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1 ano de experiência em Marketing Digital

Afiliada Autoridade no Marketing de afiliados, resolvi
aproveitar as oportunidades que o Marketing Digital
propõe para ampliar o meu curriculo e as minhas
experiências.

Resolvi aproveitar o meu conhecimento adquirido no
Marketing de Afiliados para prestar serviços e hoje sou
Social Media de redes sociais há mais ou menos 2 meses.



Por que eu
escolhi o 

Social Media?
Quando eu comecei a trabalhar com Marketing de Afiliados, eu

comecei a trabalhar nas redes sociais e assim passei a ter
domínio de estratégia, criação de conteúdos e estou sempre

me atualizando nas tendências de engajamento. Ao pesquisar
sobre prestações de serviços, vi que o Social Media me

proporciona trabalhar com as redes sociais e vi também que a
tendência estaria cada vez mais forte e necessário para as
empresas. Fora a afinidade que passei a ter com as redes

sociais.



O que
posso
fazer por
você?

Edição de vídeos
edições básicas de video para postar nos
stories, Reels e Igtv.

Criadora de Conteúdo
Crio as artes para as imagens dos posts
através da plataforma Canva, crio o conteúdo
para o feed, Reels e Stories de forma
estratégica porém humanizada.

Social media 
Administro o instagram e a Fanpage. Faço
estar presente nessas redes sociais pela
empresa a fim de manter as contas bem
engajadas e ativas. 



Como eu trabalho com
os meus clientes?

Foco nos seus
objetivos

profissionais.
Cada cliente tem necessidades

individuais e estratégias
diferentes nas suas redes

sociais. Focada no objetivo final
de cada cliente, é criada uma
estratégia única e individual
para o atendimento dessas

necessidades

É estabelecido um
cronograma que

funciona.
É feita uma análise minunciosa

nas métricas de cada rede social
para estabelecer um

cronograma de posts mais
viáveis para engajamento. È

definido a quantidade de posts,
dias e horários para melhor

engajamento da sua rede social.

Eu te ajudo a
trabalhar melhor

nas suas redes
sociais.

Fico presente por você nas suas
redes sociais. Respondo

comentários, direct, curto posts
relacionados, sigo e aceito
seguidores. Tudo isso para

ajudar mais ainda no
engajamento e na boa

frequência da sua rede social



Experiência
Educacional

Curso Copy Sem
Segredos

Criação da estrutura de
um Afiliado Autoridade.
Copy  e comunicação

estratégica, humanizada
e assertiva.

Posicionamento de forma
profissional nas mídias

sociais.

Home Office
Service

Ajuda a se comportar e
trabalhar em Home
Office. Captação de

clientes, organização de
tempo e trabalho,

fechamento de contrato e
tudo que seja

relacionado a prestação
de serviços no home

office.

Afiliado Viking

Curso de tráfego Pago,
ajuda o aluno a dominar
o sistema de Facebook e

Google ADS. Serviços
esses que serão

oferecidos futuramente.

SEO Sem
Segredos

Posicionamento de sites,
minisites e blogs no

Google. Serviços que
serão oferecidos

futuramente,



Meu Projeto Ser Bem
Sucedida On Line

Afiliada Autoridade
Afiliada Autoridade no nicho de Marketing Digital a fim de ajudar outras pessoas a

montarem uma estrutura de um Afiliado na internet.



Meu Projeto Social
Media Pet

Social Media Pet
No momento estou atuando na área Pet pois me identifico com essa àrea e tenho
experiência na criação de conteúdo sobre o assunto. Quero atender outras àreas

para me tornar uma Social Media generalista e atender mais a demanda.



Minha Cliente

AleAngel Pet
Ela Atua na área de Pet Shop há mais ou menos 1 ano e depois que comecei a

trabalhar no instagram, houve um crescimento de 19% em 1 mês.



Só falta você!!!

Nome da sua empresa

Histórico do crescimento da sua empresa



Entre em contato
Email:

crislainefreiresdebrito@gmail.com

Blog:
www.serbemsucedidaonline.com

Whatsapp:
11.9.5912.4021


