CARTA DE APRESENTAÇÃO
Prezado sr. (a),

Está à disposição de todas as empresas da região um novo conceito em comunicação. O jornalista e
pós graduado, na área de assessoria, gestão da comunicação e marketing, Fabricio Oliveira comanda uma
equipe de profissionais preparados para atendê-los na “Ative Comunicação Estratégica” - Soluções criativas
ao seu alcance!
Com o objetivo de oferecer às empresas soluções criativas e eficientes, a 'Ative' tem por
característica propor a seus clientes estudos estratégicos que vão diminuir os riscos de investimentos nos
setores de marketing e propaganda.
Na “Ative Comunicação Estratégica” também é possível encontrar um departamento de assessoria
de imprensa dirigida, capaz de trazer resultados positivos à empresa assessorada e conseguir restaurar os
benefícios de uma comunicação harmoniosa com seus diversos públicos, sejam eles internos ou externos.
No mundo dos negócios, a comunicação passou a ter função primordial. É impossível imaginar uma
empresa que não invista em comunicação para buscar a eficiência, não só administrativa, como do ponto
de vista mercadológico. Uma comunicação estratégica eficaz é capaz de fazer com que todos os públicos
que se relacionam com a empresa percebam que ela tem uma boa reputação, é respeitável e oferece
serviços e produtos de qualidade.
São valores defendidos por nós: respeito pelo ser humano e ao meio ambiente. Ações éticas e
sócio-sustentáveis

completam

nosso

compromisso

enquanto

empresa

no

que

diz respeito

à

responsabilidade social.
O projeto “Ative Comunicação Estratégica” tornou-se uma realidade. Por este motivo gostaríamos de
convidá-lo para que sua empresa se torne uma parceira. Ouviremos suas necessidades, buscaremos
alternativas e apresentaremos, sem compromisso, uma proposta. A 'Ative Comunicação Estratégica' ajuda
você

a

planejar

seu

crescimento.

www.ativecomunicacao.com.br.

Para

conhecer

nossos

serviços,

visite

o

site:

Nossos serviços!


Consultoria em comunicação/marketing e construção de planos de mídia;



Desenvolvimento de análises editoriais para possíveis anúncios;



Busca de parcerias para a divulgação da empresa em eventos, feiras, etc.



Organização de ações de marketing;



Desenvolvimento de sites administráveis;



Administração do site ou blog / orientação estratégica na atualização e produção de conteúdo;



Produção de releases para a imprensa da região sempre que necessário;



Assessoria de Imprensa – organização de coletivas, acompanhamento em entrevistas, etc.



Media Training com os responsáveis pela empresa ou com líderes escolhidos a partir de uma análise



de perfil;



Clippagem da empresa nos veículos da região;



Reestruturação do perfil da empresa na rede social Facebook, com a publicação de
informações estratégicas;



Atualização e manutenção semanal do perfil no Facebook, captação de novos
clientes fazendo uso da ferramenta e publicando promoções, pacotes, etc;



Desenvolvimento de artes para e-mail marketing;



Envio de e-mails marketing e avaliação dos resultados;



Formatação do cadastro de clientes e criação de mailing list para o envio de e-mails marketing;



Análise do atendimento do cliente para avaliar erros que podem prejudicar a empresa;



Treinamento de atendimento com os funcionários para melhorar a comunicação interna e externa;



Análise organizacional da empresa, com o objetivo de reorganizar o espaço físico e melhorar aspectos



que podem interferir negativamente na imagem;



Criação de ações estratégicas que visem fidelizar clientes;



Consultoria no desenvolvimento de eventos e sociabilidade;



Atendimento de consultoria durante toda a semana, em horário comercial;



Consultoria na produção de material gráfico, como folhetos, outdoors, etc.

Observação: Entre em contato para ter acesso aos termos de responsabilidade
no caso de anúncios na mídia e impressão de material gráfico.

Clique aqui e tenha acesso ao nosso portfólio de clientes!

Ative Comunicação Estratégica - www.ativecomunicacao.com.br / ativecomunicacao@gmail.com
CNPJ: 13.542.542/0001-38 / Tel.: (12) 9 8114 6738

