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Oferecemos serviços de Mídias sociais como criação de identidade visual, gerenciamento, 
criação de conteúdo, captação de público e outros serviços personalizados para o seu 
mercado.

Mídias sociais

IDENTIDADE VISUAL: Abrange criação ou adaptação da logo para o Avatar das redes sociais, criação de um padrão de cores 
para o perfil, criação de ícones dos destaques, criação da BIO, Capa, informações de contato, SEO da página, etc. 

GERENCIAMENTO: Diz respeito ao serviço de gestão de contas de mídias sociais, publicação de posts regularmente,
monitoramento e engajamento de público.

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO: Criação de artes gráficas e textos para posts promocionais ou regulares, as artes e os textos são 
feitos por profissionais na área, pessoas com expertise  em copywriting e design gráfico.

CAPTAÇÃO DE PÚBLICO: O próprio nome já diz, significa que estaremos buscando atrair sempre mais seguidores para a 
sua página, PORÉM, um dos nossos diferenciais aqui na BARTHAVIA é que nos atentamos à qualidade das pessoas que 
lhe seguirã, ou seja, buscaremos sempre seguidores que estejam interessados ou envolvidos no seu ramo de atuação, 
para que assim o engajamento dos seguidores com a sua página seja cada vez maior, bem como a conversão de LEADS 
através da(s) página(s).



Uma das especialidades da Barthavia é criar anúncios 
patrocinados que realmente atraem o seu público-alvo, 
fazendo assim, com que os você tenha um maior retorno 
sobre o valor investido. Não basta criar apenas a 
campanha e deixa-la funcionar sozinha, pois ela vai acabar 
consumindo todo o seu orçamento sem trazer um retorno 
esperado. Temos profissionais especializados em criação e 
monitoramento de campanhas (FACEBOOK, INSTAGRAM 
E GOOGLE ADS) que cuidarão dos seus anúncios 24 horas 
por dia, melhorando e resolvendo problemas sempre que 
necessário, te enviaremos relatórios com as principais 
métricas e índices da campanha para que você fique por 
dentro de tudo e consiga saber se ela está ou não te 
trazendo um retorno.

Anúncios Patrocinados



Criamos sites profissionais para o seu negócio ou para a exposição dos seus  trabalhos 
profissionais. Sites responsivos (multiplataforma) com uma grande variedade de atributos 
que irão facilitar a apresentação dos seus produtos ou serviços. Criamos também Landing
Pages e Blogs. Montamos um SEO completo para que o seu site seja facilmente 
encontrado nas buscas do Google, integramos também  com suas mídias sociais.

Criação de Sites



Criamos uma loja virtual para o seu negócio onde você conseguirá vender seus produtos 
quase que automaticamente, utilizamos plataformas de e-commerce facilmente 
gerenciáveis, você conseguirá adicionar produtos, alterar valores, escolher formas de 
pagamento e muito mais. Montamos a sua loja virtual com um design único e 
multiplataforma, com direito a um bom SEO e integrada com suas mídias sociais.

Criação de Loja virtual (e-commerce)



Desenvolvemos aplicativos voltados para o seu público, criamos Apps de catálogo, com 
chat e outras funcionalidades que irão te deixar mais conectado com o seu cliente, além de 
dar uma visibilidade maior para a sua marca através da Play Store e App Store. Entre em 
contato conosco e solicite um orçamento para o desenvolvimento do seu App.

Criação de Aplicativos



Temos uma equipe de designers para a criação de artes, vídeos e motions
impressionantes. Criamos artes para anúncios web, materiais publicitários, logomarcas, 
etc. Buscamos passar emoção através dos nossos trabalhos gráficos, as nossas artes são 
voltadas para campanhas de anúncios, publicações em mídias sociais e também sites, lojas 
virtuais e aplicativos que desenvolvemos.

Criação de Artes



Oferecemos também serviços de Suporte e manutenção de sites, lojas virtuais e 
aplicativos (apenas os apps que nós fizemos), bem como atualizações regulares 
para seus sites e aplicativos à fim de melhorá-los e acrescentarmos novas 
funções. Buscamos uma melhora constante nos produtos que vendemos aos 
nossos clientes, não queremos que o seu site ou aplicativo fique obsoleto com o 
passar do tempo, com as nossas atualizações o seu site ou app estará sempre 
adequado às novidades do mercado.

Suporte e manutenção

Temos também serviços de suporte e manutenção para campanhas e  mídias 
sociais, caso você precise de algum desses serviços é só nos consultar para mais 
informações.



O método de trabalho da Barthavia é voltado ao Marketing de Personalização, pois 
sabemos que cada negócio tem uma forma diferente de abordar o seu público, ou seja, 
não utilizamos uma fórmula única de marketing para todos os nossos clientes, buscamos 
estudar a fundo o seu mercado antes e enquanto trabalharmos com você, pra isso 
marcamos reuniões, pedimos feedback, fazemos pesquisas, te enviamos relatórios, tudo 
para conseguirmos entender cada vez melhor como o seu público se movimenta e assim 
podermos colocar a sua marca como uma referência no mercado através da internet.

Como trabalhamos

Fotografia: Em alguns dos nossos pacotes de marketing, oferecemos também sessões de 
fotografia com um de nossos fotógrafos profissionais para que tenhamos ótimas fotos para 
nossas campanhas publicitárias.



FALE CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES

(21) 21 99084-5380 (whatsapp)
contato@barthavia.com.br

www.barthavia.com.br




