


Cuidamos de todas as etapas de uma campanha nas redes sociais, desde a criação de perfis, cria-
ção de conteúdo e peças gráficas, interação com usuários, monitoramento e análise de relatórios.
Nossa equipe entenderá do seu negócio para que possamos planejar as melhores estratégias de 
comunicação nas redes sociais.

CONHEÇA AS VANTAGENS DOS NOSSOS PLANOS 
PARA SUAS REDES SOCIAIS

Atualmente mais de 80 milhões de brasileiros estão ativos nas redes sociais, 93% deles curtem páginas de 
empresas, produtos ou serviços no Facebook.

BENEFÍCIOS DE DIVULGAR SEU NEGÓCIO NAS REDES

O RESULTADO NAS REDES SOCIAIS É UMA REALIDADE!

QUER SUA MARCA NAS REDES SOCIAIS?

Criação de perfis
Criamos e configuramos os canais utilizados em 
sua campanha de mídias sociais.

Estratégias personalizadas
Planejamos e executamos ações de acordo com 
o objetivo do seu negócio.

Criação de conteúdos
Cuidamos de todo o processo de desenvolvimen-
to gráfico e textual dos posts.

Interação e monitoramento
Atendemos os seus clientes e sabemos o que 
dizem da sua marca nos canais sociais.

Patrocínio
Créditos destinados a ações patrocinadas resul-
tando em um retorno ainda maior.

Relatórios
Entenda ainda mais sobre a sua campanha a 
partir do nosso levantamento e análise de dados.

COMO FUNCIONA?
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Diante de um cenário digital competitivo, temos como objetivo desenvolver sua 
marca nas redes sociais de forma estratégica e coerente com o mercado que você 
atua.
Com a presença nas redes sociais, você pode:

1. SER ENCONTRADO FACILMENTE
É o canal de comunicação mais eficaz de uma marca. Apostamos no desenvolvi-
mento da sua empresa para aproximar ainda mais seus clientes, fãs, e prospects.

2. OFERECER UM ATENDIMENTO CONFIÁVEL E ÁGIL
Ouvir o cliente é importante para o seu negócio, por isso temos uma equipe pronta 
para atendê-los.

3. MANTER SEUS CLIENTES INFORMADOS SOBRE VOCÊ
Ter um alinhamento estratégico de comunicação faz diferença, por isso desenvolve-
mos conteúdos exclusivos para seus clientes.

4. ENGAJAR OS CLIENTES
Excelente oportunidade de criar ações a fim de encantar seus clientes e gerar en-
gajamento da marca.

5. PARA TER CLIENTES CADA VEZ MAIS FIEIS
Não basta estar nas mídias, é preciso ter um planejamento estratégico contínuo 
para fidelizar clientes.

NOSSA SOLUÇÃO
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Divulgar o seu negócio nas redes sociais nunca foi tão fácil. Basta escolher um dos planos abaixo que a 
equipe de profissionais do Site na Medida irá cuidar de tudo para você. Uma vez feita a contratação, que é 
rápida e segura, um analista irá entrar em contato para saber tudo sobre o seu negócio. Com essas informa-
ções faremos o planejamento das ações e caso esteja de acordo com a nossa estratégia, podemos começar. 
Não perca tempo e faça sua marca ou produto ficar disponível para mais de 80 milhões de brasileiros.

R$ 599,00 
/mês

PLANO I

Incluso
3 posts semanais

Facebook
+ 1 rede social
Bônus R$ 90,00
em patrocínio

Monitoramento
Respostas
Relatórios

R$ 799,00 
/mês

PLANO II

Incluso
3 posts semanais

Facebook
+ 1 rede social

Bônus R$ 140,00
em patrocínio

Monitoramento
Respostas
Relatórios

R$ 999,00 
/mês

PLANO III

Incluso
5 posts semanais

Facebook
+ 2 rede social

Bônus R$ 210,00
em patrocínio

Monitoramento
Respostas
Relatórios

R$ 4.999,00 
/mês

PLANO IV

Incluso
7 posts semanais

Facebook
+ 3 redes sociais
Bônus R$ 450,00

em patrocínio
Monitoramento

Respostas
Relatórios

R$ 7.999,00 
/mês

PLANO V

Incluso
12 posts semanais

Facebook
+ 3 redes sociais
Bônus R$ 750,00

em patrocínio
Monitoramento

Respostas
Relatórios

Redes sociais que podem ser escolhidas: 
FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE PLUS, LINKEDIN, PINTEREST, YOUTUBE, FOURSQUARE

PLANOS DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS
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CASES
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Contatos: 
agenciamktmidia@gmail.com
facebook.com/agenciamktmidia
Skype: AgenciaMM
+55 11 97205-1835
www.agenciamktmidia.com


