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Marketing Digital

Para Empresas

Alcance Milhares de Clientes Online

Gestão de redes sociais
Marketing Digital
Não é novidade que a competição
Online aumenta a cada dia.
E você, está pensando em
aumentar sua presença na internet?

Você sabia que 79% dos brasileiros que acessam a internet frequentam redes sociais como o Facebook? Ou
seja, são mais de 1 bilhão de pessoas utilizando as redes sociais e buscando informações.
E você sabia que em média 91,3% dos brasileiros utilizam a ferramenta de busca do Google para procurar
um serviço ou produto? É nesse momento que entra a nossa agência com a sua empresa.

Nossos projetos são realizados em 5 etapas

1

2

Iniciamos o projeto com uma reunião e levantamento
de briefing com o cliente onde mergulhamos no negócio
da sua empresa, sua operação, seus concorrentes, seus
produtos e seu diferencial competitivo.

3
Montamos um planejamento
e configuramos as redes sócias
colocando em pratica as ações de
marketing digital. Definimos metas de
desempenho de indicadores (KPI).

Identificamos as suas necessidades após um estudo
sobre a presença da marca na internet
estudamos o seu segmento no mundo digital e
qual caminho precisamos desenvolver

4
Acompanhamos, compartilhamos
e interagimos com os usuários,
fazemos modificações e calibramos o
investimento. O resultado é um ganho
constante de performance, marca.

5
Apresentamos relatórios de
desempenho, mostramos os
resultados obtidos e propomos novas
ações baseadas no que aprendemos
com o processo de otimização.

Marketing Digital para Empresas
O que fazemos pela sua marca?
*Gerenciamos os perfis, auxiliando na construção de sua Reputação Digital
*Criamos postagens em sintonia com o seu público, com linguagem dinâmica
*Criamos ações nas Redes Sociais para incentivar a interação com o público
*Realizamos interação com os usuários, acompanhamos e gerenciamos promoções

Primeiras Ações:
1º Formatação e criação de Campanhas para o Facebook
2º Disparo de FullBanner pela plataforma WhatsApp
3º Disparo de E-mail Marketing
4º Construção do Web Site da Instituição

Característica do Plano:
Gestão de 1 rede social (Facebook ou Instagram) Com 5 Posts por Semana + datas promocionais
Posicionamento Digital | Definição de Público-Alvo | Impulsionamento de Promoções
Monitoramento diário | Web Site Gerenciavel

Disparo de E-mail Marketing | Disparo de Whatsapp

Horários de Postagens
Dia

|

% de Usuário On

Domingo 40,7%
Segunda 75,8 %
Terça 73,6%
Quarta 71,3%
Quinta 85,1%
Sexta 73,0%
Sábado 65,3%

|

Horário Nobre

17h
11h
11h
10h
11h
16h
10h

Ações e formatação de conteúdo
1: Foto de Perfil
2: Foto de Capa

Time Line: Colocamos avaliações:
Barra Direita: Colocamos as informações de contato e localização:

Modelo de Postagem:
check-in + #hashtag relevantes
com assunto + emoticons ilustrativos
Texto e Ilustração com a
identidade visual e a ação de
Marketing

Modelo de Postagem
Inbound Marketing:
check-in + #hashtag relevantes com
assunto + emoticons ilustrativos
Texto e Ilustração com a identidade visual
e a ação de Marketing

Obs. As fotos de Capa e Perfil serão atualizadas conforme planejamento publicitário

Exemplos de peças publicitarias para facebook

Mais de 20 empresas, pessoas e políticos utilizaram nossos serviços digitais em apenas 5 anos
Datas comemorativas

Exemplos de peças publicitarias para facebook
Prefeitura de São Sebastião

Turismo São Seba

Sistema de Monitoramento e relatório

Valores:
Planos de mídias socias
Plano básico

Essencial

Avançado

Elite

Gestão de 1 rede social
(Facebook e Instagram)

Gestão de 1 rede social
(Facebook e Instagram)

Gestão de 1 rede social
(Facebook e Instagram)

Gestão de 1 rede social
(Facebook e Instagram)

Com 3 Posts por Semana
+ datas promocionais

Com 3 Posts por Semana
+ datas promocionais

Com 3 Posts por Semana
+ datas promocionais

Com 5 Posts por Semana
+ datas promocionais

Posicionamento Digital

Posicionamento Digital

Posicionamento Digital

Posicionamento Digital

Definição de Público-Alvo

Definição de Público-Alvo

Definição de Público-Alvo

Definição de Público-Alvo

Impulsionamento de
Promoções

Impulsionamento de
Promoções

Impulsionamento de
Promoções

Impulsionamento de
Promoções

Monitoramento

Monitoramento

Monitoramento

Monitoramento

Relatórios Mensal

Relatórios Mensal

Relatórios Mensal

Relatórios Mensal

WEb Site ou Loja Virtual

WEb Site ou Loja Virtual

WEb Site ou Loja Virtual

Criação de Publicidade e
Material Gráfico

Criação de Publicidade e
Material Gráfico

R$ 700,00 /mês

R$ 900,00 /mês

R$ 300,00 /mês

R$ 500,00 /mês

Em todos os planos:
*Criação de artes publicitarias;
* Criação e configuração de FanPage;
*Criamos postagens em sintonia com o seu público,
* Criação de peças digitais exclusivas e persolalizadas;
* Criação de artes para datas promocionais;
* Relatório mensal ou quinzenal.

Temos planos e propostas de serviços para
redes socias de politicos e candidatos

Horários de Postagens
Horários de Postagens

Quem Somos
Quem Somos

YG MARKETING é uma agência jovem, com profissionais apaixonados pelo que fazem, valorizamos a simplicidade, acreditamos no poder
da criatividade, com uma equipe de profissionais criativos e altamente capacitados em suas areas.
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resultados”, seja qual for o tamanho do negócio temos o objetivo de oferecer, o melhor custo-benefício aos nossos clientes, buscando bons
Oferecemos
COMUNICAÇÃO
INTEGRADA, como solução as necessidade de cada cliente e isso passa a ser o nosso maior foco “gerar
com qualidade.
resultados
e sempre
resultados”, seja qual for o tamanho do negócio temos o objetivo de oferecer, o melhor custo-benefício aos nossos clientes, buscando bons
resultados e sempre com qualidade.
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