


Oferecer um serviço personalizado de 

qualidade.

Ser reconhecida como referência de 

Excelência em Qualidade.

Simplicidade. Compromisso. Resultado.



Alcançar mais pessoas que busquem pelo seu 

serviço.

Conseguimos esse resultado direcionando 

nossas campanhas para um público-alvo 

específico e bem definido.

Dessa forma, a procura através de ligações e 

mensagens só tende a aumentar.



Utilizar várias ferramentas de comunicação a 

fim de atrair seu público específico para a 

página.

Dentre as ferramentas que utilizaremos 

podemos destacar os fóruns, blogs, redes 

P2P em geral, vídeos comerciais, leads e e-

mail marketing.



O público-alvo são pessoas que se identificam 

com o que você é ou fala. São pessoas 

interessadas no que você tem a oferecer.

Para definir de forma mais precisa, são 

pessoas da sociedade que têm características 

em comum como idade, sexo, interesses, 

profissões e etc. e para as quais iremos dirigir 

todas as suas postagens.



Com essa estratégia, alcançamos 

aquele público que já espera e busca 

pelo seu serviço.





Com uma boa configuração, podemos deixar a 

página mais acessível e funcional para o seu 

público. Com isso, alcançaremos os seguintes 

objetivos:

 Aumento no número de seguidores;

 Maior interação com o público;

 Maior número de ligações e mensagens;

 Mais visibilidade na rede;

 Maior número de leads;

 Resposta às campanhas semanais;

 Reação ao conteúdo interativo.



O Studio Blueprint Design será responsável 
pela criação de todas as artes digitais para 
campanhas.

Para isso o Studio solicitará fotos e vídeos 
para produção de tais artes.

Todo material criado será de propriedade do 
cliente, podendo ser usado como portfólio para 
o Studio Blueprint Design.



O Studio Blueprint Design conta com uma equipe 
de profissionais, incluindo um psicólogo, para 
criação de conteúdos para mídias digitais.

As postagens consistirão de textos e mensagens 
de otimismo e informações úteis sobre as 
questões mais comuns do seu público, 
intercaladas com promoções da própria página, 
variando entre imagens e vídeos.

Todo material a ser publicado será enviado ao 
cliente na semana anterior para comentários e 
aprovação.

Esse tipo de conteúdo atrai e faz com que os 
interessados interajam com a página, marcando 
amigos e compartilhando.



Contamos com diversas ferramentas online 
que nos ajudam a direcionar campanhas 
mesmo fora do Facebook.

São as chamadas redes P2P (person-to-
person), que possibilitam a propagação de 
postagens e campanhas de forma orgânica.



Uma forma interessante de atrair clientes é 
com vídeos comerciais. Eles que serão 
responsáveis por dar destaque às principais 
características e atividades do seu negócio.

São vídeos bem elaborados que contam com 
locução profissional e tratamento digital para 
fotos e vídeos que possam vir a serem usados 
nas campanhas.

Todo mês será criado um vídeo institucional 
novo.



Com esse trabalho, esperamos atingir um 
número muito maior de leads (acessos e 
procura pelos serviços).

O sucesso desse trabalho está na dedicação e 
na forma como dirigimos as campanhas.





Nossas atividades são realizadas apenas 
mediante assinatura de contrato de prestação 
de serviços, com firma reconhecida e validade 
jurídica em todo território nacional.

Será cobrada mensalidade no valor de 
R$280,00 a serem pagos no ato da assinatura 
do contrato.

Autenticação de documento garantida pela MP 
2.200-1 que dispõe sobre a regulamentação da 
assinatura digital.

Para toda atividade, será emitida nota fiscal.



Será cobrada mensalidade no valor de 

R$280,00 a serem pagos no ato da assinatura 

do contrato que poderá ter duração de 6 ou 12 

meses.

Para toda atividade, será emitida nota fiscal.



Esperamos poder 

trabalhar juntos para 

alavancar seu negócio!
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