




Que 96%

Você Sabia?
                            das pessoas decidem por uma compra de produto ou serviço depois
de consultar o Google;

- Que a Assessoria de Imprensa é o principal gerador de Backlinks – um dos mais
importantes fatores de ranqueamento no Google;

-     em cada          negócios fechados no Google ocorrem com empresas que estão na
primeira página da busca orgânica. 

-               das pessoas admitem que são influenciadas por posts no Instagram 

-                do público de 16 a 29 anos, prefere o instagram do que o Facebook ou Youtube.

- Já o público acima dos          anos ainda sofre forte influência das outras mídias.
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- Nós trabalhamos para seu produto ou serviço aparecer no Ranking da busca orgânica
do Google e aumentar o fluxo de clientes que desejam consumir a sua marca. 



+200
Clientes atendidos

+650k
Publicações na mídia

+30k
Textos produzidos

Jornalistas no Mailling

+60k







Por que a gente pode ser
útil pra você?

Porque nós ajudamos a posicionar a sua marca ou empresa no universo da comunicação, para dar visibilidade ao seu
produto ou serviço, gerar autoridade e credibilidade e garantir a sua presença online

Na ageimagem você é noticia na mídia

Midia online e offline

Você é encontrado nas redes sociais

Redes Sociais

O seu site aparece na busca orgânica

Sites de pesquisa



O nosso trabalho é como uma ponte que leva os seus
produtos ou serviços até as pessoas que precisam dele.

O que a comunicação
vai trazer de resultado
para o meu negócio?

Assessoria de imprensa

Nós divulgamos você e/ou sua marca na imprensa,
para que o seu produto ou serviço seja visto e
reconhecido pelo seu potencial cliente, conferindo o
peso da credibilidade e construindo uma imagem de
confiança com o consumidor.  

Instagram

O nosso trabalho no Instagram, Facebook, Linkedin,
Youtube, entre outros tem por objetivo criar conexões
entre o seu produto e/ou serviço e os seus potenciais
consumidores. Nosso papel é construir uma narrativa
favorável que destaque os seus diferenciais e a forma
como sua marca quer ser reconhecida pelas pessoas.
Promovemos interação das marcas com
influenciadores.

Google

O sucesso de qualquer projeto de comunicação é
medido pela capacidade de construção de uma
imagem forte e reverter essa força em resultados
para o cliente.

Investir para gerar novas receitas. 

Contrate nossa consultoria e saiba como desenvolver
um estratégia especial e sob medida para alcançar os
melhores resultados com seu projeto de comunicação







Case 1

Especializada em reprodução humana é uma das 10 clínicas desse segmento na
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

 
Quando iniciamos o trabalho, a clínica ocupava a 8ª posição na busca orgânica do

Google e tinha 84 acessos orgânicos mensais. 
 

O trabalho de comunicação que realizamos tornou os profissionais da clínica
referências de fonte para publicações na imprensa. Fortalecemos a imagem e
demos com nosso trabalho autoridade e relevância que a clínica merecia nas

redes.
 

Hoje, o trafego orgânico é de quase 17k acessos por mês e a clínica aparece na
busca orgânica entre as 3 primeiras posições do ranking, revertendo em aumento

de consultas para o cliente.



O objetivo desse cliente – clínica de estética e beleza no Recreio dos Bandeirantes no
Rio de Janeiro – era atrair a atenção dos moradores do Recreio, Barra e Jacarepaguá.

 
Focamos em conquistar espaço no Globo Barra – o jornal de bairro de O Globo.

Identificamos no cliente um tema que pudesse despertar o interesse do jornalista,
levamos quatro meses de negociação para que a pauta fosse aprovada – um trabalho

incansável com conversas diárias e muita paciência do cliente.
 

Finalmente a reportagem foi publicada e os resultados de tanta espera logo surgiram.
 

O valor de retorno sobre o investimento foi suficiente para pagar os custos do
investimento na assessoria e ter um lucro bem acima do esperado com essa ação.

Na Assessoria você não paga por anúncio.

Case 2



Nossa ideia era usar a comunicação que fazemos para nossa empresa 
como referência para o cliente, e foi o que fizemos:

- Reformulamos o nosso site
- Identificamos e tagueamos palavras-chave vencedoras

- Conectamos o mesmo conteúdo em diferentes ferramentas, entre outros.
-

Os resultados foram surpreendentes. 
Em todo o ano de 2020, 54 pessoas acessaram o site da Ageimagem. 

A partir de janeiro de 2021, fizemos todos os ajustes necessários e saltamos
imediatamente para uma média de 600 a 800 acessos mensais. 

A consequência disso foi um aumento incrível na procura pelos nossos serviços.
Atualmente recebemos de 3 a 5 pedidos de orçamento por dia.

Case 3



Case 4



Case 5



Case 6



RELACIONAMENTO COM INFLUENCIADORES

Flavia Pavanelli Carlos Bonow Paula Barbosa Clara Flammini Stéfano Agostini Gabi Amaral

107k Seguidores20,1k Seguidores72,9k Seguidores18,3M Seguidores 37,1k Seguidores 11k Seguidores





- No projeto, nós ajudamos você a descobrir a sua persona – o seu consumidor ideal; 
- Desenvolvemos a melhor forma de se comunicar com esse consumidor;
- Atraí-lo para sua rede;
- Criamos as condições para você se relacionar com o consumidor para gerar receitas ao seu negócio;
- Identificamos pontos fortes e falhos da sua comunicação;
- Montamos toda a linha editorial para criar uma narrativa que apresente o seu produto ou serviço e faça sua marca
se relacionar de maneira adequada com o seu cliente potencial;
- Fazemos o mapeamento dos resultados e com dados científicos apontamos ajustes e novos caminhos para a sua
comunicação.

NÓS FAZEMOS UM PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOB
MEDIDA E VOCÊ PODE EXECUTAR POR CONTA PRÓPRIA

COM NOSSA CONSULTORIA.

MAS VOCÊ TAMBÉM PODE SOLICITAR UM ORÇAMENTO PARA CADA
UM DOS NOSSOS SERVIÇOS OU COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA

UM PACOTE DE SERVIÇOS.







Clientes












