NESSA ARAUJO
Especialista e Consultora de
Vendas e Instagram
Palestrante
Digital Influencer

PALESTRANTE A NÍVEL NACIONAL

CRIADORA DE CONTEÚDO DIGITAL

VENDAS DE CURSOS ONLINE NÍVEL
MUNDIAL

E-BOOK Lançado em Agosto/2018 com mais
de 2000 Downloads.

- Vendas
- Empoderamento Feminino
- Mídias Digitais

Site Pessoal e Canal no Youtube com 2k
seguidores.
LISTA VIP com conteúdos gratuitos semanais
sobre Vendas e Mídias Sociais.
Cursos Online
-Março 2019- Vendas: Desafio 21 Dias
-Maio 2019- Arrebente no Insta
-Outubro 2019- Arrebente no Insta Stories

DIGITAL INFLUENCER
Divulgação de marcas e campanhas
publicitárias.
Divulgação através das Redes Sociais
Blog, Instagram, Youtube.

Algumas marcas e Cases de Sucesso
@ericarosaatelier
@moments_jewels
@atelielupimentel
@capimacessórios
@dindeatelier
@altomarstore
Entre outras...

DIGITAL INFLUENCER

Embaixadora New Concept
Evento realizado no Hotel 5* Fairmont - Rio de
Janeiro e divulgação deste hotel.
Embaixadora do Almha Store
Primeiro Marktplace Carioca.
Projeção: trabalhos em Orlando em
2020/2021.

CONTATOS
+55 21 988637724
www.nessaaraujo.com
@nessareisaraujo
nessareisaraujo@gmail.com
Nessa Araujo- Saúde, Beleza e Empreendedorismo
MAIS INFORMAÇÕES

DADOS RELEVANTES

Ex Profissional da Área da Saúde que
transformou sua vida palestrando e
ensinado pessoas a trabalhar com vendas
diretas há apenas 4 anos!

+ de 25k de seguidores no Instagram;

Empoderou muitas pessoas ao redor do
Brasil contando sua história de superação,
mudança de profissão, novas experiências.

Lives no Instagram semanais;

Diariamente divide muito conteúdo, dicas,
beleza, lifestyle e muitas viagens com seus
seguidores.

Descobertas em torno de 50 mil semanais
e mais de 125 mil impressões semanais;

2K seguidores no Youtube;
Mais de 700 cursos Onlines Vendidos;
*Crescimento no Instagram totalmente orgânico,
honrando meus cursos online.

Pacotes de Divulgação
1. Proposta de 1 Publipost:
Envio de peças à combinar.
Compromisso: Stories explicando sobre seu produto (3-5 Stories).
Se desejar em 2 Stories seu site ou seu Instagram serão colocados no “Call to Action” - arraste aqui.
Uma super foto no meu FEED falando da sua marca (você pode sugerir a foto, cenário, texto).
2. Proposta mensal:
Envio de peças á combinar.
Compromisso: Stories explicando sobre seu produto (3-5 Stories).
Se desejar em 2 Stories seu site ou seu Instagram serão colocados no “Call to Action” - arraste aqui.
Uma super foto no meu FEED falando da sua marca (você pode sugerir a foto, cenário, texto).
Durante as próximas 3 semanas, 3 Stories durante a semana, sempre marcando seu produto e falando
sobre ele.
*Se dentro deste 1 mês, desejar mais uma foto no FEED (o retorno é sempre maior devido a constância)
o valor será
* Provador Fashion, presença e divulgação de eventos, negociar direto com a Influenciadora.

