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Por que anunciar com 
Facebook Ads?

O Facebook e Instagram 
possuem 2,7 bilhões de 

usuários no mundo, sendo 
que só no Brasil são 102 

milhões.

Desses 102 milhões, 93 
milhões acessam via 
dispositivos móveis.

RECONHECIMENTO DE MARCA
Anúncios otimizados para lembrança 
do público. Não apenas visualização 

rápida.

CONVERSÕES
Anúncios otimizados para lembrança 
do público. Não apenas visualização 

rápida.

CAPTURA DE LEADS
Anúncios otimizados para lembrança 
do público. Não apenas visualização 

rápida.



3

Por que ter anúncios no 
Google ADS?

Com o Google Ads os 
produtos e serviços de sua 
empresa são encontrados 

por seus clientes no 
momento certo em que 

eles precisam através de 
pesquisas, obtendo 

informações ou vendo 
vídeos relacionadas ao seu 

negócio.

REDE DE PESQUISA
Anúncios otimizados para lembrança 
do público. Não apenas visualização 

rápida.

REDE DE DISPLAY
Anúncios gráficos variados, 

aparecendo nos maiores sites do país 
e do mundo.

REMARKETING
Anúncios direcionados somente para 
pessoas que conhecem sua marca.



Nossas Vantagens

✓ SISTEMA DE GESTÃO DE TAREFAS (+ produtividade e transparência)

✓ GERENTE DE PROJETOS (colaborar dedicado no atendimento do seu projeto)

✓ RELATÓRIOS PERSONALIZADOS (as principais métricas enviadas via e-mail)

✓ SEM MULTA OU FIDELIDADE (contratos sem qualquer trava, fique pelos resultados)

✓ REUNIÕES ONLINE (acompanhe nossas estratégias com seu gerente de projeto)
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PLANO START
Ideal para quem está começando e precisa de ações estratégicas

nos Canais de Marketing Digital
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PLANO START

✓ Criação de cronograma e conteúdo para redes sociais;

✓ Criação das artes;

✓ 2 Postagens por semana no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn;

✓ Agendamento das postagens;

✓ Criação, Gestão e Otimização de Campanhas para Facebook/Instagram ADS;

✓ Relatório Mensal de Resultados.
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PLANO ADVANCED
Ideal para quem já tem Loja Virtual e precisa alcançar mais

resultados com performance.
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PLANO ADVANCED

✓ Criação de cronograma e conteúdo para redes sociais;

✓ Criação das artes;

✓ 2 Postagens por semana no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn;

✓ Agendamento das postagens;

✓ Criação, gestão e otimização de Campanhas para Facebook/Instagram ADS;

✓ Criação, gestão e otimização de Campanhas para Google ADS;

✓ Relatório mensal de Resultados.
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PLANO PREMIUM
Ideal para quem quer escalar o projeto com ações estratégicas de 

Marketing Digital de Performance
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PLANO PREMIUM

✓ Criação de cronograma e conteúdo para redes sociais;

✓ Criação das artes;

✓ 3 Postagens por semana no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn;

✓ Agendamento das postagens;

✓ Criação, gestão e otimização de Campanhas para Facebook/Instagram ADS;

✓ Criação, gestão e otimização de Campanhas para Google ADS;

✓ 1 Disparo semanal de e-mail marketing;
*até 2 mil contatos

✓ Relatório mensal de resultados.
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Conheça os Valores
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-> O valor do investimento nos canais não está incluído no valor da mensalidade, sendo esse valor pago por 
conta do contratante. 

-> Acima de 2 mil contatos, a ferramenta de e-mail marketing é por conta do cliente.



VALORES DOS PLANOS

ADVANCED

R$ 1.650,00

Por R$ 1.300,00
1 Mil e Trezentos

por mês (período de 
6 meses)

START

R$ 1.350,00

Por R$ 1.100,00
1 Mil e Cem por 
mês (período de 6 

meses)

PREMIUM

R$ 1.900,00

Por R$ 1.600,00
1 Mil e Seiscentos 
por mês (período de 

6 meses)
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-> O valor do investimento nos canais não está incluído no valor da mensalidade, sendo esse valor pago por 
conta do contratante. 

-> Acima de 2 mil contatos, a ferramenta de e-mail marketing é por conta do cliente.



COMO FUNCIONA PARA COMEÇAR?

CONFIRME
O PLANO 

QUE 
DESEJA 

MANDAMOS 
UM

FORMULÁRIO 
DE CADASTRO 

PARA 
ELABORAR O 
CONTRATO

MARCAMOS 
UMA 

CONFERÊNCIA 
PARA OBTER 

OS ACESSOS E 
COMEÇAR O 
TRABALHO
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CRIAMOS A SUA ESTRATÉGIA

Nosso primeiro trabalho é criar a 
estratégia e passar para a equipe de 

performance iniciar os trabalhos.

E DEPOIS?

DIA A DIA

Começamos pelo cronograma de 
Conteúdo de Redes, e em seguida

iniciamos a Criação de Campanhas nas
Redes.

Você recebe todo mês o cronograma do 
mês seguinte junto com as estratégias.
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COMO VOCÊ ACOMPANHA?

PAINEL

Todas campanhas ficam no 
Painel do Cliente,  onde é um 
dos melhores canais para 
analisar a campanha
diariamente.

REUNIÃO ONLINE

Nas reuniões online, iremos 
passar o andamento das 
campanhas e explicar as 
estratégias.

RELATÓRIOS MENSAIS

Enviaremos um relatório
detalhado com as principais
métricas para acompanhar a 
evolução do trabalho.
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O grande risco é não assumir nenhum
risco. Em um mundo que muda, de
verdade, rapidamente, a única estratégia
com garantia de fracasso é não assumir
riscos.

“Mark Zuckerberg - FACEBOOK”



OBRIGADO

Dúvidas?

Basta enviar um e-mail que retornaremos :D

contato@vrumdigital.com.br
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