
Histórias
de sucesso! 
P U B L I C I D A D E  P O P U L A R

A primeira etapa foi o desenvolvimento de 
um site para divulgar o evento e captar 
inscritos. Com um design atrativo e com 
forte apelo para inscrição, foi desenvolvido 
um site capaz também de mostrar os eventos 
ao vivo através do canal do Youtube da 
Zenvia. Concentrando a audiência do início ao 
fim no mesmo canal de comunicação. 

Site

Fazer acontecer! Este era o 
objetivo da Zenvia ao unir forças 
com a Publicidade Popular para 
tirar do papel um evento 100% 
digital em poucos dias.  

Necessidade 
A Zenvia fornece plataformas 

que empoderam as empresas

a criar experiências únicas de 

comunicação para seus clientes, 

através de SMS, WhatsApp, 

Instagram e muito mais! 

Sobre a empresa

Ações Publicidade Popular

Site 

Campanhas digitais para captação

Desenvolvimento de materiais

Principais
necessidade:

Veja como a empresa especializada em 
ferramentas de atendimento e com mais 
de 10.000 clientes na América latina realizou 
um evento digital com mais de 3.000 
inscritos e com um projeto de divulgação 
sob medida desenvolvido ao lado da 
Publicidade Popular.

Uma série de materiais de divulgação 
foram desenvolvidas para divulgar de 
forma digital, como posts, stories e 
muitos anúncios. 

Desenvolvimento de 
materiais e campanhas 
de divulgação : 

Duração da 
campanha: 13 dias.

Trafego gerado no 
site: 26773 acessos.

Taxa de conversão 
de inscritos: 15%

Número de inscritos: 
3105 inscritos.

Resultados

Objetivo: Campanhas com 
foco em convite e conversão 
de inscritos para o evento. 

Fase de
captação

Fase de
Lembrete

Objetivo: Remarketing para 
reforçar os inscritos do evento

Fase dia
do evento

Objetivo: Impactar todos os 
inscritos no evento, informando 
que o evento esta acontecendo.

Canais de divulgação: 
Facebook, Instagram, 
Google e Linkedin.

O projeto foi dividido em 3 fases de campanhas 
para lançamento.

Fale com a Publicidade 
Popular e aumente 
seus resultados.

publicidadepopular.com.br PublicidadePopular


