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MARKETING
POLÍTICO

O Marketing político e eleitoral agora é tão influenciado pela internet que saber usar 

essa ferramenta será o diferencial destas eleições.

Nossa experiência e técnicas utilizando essa mídia, as redes sociais e nossos contatos, 

nos permitem oferecer o que você precisa para conquistar seu eleitorado nesta eleição.

Gerenciamento completo das redes sociais, gerando conteúdo, monitorado resultados e 

trazendo relatórios (Facebook, Instagram,Twitter e Youtube). 

Desenvolvimento de campanhas de marketing e publicidade digital com alcance pago e 

orgânico (espontâneo). 

Consultoria, orientação e  midia training durante produção dos conteúdos áudio visuais  

e impressos (textos e afins) do candidato.

Assessoria de Imprensa antes e durante a campanha eleitoral produzindo releases e 

orientando em relação aos meios jornalísticos.

Avaliação da Concorrência na internet e no cenário de competição

(marketing de guerrilha).

Criação da identidade visual e de todos os materiais gráficos do candidato e da 

campanha até o início do mandato, inclusive da newsletter que seŕa enviada aos contatos 

do candidato.

Produção, gravação e edição de vídeos e podcasts do candidato e distribuição nas

redes sociais.

Criação de site, blog e redes sociais com S.E.O (Search Engine Optimization) para 

alcançar relevância no google e mecanismos de pesquisa.

Elaboração e distribuição de e-mail marketing para mailing com mais de

1 milhão de e-mails.

Criação, consultoria e acompanhemento em eventos públicos do candidato, bem como 

registro em vídeo e reportagem dos eventos.

Acompanhamento, treinamento e assessoria em participações ao vivo nas redes sociais.

Consultoria e assessoria na elaboração de roteiros de propaganda e discursos públicos 

em eventos e nas mídias.

Nossa proposta é assessorar o candidato e sua equipe para construir ou aprimorar sua 

imagem tanto no meio digital como social e público. Elaborando toda a estratégia 

necessária para conquistar seu eleitorado.

Para realizar esta tarefa, além de um acompanhamento diário do candidato e 

gerenciamento de suas mídias, ofertamos toda ajuda para fornecer conteúdos e anúncios 

que vão conquistar seu eleitor.

Estamos a disposição e aguardamos seu contato para auxilía-lo
na conquista do seu eleitorado.

PARA USAR CORRETAMENTE A INTERNET EM SUA CAMPANHA E
NÃO TER PREJUIZOS É PRECISO ENTENDER TRÊS ASPECTOS PRINCIPAIS:

1.
2.
3.

PRIMEIRO: sua agência deve fornecer dados e resultados reais em números do que está 
acontecendo com sua imagem na internet e fora dela, caso contrário você pode estar 

sendo enganado.

SEGUNDO: as ferramentas de redes sociais, assessoria de imprensa, site e marketing de 
conteúdo precisam estar alinhadas com toda a estratégia dos eventos e ações físicas.

TERCEIRO: os investismentos em publicidade digital só vão funcionar se forem 
dirigidos por quem sabe usar o conhecimento técnico da ferramenta, evitando 

desperdício ou alcance de público errado.

SEGUE ABAIXO TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS
PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA:


