Rua Vicente Felice, 758 Bairro Jardim Ouro Verde
Limeira - São Paulo

Prazer, pacote de posts
O gerenciamento de um perfil no
Instagram conta com vários
trabalhos importantes que se
complementam entre si. Dentre
eles, estão os posts de feed - sua
vitrine virtual.

@seuinstagram

Pensando nisso, oferecemos para
alguns clientes selecionados a
geração de conteúdo estratégico
ideal para seu perfil (ou seja,
posts de feed criados por nós
para a sua empresa, pensados
em todos os detalhes).
É com esse tipo de trabalho que
criamos uma imagem de
credibilidade para sua empresa
se destacar dentro do ambiente
digital.
Afinal, no Instagram, o dinheiro
flui para onde existe confiança!

A legenda do seu po
st...

Portfólio
Trabalhamos com esses pacotes há mais de 8 anos atendendo desde médicos
até boutiques de moda. Para manter a qualidade dos nossos serviços, temos
números limitados de clientes que podemos atender, por isso costumamos
abrir poucas vagas. Confira alguns exemplos de posts criados por nós:

O time responsável
Conheça as profissionais à frente
desse tipo de serviço:

Aline Gomiero e Elisa Serpelloni

Aline Gomiero, 33

Elisa Baeninger Grego Serpelloni, 34

Aline é jornalista especializada em
conteúdo digital com mais de 10 anos de
experiência. É ela que traz para o time a
visão e pensamento estratégico das
empresas de grande porte.

Elisa é jornalista especializada em conteúdo
digital para redes sociais com mais de 10 anos de
experiência. É ela que traz para o time a visão e
necessidade dos empreendedores e autônomos.
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).

Na Accenture, agência digital
multinacional, colaborou em projetos de
marketing para Vivo, Itaú, Kimberly-Clark,
Consul e Natura. Também passou por
títulos importantes na Editora Abril, como
MdeMulher, CLAUDIA e CASA CLAUDIA, e
foi editora de conteúdo do Westwing,
maior clube de compras do Brasil com foco
em casa e decoração.
Possui ampla experiência em edição de
texto, conteúdo para redes sociais, SEO, UX
Writing e CRM.
É formada em jornalismo multimídia com
especialização em marketing pela
FACAMP e pós-graduada em comunicação
e mídias digitais pela ESPM.

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 atendendo clientes no 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.

Pacote de posts
Entenda os diferenciais do nosso serviço de
geração de conteúdo estratégico:

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

Pacote de posts
Estudo de personas do seu
público para entender
Estudo de quais linhas

suas dores

Nós fazemos a
postagem no melhor

editorais/temas/pautas

dia e horário de acordo

serão abordados

com seu público

Estudar e selecionar
as melhores

O que está
incluso no
pacote

hashtags

Escrever, organizar,
editar e revisar a
legenda para a
linguagem de rede
social

Mesclar a
programação dos
posts alinhando-as

Manter-se

com seus objetivos
estratégicos

Criação da arte para
a imagem do post
de feed

conectado com sua
linguagem e
propósito sempre

Pacote de posts
Conheça os dois tipos de pacotes disponíveis
(a e b):

SEU POST
FEITO POR
NÓS

PACOTE DE POSTS
Inclui:
1. Estudo de temas
2. Desenvolvimento da arte (imagem) dos posts
3. Legenda dos posts (criação e edição)
4. Escolha das hashtags
5. Escolha do melhor dia e horário para postar
6. Agendamento do post para ser postado
automaticamente
Opção a. Pacote de posts (1 post por semana):
R$499/mês
Opção b. Pacote de posts (3 posts por semana):
R$1.150/mês

Importante:
Contate-nos para confirmar se temos vagas
abertas para o seu ramo no momento.

@elisainstatips

Como funciona o fluxo entre nós e o
cliente ao contratar o pacote de posts:

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Enviamos o questionário para

Com o questionário em

Enviamos a sugestão de identidade

conhecer melhor o cliente e

mãos, desenvolvemos a

visual para o cliente. Assim que

debater os temas que seriam

identidade visual dos posts

aprovada, damos início ao

interessante abordar nos posts

para o cliente

planejamento dos posts semanais

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6

Pesquisamos os assuntos em

Revisamos os textos e

Caso seja necessário alterar

conjunto com o cliente e

enviamos para o cliente

algo, fazemos essa edição e

transformamos o conteúdo

aprovar os 3 posts que

reenviamos a segunda

em arte e legenda adequada

serão postados na semana

versão para o cliente

para o post

seguinte

aprovar

PASSO 7

PASSO 8

Estudamos o melhor horário para

Toda semana repete-se o

postagem e agendamos os posts

ciclo a partir do Passo 4

aprovados para serem postados no
feed naqueles horários estratégicos

Vamos crescer juntos?

As vagas são limitadas, por isso não perca
tempo e venha participar da seleção!
19 3441-3430

contato@elisabg.com

Gratidão pelo interesse e te espero para um bate papo, 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, é aqui que nos
encontramos presencialmente:

Rua Vicente Felice, 758 Bairro Jardim Ouro Verde
Limeira - São Paulo
(Próximo ao Supermercado Pagmenos)

