
PADRONIZAÇÃO
DO INSTAGRAM



Buscando padronizar
a identidade da marca,

incentivamos nossos
representantes a criarem
um perfil profissional no

Instagram que siga o
padrão do perfil oficial

da marca.

O representante poderá 
organizar suas postagens

 podendo preservar as
 que são de cunho

 pessoal em um perfil
de uso  próprio.

 

É importante salientar
que o representante
terá acesso ao perfil,

uma vez que será 
criado pelo mesmo,

a empresa contratada
irá apenas fazer a

manutenção da plataforma
conforme cronograma
alinhado com a fábrica.

 

01
Com base no perfil oficial da fábrica, o perfil do representante terá
um visual limpo e profissional com as características próprias da marca,
mostrando produtos, recomendações de uso e resultados.

02
Nele os seguidores poderão conhecer a marca e acompanhar as trend's,
repostar as marcações dos técnicos e realizar novas produções que
acompanhem o padrão. 

003
Através desse perfil, o representante poderá realizar patrocínios locais
para promover o engajamento das vendas, responder via direct ou
com uma link na bio, direcionar para o Whatsapp.

04
Para realizar as atividades de manutenção da plataforma, a fábrica
recomendará uma agência digital com prestação de serviço mensal
para execução da atividade.

INTRODUÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 



Prontidão Anúncios Agência

Responder o cliente
e caso haja necessidade
fazer a postagem do
produto via correios;

Realizar o pagamento
das mensalidades com
a agência digital,
conforme o acordado;

Realizar pagamentos
dos boletos dos 
anúncios a serem realizados;

CRITÉRIOS PARA

ADESÃO 

Clique aqui
e acesse o perfil

Clique aqui
e acesse o perfil

https://www.instagram.com/buranacosmeticos
https://www.instagram.com/doxhairoficial


A iniciativa da fábrica é mostrar que seguir esse alinhamento trará
bons resultados, no entanto, realizará o reembolso do investimento
realizado pelo representante pelo período de 3 MESES, podendo ser
mantido o vínculo caso o representante assim desejar.

 

RECURSOS 

Expandir o alcance das visualizações;

Captar novos clientes;

Padronizar a identidade visual da marca;

Posicionamento uniforme no digital;

OBJETIVOS 

Valdison Batista
C E O - G R U P O V B
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