


BEM VINDOS
A AGÊNCIA
SELL MARKETING

Nossa equipe está capacitada 
para criar e desenvolver todo 
tipo de trabalho.

Contamos com profissionais 
de alto nível, e uma equipe 
super comprometida com o 
atendimento e com qualidade 
de nossos serviços.

SOMOS
UMA AGÊNCIA
FULL SERVICE



      

NOSSOS
SERVIÇOS

LOGO // BRANDING
Criação e desenvolvimento de identidade institucional.

SOCIAL MEDIA
Criação de conteúdo, planejamento de publicação, gestão de 
impulsionamento e interação com seguidores.

MATERIAL GRÁFICO
Criação e produção de panfletos, banners, folders, encartes, bindes...

SITE INSTITUCIONAL
Desenvolvimento de site para empresas sem custo de manutenção.

E-COMERCE
Criação site em plataforma especial + configuração e Manutenção.

Selecione uma das 
opções ao lado para 
solicitar o contato de 
nosso representante 
AGORA!

https://www.sellmarketing.com.br/logo-profissional
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio
https://www.sellmarketing.com.br/site-institucional
https://www.sellmarketing.com.br/logo-profissional
https://www.sellmarketing.com.br/logo-profissional
https://www.sellmarketing.com.br/marketing-digital
https://www.sellmarketing.com.br/marketing-digital
https://www.sellmarketing.com.br/marketing-digital
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio
https://www.sellmarketing.com.br/site-institucional
https://www.sellmarketing.com.br/site-institucional
https://www.sellmarketing.com.br/marketing-digital
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio
https://www.sellmarketing.com.br/futuro-do-seu-negocio






COMO ANDAM AS SUAS 
REDES SOCIAIS

o Brasil se rendeu definitivamente à era digital. 
Hoje, uma página corporativa com forte atuação 
nos meios online (sobretudo nas redes sociais), 
gera à empresa grande visibilidade, seja lá qual 
for o seu ramo de atuação.

97% dos empreendimentos 
brasileiros têm presença online

77% dos usuários brasileiros usam as redes 
sociais via celular, o que faz de nós os mais 
conectados em todo o mundo.



PUBLICAÇÕES QUE FUNCIONAM (Roteiro Matador Sell Marketing)

Os posts orgânicos são aqueles que aparecem fixos na Timeline das redes sociais. Na Sell Marketing, apostamos na frequência 
de 3 a 7 vezes na semana, de maneira alternada. Mesmo no orgânico, é possível atrair seguidores pela localização, referências, 
concorrência ou interesses.

Post Patrocinados: É onde se atinge o maior número de pessoas, e são essenciais para o melhor desempenho das redes 
sociais. Aconselhamos uma verba mínima de R$10,00 dia, totalizando R$300,00 ao mês em média.

PRODUTO VIRAL / INSTITUCIONAL BLOG

● Objetivo principal é a "venda";
● Parece anúncio, mas não é;
● Não funciona sozinho, sendo a 

única opção de publicação;
● Não tem objetivo de atrair 

seguidores;
● tem que funcionar em parceria 

com os anúncios patrocinados;
● Os seguidores querem 

conteúdo para "conversar". por 
isso acabam "fugindo" 
daqueles que só querem 
vender. Conteúdo é a chave!

● Objetivo principal é gerar 
engajamento;

● Incentiva o compartilhamento;
● Pode-se usar Humor/Memes;
● Enquetes e Perguntas para 

estimular comentários;
● Dicas valiosas;
● Sorteios;

INSTITUCIONAL: Recados, datas, 
avisos, canais de contato, conquistas 
da empresa, Fotos do espaço e 
equipe. (tornar a empresa humana)

● Ideal para mostrar 
conhecimento de causa;

● É a melhor ferramenta orgânica 
para levar o lead ao site com 
conteúdo e iscas digitais;

● É menos agressivo, mas a 
conversão ou venda pode 
acontecer por uma 
call-to-action dentro do post;

O Blog pode ser desenvolvido pelo 
contratante ou pela agência ao valor 
de R$997,00



      

Nós Publicamos:
Criação da arte + descritivo + programação de publicação + gestão de comentários.

INSTAGRAM
3 PUBLICAÇÕES SEMANAIS = 12 Posts + 4 Stories por mês
Valor: R$699,00 (contrato mínimo de 3 meses)

INSTAGRAM
2 PUBLICAÇÕES SEMANAIS = 8 Posts + 4 Stories por mês
Valor: R$499,00 (contrato mínimo de 3 meses) 

INSTAGRAM (mesma publicação)

7 PUBLICAÇÕES SEMANAIS = 30 Posts + 4 Stories por mês 
Valor: R$1.299,00 (contrato mínimo de 3 meses)

INSTAGRAM (mesma publicação)

5 PUBLICAÇÕES SEMANAIS = 20 Posts + 4 Stories por mês
Valor: R$999,00 (contrato mínimo de 3 meses)

INSTAGRAM (mesma publicação)

CONTEÚDO "ILIMITADO" 
Valor: R$1.999,00 (contrato mínimo de 6 meses)



      

Publicações Avulsas
Desenvolvemos apenas as artes. O descritivo, publicação e gestão de comentários são 
de responsabilidade do cliente.

FACEBOOK / INSTAGRAM (1080px X 1080px)

36 Posts + 4 Stories - Valor: R$699,00 (contrato mínimo de 6 meses)

FACEBOOK / INSTAGRAM (1080px X 1080px)

24 Posts + 4 Stories - Valor: R$599,00 (contrato mínimo de 6 meses)

FACEBOOK / INSTAGRAM (1080px X 1080px)

56 Posts + 4 Stories - Valor: R$899,00 (contrato mínimo de 6 meses)

FACEBOOK / INSTAGRAM (1080px X 1080px)

48 Posts + 4 Stories - Valor: R$799,00 (contrato mínimo de 6 meses)

Valor individual de arte R$60,00
Valor individual de postagem R$90,00



Solicite um 
orçamento!

Ligue agora:

21 3596-6877
21 96422-2874

         

contato@sellmarketing.com.br

R. Engenheiro Haroldo Cavalcanti, 360 

- Sala 305 - Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro - RJ - 22795-240

Para mais informações:

www.sellmarketing.com.br

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521964222874
mailto:contato@sellmarketing.com.br
https://www.sellmarketing.com.br
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521964222874
https://www.facebook.com/sellmkt/
https://www.instagram.com/sellmarketing/

