ReachSocial

Presença on-line &
marketing de conteúdo
O ReachSocial™ é um serviço de marketing que constrói e
otimiza sua presença na internet publicando conteúdo de
qualidade sobre sua empesa em redes sociais e ajudando a
construir sua marca online.
• Otimiza sua presença em toda a internet para que mais
pessoas encontrem você
• Gera maior engajamento social com seus fãs e seguidores
• Alavanca a reputação online da sua marca

Aumenta sua visibilidade online
Através de sua fanpage no Facebook e no Google+ criamos e publicamos conteúdos desenvolvidos
especialmente para sua empresa buscando interação do seu público-alvo com a sua marca e gerando
mais tráfego para seu site.

Maior engajamento em redes sociais
Identiﬁcamos o perﬁl do seu público, criamos 100% do conteúdo para que você não precise enviar nada
para nós e efetuamos todas as postagens e monitoramento, aumentando sua base de fãs e seguidores,
criando um maior engajamento com sua marca e com seus produtos ou serviços. Todas as
publicações são relacionadas a alguma matéria do site ou do blog.

Monitoramento e Construção de reputação
À medida que os posts são publicados e geram engajamento, nossa equipe fará o monitoramento da
página identiﬁcando os melhores horários de postagens para seu público e os posts que deram melhores
resultados, além de efetuar também o monitoramento da concorrência. Todos os comentários serão
encaminhados para você fazer a gestão dos seus leads de forma mais adequada, e todo mês será gerado
um relatório de desempenho das publicações que permitirá a medição do ROI da sua fanpage.
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ReachSocial
Presença Online Otimizada
Conﬁguração e gestão de sua fanpage do Facebook e Google+ para acompanhamento dos posts semanais.
Estudo das melhores estratégias para sua fanpage direcionadas ao seu público.
Engajamento tanto para a fanpage quanto para o site e blog.

Criação de Conteúdo & Publicações
Os conteúdos são 100% criados por nós para que você não precise ter trabalho em enviar nenhum conteúdo.
Todos os conteúdos são produzidos mediante brieﬁng para identiﬁcação do público-alvo e melhor direcionamento
dos produtos e serviços que você deseja divulgar.
Serão publicados 2 posts por semana, totalizando 8 posts por mês.

Monitoramento e Reputação
Monitoramento dos posts, comentários, curtidas, envolvimento e alcance.
Monitoramento contínuo da reputação da empresa, produtos e concorrentes no Facebook.
Envio dos comentários (positivos ou negativos) para que o cliente responda adequadamente ao seu publico.

Relatórios de Desempenho utilizando a ferramenta ReachEdge™
Integração com a ferramenta ReachEdge™ para mensuração do desempenho das interações.
Rastreamento da fonte do lead.
Gravação de ligações.
Automação de disparo de e-mails.
Relatório de ROI.
Aplicativo Mobile.
Lista de Contatos & Leads.
Lembretes automáticos para equipe de vendas.
Lead insights.
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