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Prazer, consultoria de Instagram
O gerenciamento de um perfil no
Instagram conta com vários trabalhos
importantes que se complementam
entre si, por isso compreender essas
funções e entender o que funciona
melhor para o seu caso é essencial.
Pensando nisso, oferecemos nossa
consultoria com estudo de perfil para
clientes que precisam clarear as ideias
de como essa rede social pode
contribuir atualmente com sua
empresa.
É com esse tipo de trabalho que
direcionamos seus próximos passos
para que você tenha segurança de
quais atitudes tomar para que sua
empresa se destaque dentro do
ambiente digital.
Afinal, as ações estratégicas no
Instagram mudam o tempo todo e nós
estamos aqui para descomplicar isso
pra você!

Prazer, consultoria de Instagram
Através do estudo personalizado do seu
perfil (entregue em pdf para você
estudar) avaliamos e direcionamos você
quanto ao seu @, sua bio, seus destaques,
seus conteúdos, legendas e te deixamos
por dentro do que realmente é eficiente
para um perfil comercial hoje em dia,
além de dicas de programas e aplicativos
que te ajudam a criar conteúdo.
Na primeira sessão apresentamos os
pontos principais do estudo que fizemos
do seu perfil e também ensinamos,
tiramos dúvidas de temas específicos que
você quiser saber.
Após 1 mês temos nossa sessão de
retorno em que retomamos as ideias e
esclarecemos as dúvidas que surgiram
nesse meio tempo.
Além disso,você recebe 8 Materiais de
apoio exclusivos desenvolvidos pela
Elisa.

Prazer, Elisa
Conheça a profissional à frente
desse tipo de serviço:

Elisa tem 34 anos e é
jornalista especializada
em conteúdo digital para
redes sociais com mais de
10 anos de experiência.
Colaborou como Editora de
Mídias Sociais em agências de
publicidade (Formato IB e
Market in), no poder público
(Prefeitura de Limeira) e em
revista de semijoias (Vitrinne
Magazine).

@elisainstatips

Após uma temporada cobrindo
eventos como feiras internacionais de
semijoias em Miami (a JIS Show),
passou a ministrar cursos, palestras e
consultorias de Instagram para
Negócios (com foco em
empreendedores e autônomos)
atendendo clientes do Brasil, Estados
Unidos, Canadá e Alemanha.
É formada em jornalismo multimídia
com especialização em marketing
pela FACAMP e possui especialização
em Mídias Socias pela Washtnaw
College, em Michigan nos Estados
Unidos.
Além disso, é certificada em cursos de
mentores renomados na área digital
como Érico Rocha e Isis Moreira.

Consultoria com estudo de perfil
Entenda os diferenciais do nosso trabalho:

Proximidade com o
cliente (nossa equipe é
enxuta para manter a
qualidade do trabalho)

Uso do método de
humanização de conteúdo
que acelera o retorno com
a rede social

Suporte via Whatsapp
diretamente conosco

Experiência de mais de 10
anos no mercado de mídias
sociais com empresas de
grande e pequeno porte

Prezamos pela ética e
boas práticas no
Marketing

Serviços pensados nas
dificuldades dos
empreendedores e
autônomos

Consultoria com estudo de perfil
1 sessão particular inicial
(presencial ou online)
1 sessão particular
particular retorno após

Estudo personalizado
do seu perfil entregue
em pdf

1 mês (presencial ou

O que está
incluso no
pacote

online)

8 Materiais de apoio

Disponibilidade para

exclusivos

tirar eventuais

desenvolvidos pela

dúvidas no WhatsApp

Elisa

durante esse mês
Esclarecimento de
tudo que te trava

Consultoria com estudo de perfil
Investimento e formas de pagamento:

- Estudo personalizado do seu perfil entregue em
pdf;
- 1 sessão particular inicial;
- 1 sessão particular retorno após 1 mês;
- Disponibilidade para tirar dúvidas no WhatsApp
durante esse mês;
- 8 Materiais de apoio exclusivos desenvolvidos por
mim:
E-book sobre como utilizar os stories da melhor
forma;
Guia de tipos de conteúdos ideais para feed, stories,
reels e IGTV;
E-book “Crenças limitantes que você precisa superar
para prosperar no Instagram”;
Guia dos novos algoritmos segundo Adam Mosseri;

Investimento: R$690
Formas de pagamento:
Esse valor pode ser
parcelado em 2x no PIX
sem juros ou no cartão

Guia de Feed (mix de conteúdos com objetivos que

de crédito (em que você

se complementam entre si);

pode parcelar em até

Guia Introdução ao Slow Content;

18x via PagSeguro - com

Guia Xô Vergonha: porque dar as caras no Instagram;

juros)

Guia 4 características comuns de quem está
engajando de maneira acelerada;

Vamos crescer juntos?

Para contratar o pacote de consultoria, é só nos chamar
que enviamos o link de reserva na nossa agenda!
19 3441-3430

contato@elisabg.com

Gratidão pelo interesse e estou à disposição, ok?
Com amor,
Elisa Baeninger Grego Serpelloni
Jornalista e consultora de Marketing Digital
MTB 0080310/SP

@elisainstatips

Rua Prefeito Marciliano, 480 - Limeira, SP

E ah, se você optar pela sessão presencial é
aqui que vamos nos encontrar:
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