
Olá! Seja muito bem vindo(a) a
nossa apresentação!

Trabalhando no mundo Digital desde
2016, conseguimos construir um público
 de valor, real, ativo e da nossa região.
Devido grande influência e interações
geradas ao longo do tempo, junto comgeradas ao longo do tempo, junto com
a necessidade de um portal nas redes
sociais, transformamos o nosso perfil em
um Guia Local que faltava para os
Joseenses, o FICA DICA SJC!

Para amantes de São José dos Campos saírem
da rotina e explorarem mais nossa região!

ficadicasjc



Contamos com a nossa experiência em
gerenciamento de redes sociais e gestão
de tráfego pago, para otimizar o nosso
alcance e alavancar o engajamento do
perfil, onde consequêntemente, podemos
compartilhar o nosso sucesso com parceiros
e estabelecimentos da região, além dee estabelecimentos da região, além de
proporcionar diversas experiências aos

seguidores potenciais clientes.

Nosso objetivo é fazer do FICA DICA SJC
um guia local que seja referência, onde os
Joseenses poderão redescobrir a cidade de
um jeito único, indicando novas opções de:



LAZER
Apresentar aos seguidores as diversas
opções de lazer que a região oferece,
tanto públicas quanto privadas.

Os Joseenses tem a comodidade de em
menos de 1 hora, poder desfrutar do
litoral, serras e montanhas, cachoeiras,
represas, entre outros ambientes querepresas, entre outros ambientes que
muitas vezes não são exploradas
por falta de conhecimento.



GASTRO
NOMIA

Um dos ramos que mais cresce na região!
E com tanta variedade, fica difícil saber o
que cada estabelecimento oferece, não é
mesmo? Nada melhor do que ter na palma
da mão, um “cardápio” com fotos e opções
de bares e restaurantes, lanchonetes, entre

outros para matar aquela “outros para matar aquela “LARICA”.



SERVIÇOS
Mostrar ao público serviços / produtos
da região, beneficiando o comércio local
com o objetivo de construir uma grande
comunidade, onde quem sai ganhando
é a população!

A idéia é passar a nossa real experiência,
onde consideramos que a onde consideramos que a credibilidade
venha acima de qualquer “propaganda”.



EVENTOS
O FICA DICA SJC também informará

sobre os eventos na região, passando mais
informações aos seguidores, disponibilizando
condições especiais e sorteios exclusivos!



E MUITO MAIS!
Um verdadeiro convite a viver a cidade,
apoiar o comercio local e ressignificar
nossas rotinas de um jeito diferente,
abrindo portas para o que é novo.

Tudo isso de uma forma mais humana e
democrática através das redes sociais.

Todo conteúdo do perfil será impulsionadoTodo conteúdo do perfil será impulsionado
de forma com que otimizamos o alcance
orgânico no Instagram, abrangendo também
para demais redes sociais, como Facebook,
Messenger, Audience Network entre outros.

Uma excelente oportunidade para
fazer com que o seu negócio seja visto

por mais pessoas, de uma forma mais leve.por mais pessoas, de uma forma mais leve.



Quer tirar uma dúvida, conhecer melhor
o nosso trabalho ou só bater um papo?

Manda um “alô” pra gente!

Vamos ficar felizes em te responder,
e quem sabe, até marcar um café!

Clique nos ícones para entrar em contato:

ENTRE EM
CONTATO

http://instagram.com/ficadicasjc
https://whatsfacil.com/bf50a3


MUITO
OBRIGADO

Somos Gustavo e Mariana, e queremos
apresentar aos Joseenses e amantes da
cidade as maravilhas que a região nos
oferece, de uma forma mais humana
e divertida!


