Produção executiva

Mídias digitais

Conquiste mais resultados através dos meios digitais!
Crescer junto com sua audiência é crucial. A representatividade mobile aumenta sobre o
desktop, assim como os usuários dos dispositivos móveis estão se tornando protagonista do
consumo digital.
Usar as redes sociais com habilidade garante que o seu cliente final torne-se um aliado para
sua marca: compartilhando, curtindo e mencionando cada vez mais os produtos dos quais
ele se identifica.
O que fazemos é um serviço completo: do planejo às métricas de resultado.
Desta forma sua empresa não se preocupa com absolutamente nada.

PLANEJAMENTO
Analisamos o perfil do consumidor
e elaboramos um projeto
personalizado para a empresa.
Este estudo explora desde o tom
de linguagem das postagens ao uso
das hashtags ideais, sem deixar de
lado, claro, o DNA da sua marca.

EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

Com o conteúdo desenvolvido,

Com as postagens no ar, o

criamos os layouts e postagens, a

próximo passo é monitorarmos

métricas de crescimento detalhado

redação sobre as imagens, além do

os comentários. Quanto mais

com diversas informações que

uso das hashtags. Criamos também

interação, mais o perfil é visto e

um conteúdo que forneça uma

um calendário de postagens, com

será acessado.

curadoria de moda que aproxime o

data e horários onde o público está

DESENVOLVIMENTO
Somos uma empresa especializada
em Produção Executiva, por
isso contamos com um time de
diretores de arte, fotógrafos,
stylists, beauty artists, fashion
films dentre outros. Produzimos

cliente e aumente a visibilidade da
marca. Quanto mais o usuário se
identificar com o seu produto, mais
ele irá consumir e divulgá-lo.

mais ativo nas suas redes, para
atingir a audiência na hora certa.

MÉTRICAS
No final do período de 1 mês,
apresentamos um relatório com

mostram na prática o resultado
da execução das postagens. Este
relatório pode conter além de
feedback de “boas práticas”, que
identifica as postagens que deram
maior resultado, outras métricas
personalizadas que são mais
relevantes para a empresa.
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Pacotes

Planejamento & produção em mídias digitais

Conheça nossos pacotes e descubra qual deles é melhor para atender a sua
necessidade, ou se preferir, ainda, entre em contato conosco e apresentamos uma
proposta personalizada para o seu negócio. Confira!

PLANO A

Planejamento de postagens
com conteúdo já produzido pelo cliente.
(máximo de 20 postagens)

Agendamento das postagens,
sendo 04 por semana
dentro do período de 01 mês
(apenas Instagram).

xxx

Relatório de métricas.

Consultar valor

PLANO B

Planejamento, desenvolvimento
(produção executiva) e execução de 30 posts
(Instagram & Facebook).

Agendamento de postagens,
sendo 01 por dia (Instagram)
e 03 por semana (Facebook)
no período de um mês.

xxx

Relatório de métricas.

Consultar valor

PLANO C

Planejamento, desenvolvimento
(produção executiva) e execução de 45 posts
(Instagram & Facebook).

Agendamento de postagens,
sendo 01 por dia (Instagram)
e 05 por semana (Facebook)
no período de 45 dias.

Monitoramento de
comentários e respostas.

Relatório de métricas.

Consultar valor

PLANO D

Planejamento, desenvolvimento
(produção executiva) e execução de 70 posts
(Instagram & Facebook).

Agendamento de postagens,
sendo 01 ou 02 por dia (Instagram)
e 05 por semana (Facebook)
no período de 60 dias.

Monitoramento de
comentários e respostas.

Relatório de métricas.

Consultar valor
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Shootings realizados para as mídias digitais com produção executiva da beSociety Mgt.

* Consulte disponibilidade do serviço com o nosso atendimento. A beSociety reserva-se no direito de atender até cinco contas
por mês, dentro do mesmo ou fora do nicho dos clientes já atendidos;
*O contrato de prestação de serivço é registrado pela beSociety e garante ao cliente total sigilo e confidencialidade de
informações e estratégia de mercado;
*O pagamento dos planos B, C e D podem ser feitos em até três vezes sem juros com depósito em conta.
*As imagens produzidas para os posts a partir dos planos B, C e D, poderão ser comercializadas pelo cliente em todas as
mídias digitais independente do contrato da beSociety ser apenas para uma mídia específica. O cliente, por tanto, poderá usar
as fotos em seu canal do site e mídias digitais em geral dentro do período especificado no contrato;
*Após o término do contrato o cliente não precisa apagar os posts já realizados com o material. Apenas não poderá mais,
segundo o contrato, postar novas imagens do trabalho realizado. Mesmo que total ou parcialmente, ou seja, mesmo cortando e
alterando o enquadramento da imagem;
*As propostas B, C e D incluem: direção de arte do shooting, fotografia, tratamento de imagens, stylist, beaty e contratação de
modelos. Os profissionais contratados estarão dentro do perfil de investimento da marca;
*Em caso de cancelamento do contrato antes do final do período vigente, o mesmo deverá avisar a beSociety até 35 dias antes
da finalização do trabalho. Após este período será cobrado o valor integral do cliente;
*O cliente que optar pelo Plano A e enviar as imagens para publicação deverá assinar um termo de responsabilidade sobre as
imagens e de autorização de uso do conteúdo nas plataformas digitais;

