
Prazer, Elisa
Conheça meu currículo:

Exerce a função de social

media há mais de 10 anos 

Experiência em agências de

publicidade (Formato IB,

Market in e Caprice)

Experiência como assessora

de imprensa no poder

público (Prefeitura de

Limeira)

Experiência em revistas de

joias e casamento (Vitrinne

Magazine e LoveMag) 

Ministra cursos, palestras e

consultorias de Redes

Sociais para Negócios há

mais de 5 anos atendendo

clientes no Brasil, Estados

Unidos, Canadá e

Alemanha 

34 anos, casada com o
Matheus e mãe do Dopi

Formada pela Facamp
(Campinas/SP) em
Jornalismo Multimídia
em 2010 (MTB
0080310/SP)

Especialização em
Mídias Socias pela
Washtnaw College, em
Michigan nos Estados
Unidos em 2013

Certificada em cursos de
mentores renomados
como Erico Rocha e Isis
Moreira 

Participa todos os anos,
desde 2017, da Social
Media Week SP (semana
de mídias sociais)  

É fundadora da Fábrica
do Engajamento,
empresa de assessoria
em marketing digital
localizada na Rua
Prefeito Marciliano, 480
- Limeira/SP 

A empresa oferece
serviços como cursos,
workshops, consultoria
particular, formação em
social media e pacotes
de posts e artes - tudo
que o empreendedor
precisa para obter
retorno com o digital 

Além disso, lançou o
Instaplanner, uma
agenda inteligente para
que todos possam
organizar seus posts na
ponta da caneta 

@elisainstatips



Prazer, Elisa

Eu costumo dizer que eu levo clareza e leveza para quem
me procura, sabia? Porque além de te ensinar como
prosperar no digital, estou aqui para te dar autonomia
para saber usar as funções das redes sociais sem
depender de ninguém e ainda,  se você quiser, desenvolver
estratégias personalizadas e posts para sua empresa. 

Porém, minha missão é fazer tudo isso com muita
proximidade ao cliente e sempre levando em
consideração a saúde mental do empreendedor que
quer investir no digital. Trabalhamos com estratégias
éticas, seguindo políticas de boas práticas e prezando pelo
equílibrio emocional . Afinal, a rede social foi feita pra ser
algo divertido e gostoso de se trabalhar (e não pesado e
maçante como acontece com muita gente hoje em dia)!

@elisainstatips

Conheça minha missão:



Prazer, Elisa

Proximidade com o
cliente (trabalho

com equipe enxuta)

@elisainstatips

Conheça meus diferenciais:

Preocupação com o
equilíbrio emocional

no digital 

Pioneira em oferecer
aulas/consultorias

particulares (presenciais ou
online) de Redes Sociais 

Método que preza pela
ética e boas práticas

no Marketing

Experiência de mais de 10
anos no mercado de

mídias sociais

Serviços pensados  nas
dificuldades dos

empreendedores e
autônomos



Guia dos serviços e
produtos que a Fábrica do
Engajamento pode oferecer
para você: 

2) CONSULTORIA
PARTICULAR

a. Consultoria de Instagram

com avaliação e criação de

estratégias para o seu perfil:

R$490 (inclui estudo

personalizado em pdf)

b. Pacote mentoria estratégica

(1 sessão de consultoria

particular por mês por 6

meses): R$450/mês

c. Consultoria particular para

tráfego (anúncios

pagos/patrocinado) com

configuração de público e

campanha: R$990

1) APRENDIZADO

a. Livro "Prosperando no
Instagram com equilíbrio
emocional": R$149 

b. Aula particular de funções
do Instagram: R$350/cada 

c. Workshop de saúde
emocional digital
"Destravando o Instagram":
R$350 

d. Mentoria de formação em
Social Media de Instagram
(para quem quer trabalhar com
gerenciamento de Instagram como
profissão):

R$3.750 (inclui certificado)

@elisainstatips

3) PRODUTOS

a. Instaplanner: R$49,90

*Importante:
Todos os serviços podem ser pagos por PIX ou por
cartão através do link do pagseguro, em que o cliente
inclusive pode parcelar se quiser



Guia dos serviços e
produtos que a Fábrica do
Engajamento pode oferecer
para você: 

4) PACOTE COMPLETO
DE POSTS 

(inclui sugestões de conteúdo +
arte do post + legenda do post+
escolha das hashtags + escolha
do melhor dia e horário para
postar + agendamento do post)

a. Pacote de posts (1 post por
semana): R$480/mês

b. Pacote de posts (3 posts por
semana): R$1.150/mês

c. Postagem avulsa: R$140 cada

@elisainstatips

6) PACOTE DE ARTES 

(inclui somente o
desenvolvimento da arte para o
próprio cliente postar)

a. Pacote de artes (1 arte por
semana): R$280/mês

b. Pacote de artes (3 artes por
semana): R$720/mês

c. Arte avulsa: R$90 cada 

*Importante:
Todos os serviços podem ser pagos por PIX ou por
cartão através do link do pagseguro, em que o cliente
inclusive pode parcelar se quiser

5) PACOTE DE IDEIAS 
 PARA POSTS 

(inclui sugestões de conteúdo para
posts + texto/legenda dos posts +
escolha das hashtags + sugestão do
melhor dia e horário para postar)

a. Pacote de ideias (1 sugestão
por semana): R$390/mês

b. Pacote de ideias (3 posts por
semana): R$900/mês

c. Ideia de post avulsa: R$100
cada



"EU MESMO VOU
PRODUZIR

CONTEÚDO" 

"EU NÃO QUERO/NÃO
TENHO TEMPO DE

PRODUZIR CONTEÚDO" 

Como saber qual o melhor
produto para cada caso: 

Aulas particulares de

funções do Instagram

Workshop 

"Destravando o Instagram" 

Consultoria particular ou

mentoria com estratégias

para o seu perfil 

Pacote mensal de posts

Livro, consultoria/mentoria

particular, aulas particulares,

pacote de ideias para posts e

instaplanner para treinar o seu

funcionário que será

responsável pelo Instagram da

sua empresa

Instaplanner 

Pacote mensal de artes

Livro "Prosperando no

Instagram com equilíbrio

emocional"

Pacote mensal de ideias para

posts



P A S S O  2 :  C L I Q U E  N O  S I N I N H O

P A S S O  3 :  A T I V E  T O D A S  A S  N O T I F I C A Ç Õ E S

Lembrando que, mesmo ficando por nossa conta criar os posts
mais elaborados, é muito importante que você também domine
as funções do Instagram para postar e reforçar a estratégia de
conteúdo. Isso porque, para obter retornos grandiosos, é interessante
que o dono do perfil também poste e "dê as caras".  Portanto, o ideal é:
nós produzirmos os posts institucionais/informativos (que demandem
artes e conteúdo) e você postar também para humanizar o seu perfil. 

Surgiu alguma dúvida? Quer saber o que está incluso em
cada serviço? Estou à disposição para esclarecer, é só me
falar! Meu objetivo é clarear a sua mente sempre. Estou
aqui para descomplicar!

E ah, aqui vai um passo a passo esperto para você não ficar
pra trás quando o assunto é Instagram:

P A S S O  1 :  E N T R E  N O  M E U  P E R F I L

Clique aqui e conclua esse
passo a passo para  ter
certeza de que você não vai
perder nenhum post novo! >>

http://www.instagram.com/elisainstatips
http://www.instagram.com/elisainstatips


1 9  3 4 4 1 - 3 4 3 0  

c o n t a t o @ e l i s a b g . c o m

Vamos crescer juntos?
Clique nos ícones a seguir para entrar em
contato comigo. Gratidão pelo interesse!

MTB 0080310/SP 

Elisa Baeninger Grego Serpelloni
Jornalista e consultora de Marketing Digital 

@elisainstatips

https://wa.me/message/BLKY6IATXACGC1
https://elisabgcomunicacao.wordpress.com/contato/

