
Saindo da rotina e (re)descobrindo nossa região!

Seja nosso Parceiro
ficadicasjc



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

ficadicasjc

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 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!

https://bit.ly/3hXgMh3


Guia Local para os amantes de
São José dos Campos e Região

ficadicasjc

Nosso objetivo é fazer do FICA DICA SJC um guia local que seja 
referência, onde os Joseenses e amantes da cidade poderão 

(re)descobrir a região de um jeito único, indicando novas opções de:

Lazer

Trips

Comidas e Lugares

Eventos



Conteúdos EXCLUSIVOS
ficadicasjc

“74% dos consumidores têm suas decisões de compra 
influenciadas pelas redes sociais.”

Todo material elaborado (fotos, stories, etc) ficarão à disposição 
do parceiro para usar em suas redes sociais também! É uma 

excelente estratégia para quem busca avaliações ou 
depoimentos, considerando que a cada dia, mais pessoas 
buscam “validações” e referências antes de consumir um 

produto/serviço.



E muito mais!
ficadicasjc

Um verdadeiro convite a viver a região, 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 impulsionado para otimizarmos 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 descontraída e profissional.



Networking
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 

consequentemente, podemos compartilhar o 
sucesso com parceiros e estabelecimentos da 

região, além de proporcionar diversas experiências 
aos seguidores potenciais clientes.

Para 2021, abrimos espaço para as parcerias em 
formato de “colaboração”, onde o Fica Dica SJC 
fica responsável pelo conteúdo e investimentos 

para o alcance mínimo por post (10.000 pessoas), 
e o parceiro com o produto/consumação/ 

hospedagem (à combinar).



Entre em Contato
ficadicasjc

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

Me manda um “alô” aí!

Vou ficar feliz em te responder, e quem sabe, até marcar um café!

Clique no ícone abaixo para entrar em contato:

(12) 97406-8287

https://bit.ly/3hXgMh3


Muito Obrigado!
ficadicasjc

Sou Gustavo Carvalho, e venho através do Fica Dica SJC apresentar aos 
Joseenses e amantes da cidade, as diversas opções e possibilidades que a região 

nos oferece, de uma forma mais humana e divertida!

Sou CEO da 10envolver 
Marketing Digital.

Agência Online que tem 
como objetivo otimizar os 
resultados de empresas de 
todo País nas Redes Sociais.

https://bit.ly/2RjYVVq

