spam podem prejudicar a classificação geral.



É melhor você se concentrar em maneiras autênticas de se conectar com os 
usuários e pensar em maneiras criativas de promover seu produto. Nas 
próximas seções, cobriremos o que já vimos funcionar particularmente 
bem para os criadores, incluindo o trabalho que você pode adiantar antes 
do lançamento. 💫

📆 🔮 
Pré-lançamento (meses antes)
 • Familiarize-se com o Product Hunt: Se você nunca navegou no 
Product Hunt antes, inscreva-se (use dados pessoais, não da sua empresa). 
Passe alguns dias explorando, acompanhe os tópicos e faça amigos nos 
comentários. Sua conta deve estar vinculada à sua identidade real para 
que as pessoas saibam com quem estão falando. Você pode começar com-
partilhando seus objetivos atuais e debater ideias no novo espaço Makers. 

 • Crie uma lista de mentores e conselheiros: são pessoas a quem 
você pode pedir para apoiar o seu lançamento em suas várias mídias 
sociais. Construa relacionamentos reais. Evite o envio de tuítes / e-mails 
em massa um dia antes do lançamento.

 • Construa um público desde o início: Quer esteja usando uma 
página Product Hunt Upcoming (exemplo, mais sobre isso a seguir) ou 
uma página de destino, comece a coletar e-mails de pessoas interessadas 
em seu produto. Já vimos fundadores montarem equipes no Slack ou 
grupos do Facebook com futuros clientes ou testadores beta. Ter um 
pequeno grupo de pessoas que usam seu produto antes do lançamento é 
uma das coisas mais importantes que você pode fazer.

 • Páginas novidades do Product Hunt: você pode usar Ship para 
criar uma página futura. Isso lhe dará um espaço para mostrar o que você 
está criando e construir uma lista de assinantes para entrar em contato 
durante o processo de desenvolvimento.



� 🎯 
Processo de descoberta
A página inicial do Product Hunt é organizada em duas listas diferentes de 
produtos caçados: “Popular” e “Mais recente”. Cada produto "caçado" apa-
rece na guia Mais recentes, mas apenas os produtos mais populares apare-
cem na seção Popular (daí o nome 😉). O objetivo de todos é ser destaque, 
mas se você seguir as etapas acima, suas chances de aparecer na página 
inicial aumentarão.

Há duas maneiras de fazer com que seu produto seja caçado: você mesmo 
pode caçá-lo ou pedir a outra pessoa para caçá-lo para você. As pessoas 
costumam caçar produtos de que gostam sem entrar em contato com os 
fabricantes primeiro, portanto, se o seu produto já está à venda, recomen-
damos enviá-lo ao Product Hunt o quanto antes. Geralmente, a comunida-
de está ansiosa para descobrir novos produtos legais primeiro, mesmo que 
eles não sejam “perfeitos”.

 • Caçando o seu próprio produto: Como mencionado anteriormen-
te, divulgue seu próprio produto, isso vai economizar tempo e dar a você 
controle total sobre a logística do dia de lançamento. Na verdade, pode ter 
um efeito negativo enviar e-mails não solicitados, DM ou tweetar para 
caçadores aleatórios pedindo sua ajuda. Passamos o dia todo no Twitter e 
vemos quando fundadores / empresas enviam spam de maneira não autên-
tica para membros da comunidade (isso é importante porque o mesmo 
grupo de pessoas costuma ser abordado, algumas vezes por dia).

 • O caçador: em uma nota relacionada, faz pouca diferença quem 
caça o produto. Costumava ser importante, na época em que enviamos 
notificações por e-mail para os seguidores do caçador, mas paramos de 
fazer isso há muito tempo. É melhor investir seu tempo reunindo um 
pequeno grupo de pessoas, com meses de antecedência, que estão entu-
siasmadas no que você está construindo, em vez de um “influenciador” que 
pode ter pouco contexto.



 • Melhor horário para postar: não existe um melhor horário único, 
 mas há considerações a serem observadas. A página inicial é baseada 
 em um ciclo de 24 horas, novos produtos chegam à página inicial às 
 12h01 Horário de São Francisco (PST) e são adicionados ao longo 
 do dia. O Product Hunt não se ajusta a fusos horários, portanto, 
 certifique-se de verificar se você está lançando no horário em que 
 deseja, no fuso horário padrão do Pacífico. Não existe um momento 
 “mágico” para postar, mas é uma prática recomendada fazê-lo antes 
 das 9h, horário do Pacífico, para que haja tempo suficiente durante o 
 dia para que as pessoas descubram e discutam sua última criação. Se 
 você decidir agendar sua postagem com antecedência, esse horário 
 também será baseado no PST.

Exemplo 1: The Boring Company

Excelente miniatura e vídeo de galeria, ambos comunicando o que o produto 
faz bem. https://www.producthunt.com/posts/the-boring-company



Nome: o nome da empresa. Perfeito 👌

Tagline: “A nova empresa de Elon Musk, criando túneis para o tráfego” - o 
slogan é direto ao ponto e autoexplicativo.

Descrição: “The Boring Company é uma empresa de infraestrutura e cons-
trução de túneis fundada por Elon Musk para reduzir o tráfego e melhorar 
nosso transporte veicular.” Novamente, direto ao ponto e autoexplicativo.

Tópicos: Os três tópicos (Carros, Transporte, Tecnologia) estão todos dire-
tamente relacionados ao produto real (uma rede de túneis para carros).

Imagem miniatura: a miniatura (um GIF, neste caso) demonstra clara-
mente a funcionalidade e os principais recursos do produto.

Galeria: a galeria inclui um vídeo do YouTube mostrando o produto e uma 
série de fotos / GIFs que ajudam a enquadrar sua funcionalidade.

Mídia: três artigos diferentes estão incluídos, cada um oferecendo um 
aspecto diferente do progresso da empresa. Qualquer coisa que ilustre a 
sua missão, o progresso da sua empresa e conte a sua história de vida.

Criadores: Ainda estamos esperando Elon aparecer por aqui... mas pode-
mos confirmar que ele já recebeu os dois troféus Golden Kitty que envia-
mos para ele. 📬



Exemplo 2: Polymail

Links: os links da página diretamente para o site da Polymail e os links de 
download para a App Store.

Nome: Novamente, apenas o nome do produto (Polymail).

Tagline: letras maiúsculas corretamente com uma descrição clara de seu 
produto principal.

Descrição: duas frases concisas e claras sobre a oferta principal do produ-
to e o conjunto de recursos que o Polymail oferece.

Tópicos: eles adicionaram o número correto de tópicos (2–4) - um aplica-
tivo de e-mail iOS / Mac é uma boa opção para produtividade, e-mail e 
tecnologia.

Imagem miniatura: Mesmo sem um GIF chamativo como imagem princi-
pal, a Polymail recebeu 4700 votos positivos e um Golden Kitty Award no 
final do ano. Às vezes, um simples logotipo é tudo que você precisa.



Galeria: A equipe da Polymail reuniu algumas capturas de tela dos princi-
pais recursos do aplicativo (com um texto interessante se você olhar de 
perto). GIFs ou imagens com o tema personalizado do gatinho Product 
Hunt parecem sempre funcionar bem. 😉

Criadores: toda a equipe é adicionada como Criadores, não apenas o fun-
dador ou CEO.

Links sociais: a equipe Polymail adicionou em suas contas AngelList, 
GitHub, Facebook, Twitter e Medium.

Comentário: o comentário de Brandon é curto, informativo e humilde - 
um tom maravilhoso para atacar no lançamento. Ele também ofereceu 
uma explicação clara da diferenciação básica entre a Polymail e seus con-
correntes.

Oferta: a equipe da Polymail passou o dia todo convidando usuários do 
Product Hunt que comentaram com códigos de convite para sua versão 
beta. Este é um ótimo exemplo de oferta que a comunidade adora (acesso 
antecipado, cupons), distribuída de forma pública que gere interesse e 
incentive outras pessoas a experimentarem o produto.



🔥 📈 
Marketing /Promoção do seu produto
Nesta seção, compartilharemos algumas dicas sobre como comercializar 
seu produto. Não existe uma solução mágica que funcione para todos, e o 
contexto é muito importante. Abaixo, você encontrará algumas técnicas 
eficazes usadas por outras pessoas no passado. Observe que você pode e 
deve tentar várias abordagens (ou seja, pessoal “acabamos de lançar!” Vs. 
informativo “aqui está o que você pode fazer com ...”). Pedir à sua rede 
para ajudar a espalhar a palavra é sempre uma vantagem.

Twitter / Compartilhando no Facebook

 • Dicas gerais: seja breve. Comunique o que o produto faz, inclua 
 uma imagem / GIF que chame a atenção das pessoas, sem hashtags e 
 marque @ProductHunt. Sempre procuramos tweets de criadores / 
 lançamentos de empresas (e postagens no Facebook) que possamos 
 amplificar retweetando ou compartilhando de nossas contas oficiais. 

 • Torne-o pessoal: postagens que levam a “Acabei de lançar meu 
 primeiro produto!”, “Depois de meses de trabalho árduo, estamos 
 prontos para compartilhar o que temos trabalhado ...” ressoa com as 
 pessoas e pode atrair um público amplo . Autenticidade funciona!

 • O que enfatizar: as primeiras palavras que você usa são importan-
 tes, comece com algo que chame a atenção. Qual é aquele tempero 
 secreto que vai chamar a atenção das pessoas sobre você como em-
 preendedor, tente conectar isso ao valor central que seu produto 
 pode fornecer a elas.

 • Link diretamente para a página do seu produto: Não linke para 
 a home do producthunt.com



 • Não use hashtags: Ou use com moderação hashtags específicas. 
 As hashtags são azuis, o URL em que você deseja que as pessoas 
 cliquem também é azul, tag com @ na citação de pessoas também 
 são azuis. Muito azul dilui o URL, também em azul, do seu produto 
 no qual você deseja que as pessoas cliquem. PS Hashtags são com-
 pletamente ineficazes, a menos que já sejam tendências no Twitter 
 (como fazem durante eventos ao vivo ou tópicos de interesse jorna-
 lístico). Fora disso, as pessoas não clicam nelas e elas vão distrair do 
 fluxo de sua estrutura de tweet.

 • Fotos x vídeos x GIFs: imagens de visualização do Twitter usarão 
 a primeira imagem da galeria de sua postagem por padrão. Vídeo 
 pode funcionar bem se forem demonstrações práticas (tipo feitas no 
 seu smartphone) ou não excessivamente produzidos (que depende, 
 generalizações não ajudam muito aqui), mas no geral, vídeos vão 
 levar a menos cliques para o seu produto. Descobrimos que os GIFs 
 funcionam melhor para encontrar o equilíbrio certo entre chamar a 
 atenção das pessoas, comunicar informações sobre o produto, mas 
 sem entregar o ouro e limitando os cliques de volta com destino para 
 seu produto (aqui na @ProductHunt , usamos GIFs com frequência, 
 e até mesmo ter um conta só pra isso @ProductHuntGIFs Twitter que 
 só publicada conteúdo em GIF).

 • Taguear Vs. @ menção: marque as pessoas nas fotos em vez de 
 mencioná-las com arroba (@) para ter uma postagem mais limpa 
 (menos “azul”), a menos que você queira destacar especificamente a 
 pessoa como parte do conteúdo (em vez de chamar sua atenção). 
 Você só pode marcar em fotos, não em vídeo ou anexo de GIF. 

Como realmente promover o seu produto

Existe um limite para o que você (ou nós) podemos fazer para comerciali-
zar o seu produto. O segredo é fazer com que todos que visitam o site, por 
conta própria, compartilhem seu produto. Você pode fazer isso explicando 
claramente o que é o seu produto e o valor que ele oferece. Faça as pessoas 
sentirem algo.

O nome “Pitch Decks From Top Startups” comunica tudo o que você preci-
sa saber antecipadamente. O slogan “Uma coleção de apresentações de 
argumentos de venda que arrecadou US $ 700 milhões”, imagens de gale-
rias de startups populares e o comentário do empreendor trabalham juntos 
para reforçar a proposta de valor.



Outras vezes, o próprio nome não diz muito. Veja, por exemplo, um novo 
aplicativo chamado Muzzle.

O slogan: “Silenciar notificações embaraçosas durante o compartilhamento 
de tela” explica claramente o que o produto faz: bloquear notificações. Mas 
observe que o slogan poderia facilmente ser “Ativar automaticamente o 
Não perturbe ao compartilhar a tela” ... o que provavelmente não levaria a 
este tipo de reação:



Faça as pessoas sentirem algo. Usar a palavra “constrangedor” em uma 
situação em que a maioria das pessoas pode se imaginar (compartilhamen-
to de tela) faz com que o público se relacione e compreenda instantanea-
mente o problema que o produto ataca (mesmo que não seja uma situação 
em que provavelmente se encontrem).

Aqui estão alguns outros tweets populares sobre o Muzzle:

Mostre para as pessoas. A equipe do Muzzle não só fez um bom trabalho 
ao descrever o que eles criaram, mas também criou uma página de destino 
hilária que transforma a tela das pessoas em situações embaraçosas. A 
página de destino fez as pessoas rirem, ao demonstrar o caso de uso.

Pense em maneiras de demonstrar um uso específico que faz com que 
alguém que nunca viu seu produto antes o compre instantaneamente. GIFs 
costumam ser a maneira mais rápida de levar as pessoas até lá, ao mesmo 
tempo em que permitem que eles compartilhem facilmente (Giphy Capture 
e CloudApp são ambos fáceis de usar e favoritos da comunidade).



Para todos, não apenas desenvolvedores que lançam produtos: 
você é mais do que bem-vindo para compartilhar qualquer produto usando 
as dicas mencionadas acima. Procuramos ativamente por bom conteúdo 
para retuitar, independentemente de quando foi lançado (apenas certifi-
que-se de marcar @ProductHunt para que possamos vê-lo e criar um link 
para o site). 🙌

Newsletter Product Hunt

Enviamos uma newsletter para centenas de milhares de leitores todos os 
dias da semana com os 5 produtos mais votados do dia anterior. A melhor 
coisa que você pode fazer para entrar no resumo é se concentrar em ter 
um lançamento bem-sucedido, usando as dicas que fornecemos. Inscreva-
-se na Newsletter para receber inspirações diárias. 💌

Você também pode aparecer neste boletim informativo após o lançamento.

A primeira parte do boletim informativo destaca coleções de produtos, 
tópicos oportunos, recomendações de produtos, um grande lançamento de 
produto e, basicamente, qualquer momento que o Instagram decida copiar 
algo do SnapChat. Esta é a maior fonte de tráfego do boletim informativo 
em termos do que as pessoas clicam.

Se você gostaria de ser destaque no boletim informativo, aqui estão as 
coisas que procuramos:

 • Organize coleções: crie conteúdo em torno de seu produto. Se 
você acabou de lançar um aplicativo de despertador super legal, selecione 
uma coleção de “ferramentas matinais que o tornam mais produtivo”. Isso 
nos fornece um conteúdo legal para compartilhar com a comunidade. Se 
usarmos sua coleção, avisaremos você. Informe-nos se você fez uma cole-
ção ou tem um conceito em mente (você pode enviar um ping para nosso 
editor de newsletter diretamente no Twitter ou e-mail).

 • Ask Product Hunt: Esta seção do site está ganhando impulso e 
uma fonte comum de inspiração para boletins informativos futuros. Nós o 
encorajamos a participar fazendo perguntas e fornecendo recomendações 
de produtos. Comece: producthunt.com/ask

Esperamos que esse guia seja útil. Boa sorte no seu próximo lançamento! 
Por favor, lembre-se de não desanimar, aconteça o que acontecer.

😸


