MEUS SERVIÇOS
Criação de Site Profissional
Crio seu site profissional em até 20 dias

Criação de site ou blog profissional em plataforma
Wordpress, com template e hospedagem
profissionais
Criação de e-mail profissional

Lançamento de Produto
Auxilio na criação do seu produto digital do
zero

KARLA AMARAL
Assistente Virtual de
Marketing Digital com foco
em Infoprodutores

Entre em contato pelo e-mail
karlaamaralassistentevirtual@outloook.com
ou clique nos botões das mídias abaixo:

Acompanhamento do check-list de lançamento
Desenvolvimento da persona e plano de curso
Registro de domínio
Cadastro do produto na plataforma
Edição e upload das aulas na plataforma
Criação da página de vendas e roteiro do vídeo de
vendas
Desenvolvimento de estratégias de vendas para o
lançamento (em conjunto com o cliente)
Configuração de e-mail marketing e campanhas
Atendimento a clientes e alunos

Gerenciamento de Instagram
Gerenciamento de conta

Desenvolvimento de linha editorial
Criação de posts a partir do conteúdo do cliente
Auxílio no planejamento do calendário editorial
Agendamento de postagens
Análise de resultados

PRINCIPAIS CURSOS E
FORMAÇÕES EM
MARKETING DIGITAL
Jornada do Assistente Virtual - Ana Tex
Fórmula Negócio Online - Alex Vargas
Lançamentos Sem Segredos - Gislaine
Batista
Blog Memorável - Viver de Blog
Produto Digital do Zero - Gabriel
Rockenbach

Gerenciamento do YouTube
Gerenciamento de conta

Otimização do canal
Otimização dos vídeos para melhor posicionamento
no YouTube e Google
Agendamento de vídeos
Responder comentários
Análise de métricas
Auxílio na criação de roteiros

Serviços Específicos
Serviços de marketing digital sob demanda

OBJETIVO E PROPÓSTIO
Meu papel é auxiliar você infoprodutor em suas
demandas operacionais, otimizando o seu tempo
para que você possa focar na geração de
conteúdo e em estratégias para o seu negócio.
Você pode esperar de mim a proatividade,
organização, agilidade, responsabilidade,
comprometimento e dedicação.
Quero contribuir para o andamento e crescimento
do seu negócio com minha experiência de mais
de 2 anos em Makreting Digital.

Edição de vídeos para YouTube
Edição de vídeos com legenda para Facebook e
Instagram
Edição de vídeo nutella (nuggets)
Diagramação de E-book
Desenvolvimento de logotipo e cores da marca
Administração do blog ou site (atualizações e subir
artigos)
Organização da agenda

FORMA DE TRABALHO
Reunião de briefing online para entendimento das
necessidades e apresentação da proposta em PDF por
e-mail ou whatsapp.

