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Marketing Digital e 

Gestão de Redes Sociais



Quem  Somos 

A Conteúdo Digita l  nasceu em 2012 com o objet ivo de proporcionar às empresas a 
oportunidade de marcar presença no meio digita l .  

 
Acreditamos na proximidade com o cl iente como principal  fator de sucesso para uma 

estratégia com resultados.  E ao envolvermo-nos na dinâmica do negócio do cl iente 
ultrapassamos os obstáculos e saboreamos as v i tór ias de forma muito pessoal .  

 
S im! Somos apaixonadas pelo que fazemos e isso ref lecte-se no sucesso dos nossos c l ientes.  



A equipa 

A Sara é Consultora de Market ing,  Formadora em Gestão de Redes 
Sociais e Co-Founder da Conteúdo Digita l .  É l icenciada em Gestão de 
Market ing pelo IPAM e Pós-Graduada em Web Market ing pela ESTG de 
Leir ia .  Atualmente é também Docente Assistente Convidada na ESTG de 
Leir ia onde leciona as unidades de Ferramentas de Market ing Digita l  e 
Market ing Digita l  e Web Social .  

A Diana é Consultora de Market ing Digita l  e Formadora em Redes 
Sociais .  Co-founder da Conteúdo Digita l ,  é pós-graduada em Web 

Market ing e l icenciada em Comunicação Empresaria l .  Nos últ imos 8 
anos tem desenvolv ido a sua at iv idade nas áreas do market ing digita l ,  

gestão de redes sociais (Facebook,  Instagram, L inkedin,  etc) ,  cr iação de 
conteúdos,  emai l  market ing e web analyt ics 

SARA CARDOSO 

DIANA CORDEIRO 



Publicidade Online

Gestão de Publ ic idade em Motores de 
Pesquisa e nas Redes Sociais .  

Def inimos segmentos-chave de 
potenciais c l ientes 
Criamos mensagens precisas,  
específ icas e personal izadas para 
cada segmento 
Implementamos nos canais dig ita is  
mais rentáveis 
Anal isamos e ot imizamos com base 
nos dados recolhidos.

Facebook Ads
Instagram Ads
Google AdWords

YouTube Ads
LinkedIn Ads

PRINCIPAIS CANAIS 

COMO FAZEMOS? 



Gestão de Redes Sociais

Uma presença dinâmica nas redes sociais  
contr ibui  para aumentar a v is ibi l idade,  
a lcançar novos c l ientes,  aumentar o 
número de c l ientes f idel izados e envolver 
os c l ientes e seguidores do seu negócio.  

Efetuamos um levantamento das 

necessidades

Desenvolvemos uma estratégia de 

Market ing nas Redes Sociais

Planeamos e cr iamos os conteúdos

Implementamos as ações def inidas

Anal isamos o desempenho 

COMO FAZEMOS? 



Consultoria 

em Marketing Digital

Ter um planeamento bem estruturado é 
o principal  passo para alcançar os 
objet ivos do negócio e garant ir  o 
sucesso onl ine.  
 
Identi f icamos as necessidades da 
empresa,  def inimos as ações a serem 
implementas e em que ferramentas 
deve invest ir  para alcançar os objet ivos 
def inidos.  

Diagnóst ico da presença digita l  da 
empresa e pr incipais concorrentes 
Planeamento:  objet ivos,  públ ico-alvo,  
conteúdos,  budget ,  keywords e 
templates 
Proposta Estratégica:  planear ações 
para cada plataforma digita l  e 
respetivo cronograma 
Implementação e formação 

COMO FAZEMOS? 



OBRIGADA PELA ATENÇÃO! 

CONTACTOS: 
 
Rua Dr. Agostinho Tinoco, Lt. 13 - Loja 2, 
Capuchos 
2400-084 Leiria 
 
Tlm: 916 253 918 / 916 121 333 
 
geral@conteudodigital.pt 

SIGA-NOS EM: 
 
www.facebook.com/conteudodigital.pt 
 
www.instagram.com/conteudodigi 
 
www.conteudodigital.pt 


