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Referência no mercado onde atua, desenvolvida por Flávio Duncan,
empreendedor indicado ao prêmio Nobel, a Twogather tem no aporte de suas
operações, a solidez de anos de existência, com clientes espalhados por
vários estados americanos, investindo em tecnologia e oferecendo resultados
palpáveis no competitivo mercado mundial.

Referencia en el mercado en que actúa, desarrollada por Flávio Duncan,
empresario nominado al Premio Nobel, Twogather tiene, en la contribución de
sus operaciones, la solidez de años de existencia, con clientes repartidos por
varios estados americanos, invirtiendo en tecnología y ofreciendo resultados
palpables en el competitivo mercado mundial.

A reference in the market in which it operates, developed by Flávio Duncan, an
entrepreneur nominated for the Nobel Prize, Twogather has, in the
contribution of its operations, the solidity of years of existence, with clients
spread across several American states, investing in technology and offering
palpable results in the competitive world market.

www.twogatheragency.com
@twogatermarketing
+1 646 546 3174

PRODUTOS TWOGATHER AGENCY

Orientar nossos clientes a respeito do fluxo dos processos é extremamente
importante, porque nos auxilia na fluidez de cada trabalho a ser realizado e
na expectativa que o cliente cria sobre o que entregamos.
A preocupação em fazer esse manual é por zelar pelo relacionamento com
nossos clientes e aproximá-los da realidade de nossas operações e de nossos
serviços, demonstrando produtos, preços e vantagens.

Orientar a nuestros clientes sobre el flujo de los procesos es sumamente
importante, porque nos ayuda a fluir en cada trabajo a realizar y la expectativa
que crea el cliente sobre lo que entregamos.
La preocupación en la elaboración de este manual es asegurar la relación con
nuestros clientes y acercarlos a la realidad de nuestras operaciones y servicios,
demostrando productos, precios y ventajas.

Guiding our customers about the flow of processes is extremely important,
because it helps us flow through each work to be performed and the
expectation that the customer creates about what we deliver.
The concern in making this manual is to ensure the relationship with our
customers and bring them closer to the reality of our operations and services,
demonstrating products, prices and advantages.

www.twogatheragency.com
@twogatermarketing
+1 646 546 3174

TWOGATHER AGENCY

O QUE A TWOGATHER FAZ
O QUE MINHA AGÊNCIA PODE FAZER POR MIM?
Engana-se quem acredita que marketing se resuma a manipulação de redes sociais, sites, peças promocionais ou
campanhas visivelmente aprazíveis. É obvio que usar estruturas que conectem nossos produtos e serviços com
nosso público são extremamente importantes. No entanto, essas estruturas não passam de meras ferramentas que,
quando usadas sem propósito estratégico, perdem completamente sua eficácia. De nada adianta um site lindo ou
layouts incríveis quando não proporcionam o resultado que o cliente precisa e espera. O diferencial da Twogather se
posiciona exatamente na entrega de resultados, na geração de leads e no planejamento estratégico com propósito
alinhado a essas ferramentas gerando retorno.

¿QUÉ PUEDE HACER MI AGENCIA POR MÍ?
Se equivoca quien crea que el marketing se limita a la manipulación de redes sociales, sitios web, piezas
promocionales o campañas visiblemente agradables. Es obvio que usar estructuras que conecten nuestros productos
y servicios con nuestra audiencia es extremadamente importante. Sin embargo, estas estructuras son meras
herramientas que, cuando se utilizan sin un fin estratégico, pierden por completo su eficacia. No tiene sentido tener
un sitio web hermoso o diseños increíbles cuando no brindan el resultado que el cliente necesita y espera. El
diferencial de Twogather se posiciona precisamente en la entrega de resultados, en la generación de leads y en la
planificación estratégica con un propósito alineado con estas herramientas generando retorno.

WHAT CAN MY AGENCY DO FOR ME?
Anyone who believes that marketing is limited to the manipulation of social networks, websites, promotional pieces
or visibly pleasant campaigns is wrong. It is obvious that using structures that connect our products and services with
our audience are extremely important. However, these structures are mere tools that, when used without a strategic
purpose, completely lose their effectiveness. There's no point in having a beautiful website or amazing layouts when
they don't provide the result that the customer needs and expects. Twogather's differential is positioned exactly in
the delivery of results, in the generation of leads and in the strategic planning with a purpose aligned with these tools
generating return.

PRODUTOS TWOGATHER AGENCY

SOLUÇÕES
Desenvolvimento de Funil
Mercadológico
Planejamento
Engajamento
Desenvolvimento estratégico
Geração de Leads

SERVIÇOS
Branding e Desenvolvimento
Criação, edição e Ilustração
Desenvolvimento de conteúdo
Manutenção e criação de redes
Criação e gerenciamento de Web
Fotografia e Edição

SOLUTIONS
Funnel Development marketing
Planning
Engagement
Strategic development
Lead generation

SERVICES
Branding and Development
Creation, Editing and Illustration
content development
Network maintenance and creation
Web creation and management
Photography and Editing

Qual a diferença da Twogather no Mercado?

¿Cuál es la diferencia entre Twogather on the Market?

FLÁVIO DUNCAN

FLÁVIO DUNCAN

What is the difference between Twogather on the Market?

FLÁVIO DUNCAN

Já investi em Marketing e não obtive resultado

O QUE DEU ERRADO?
Por questões éticas aqui nos condicionaremos a não falar sobre bons ou maus profissionais, mas
nos condicionamos a orientar nossos clientes a entender que Marketing se perfaz por meio de
processos que tem tempo de maturação e investimento cíclico até que possamos alcançar os
resultados que desejamos. Não obstante a isso, infelizmente existem profissionais com formação
duvidosa, pouco tempo de mercado, ou curiosos que fazem cursos superficiais em internet e
acreditam que são profissionais da área.

I've already invested in Marketing and I didn't get results

WHAT GONE WRONG?
For ethical reasons here, we will condition ourselves not to talk about good or bad professionals,
but we condition ourselves to guide our clients to understand that Marketing is carried out through
processes that have a time of maturation and cyclical investment until we can achieve the results
we want. Despite this, unfortunately, there are professionals with dubious training, little time on
the market, or curious people who take superficial courses on the internet and believe they are
professionals in the area.

Ya invertí en Marketing y no obtuve resultados

¿QUÉ SALIO MAL?
Por razones éticas aquí nos condicionaremos a no hablar de buenos o malos profesionales, pero
nos condicionamos a orientar a nuestros clientes para que entiendan que el Marketing se realiza a
través de procesos que tienen un tiempo de maduración e inversión cíclica hasta lograr los
resultados. queremos. A pesar de esto, lamentablemente, existen profesionales con dudosa
formación, poco tiempo en el mercado, o curiosos que toman cursos superficiales por internet y se
creen profesionales en el área.

WWW.TWOGATHERAGENCY.COM

GERENCIAMOS TODAS AS
PLATAFORMAS

WE MANAGE ALL PLATFORMS
We invest in automation and technology

GESTIONAMOS TODAS LAS
PLATAFORMAS
invertimos en automatización y tecnología

investimos em automação e tecnologia

Alinhados a todo planejamento estratégico
oferecido aos nossos clientes, a Twogather
investe de forma ininterrupta em tecnologia e
automação para potencializar os resultados
oferecidos aos nossos clientes. Nada aquié
realizado com suposições. Pagamos pelo
desenvolvimento de plataformas e investimos
em tecnologia para que possamos entregar
resultados de forma reta e objetiva.

In line with all the strategic planning offered to
our
customers,
Twogather
invests
uninterruptedly in technology and automation
to enhance the results offered to our
customers. Nothing here is done with
assumptions. We pay for the development of
platforms and invest in technology so that we
can deliver results in a straight and objective
way.

Alinhados a todo planejamento estratégico
oferecido aos nossos clientes, a Twogather
investe de forma ininterrupta em tecnologia e
automação para potencializar os resultados
oferecidos aos nossos clientes. Nada aquié
realizado com suposições. Pagamos pelo
desenvolvimento de plataformas e investimos
em tecnologia para que possamos entregar
resultados de forma reta e objetiva.

Empresas que planejam de forma estratégica o
desenvolvimento
do
conteúdo
que
é
propagado, diminuem os riscos de suas
operações e tem oportunidade de crescimento
estatísticamente superiores a grande maioria.
Comunicar sem propósito é desperdício de
tempo e dinheiro e na Twogather, valorizamos
seu esforço e patrimônio.

Companies
that
strategically
plan
the
development of the content that is propagated,
reduce the risks of their operations and have
growth opportunities that are statistically
superior to the vast majority. Communicating
without purpose is a waste of time and money
and at Twogather, we value your effort and
heritage.

Empresas que planejam de forma estratégica o
desenvolvimento
do
conteúdo
que
é
propagado, diminuem os riscos de suas
operações e tem oportunidade de crescimento
estatísticamente superiores a grande maioria.
Comunicar sem propósito é desperdício de
tempo e dinheiro e na Twogather, valorizamos
seu esforço e patrimônio.
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Respecting each phase is important
DIAGNÓSTICO

EXECUÇÃO

ESTRATÉGIA

APLICAÇÃO

ESTUDO DE CASO

PLANEJAMENTO

Entender o momento mercadológico, a forma

Planejar a execução de cada passo,

como

desevolver padrôes estratégicos de

seu

negócio

de

posiciona,

como

interage com o seguimento em que atua é

atuação

é

diminuir

fundamental.

potencializar resultados.

riscos

e

RESULTADO
LEADS

Executar as fases do processo respeitando-se os

O retorno que o cliente espera não é

prazos e as metodologias definidas é de extrema

apenas o posicionamento mercadológico

importância para que se possa chegar aos resultados

nem a pulverização de layouts ou peças

esperados e isso não acontece do dia pra noite.

promocionais

aprazíveis,

é

também

o

retorno na geração de leads e aumento de
receita.

DIAGNOSIS

EXECUTION

STRATEGY

APPLYING TOOLS

CASE ANALYSIS

PLANNING

Understanding the market moment, the way

Planning the execution of each step,

your business positions itself, how it interacts

developing

with the segment in which it operates is

action is to reduce risks and enhance

fundamental.

results.

strategic

standards

RESULT

of

LEADS

Executar as fases do processo respeitando-se os

The return that the customer expects is not

prazos e as metodologias definidas é de extrema

only the market positioning or the spraying

importância para que se possa chegar aos resultados

of pleasant layouts or promotional pieces,

esperados e isso não acontece do dia pra noite.

it is also the return on lead generation and
revenue increase.

DIAGNÓSTICO

ESTRATÉGIA

EJECUCIÓN

RESULTADO

ESTUDIO DE CASO

PLANEJAMENTO

Comprender el momento del mercado, la

Planificar la ejecución de cada paso,

Ejecutar las fases del proceso respetando los plazos y

El retorno que espera el cliente no es solo

forma en que su negocio se posiciona, cómo

desarrollar normas estratégicas de

las metodologías definidas es sumamente importante

el posicionamiento en el mercado o la

interactúa con el segmento en el que opera

actuación

para que se logren los resultados esperados y esto no

difusión de diseños agradables o piezas

es fundamental.

potenciar resultados.

ocurra de la noche a la mañana.

promocionales, es también el retorno de la

es

reducir

riesgos

EJECUTANDO EL PLAN

y

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

generación de leads y el aumento de
ingresos.
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MANAGEMENT

RESPECTING DEADLINES AND PROCESS FLOW IS ESSENTIAL
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STEP

STEP
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TWOGATHER AGENCY

DESCRITIVO DE SERVIÇOS EM INGLÊS E ESPANHOL NAS PAGINAS SEGUINTES,
DESCRIPTION OF SERVICES IN ENGLISH AND SPANISH ON THE FOLLOWING PAGES.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS.

BASIC
DESTINADO A PEQUENOS NEGÓCIOS E PROJETOS QUE
NECESSITAM DE NOSSA AJUDA PARA CRESCER

• Publicidade em Mídias Sociais (3 postagens por semana)
• Gerenciamento do Google Meu Negócio
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
• Design de E-mail Marketing
• Design Gráfico e Visual Digita
•Desenvolvimento de material gráfico, como: cartões de visita,
material de papelaria, folders e flyers de prospecção.

CLIQUE NO BOTÃO E CONTRATE AGORA

MEDIUM
DESTINADO A NEGÓCIOS DE MÉDIO PORTE QUE
PRECISAM DE UM POUCO MAIS DE ATENÇÃO

• Publicidade em Mídias Sociais (5 postagens por semana)
• Gerenciamento do Google Meu Negócio
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e desenvolvimento de
campanhas utilizando Mensagens de Texto
• Design de E-mail Marketing
• Design Gráfico e Visual Digital
• Criação de anúncios para Redes sociais
• Criação, reformulação ou manutenção de Website.
• Criação de anúncios Google (2 por mês)
• Design Gráfico de Banner do Site (2 por mês)
•Desenvolvimento de material gráfico, como: cartões de visita,
material de papelaria, folders e flyers de prospecção.

CLIQUE NO BOTÃO E CONTRATE AGORA

PREMIUM
DESTINADO A EMPREESAS DE GRANDE PORTE, EXECUTIVOS DE
ALTA PERFORMANCE E NEGÓCIOS QUE DEMANDEM DE MAIS
ATENÇÃO E DO ENVOLVIMENTO DE MAIS PROFISSIONAIS

• Publicidade em Mídias Sociais (7 postagens por semana)
• Gerenciamento do Google Meu Negócio
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e desenvolvimento de
campanhas utilizando Mensagens de Texto
• Design de E-mail Marketing
• Design Gráfico e Visual Digital
• Criação de anúncios para Redes sociais
• Criação, reformulação ou manutenção de Website.
• Criação de anúncios Google (4 por mês)
• Design Gráfico de Banner do Site (4 por mês)
• Consultoria e Planejamento Estratégico
• Estratégia de Marketing de Conteúdo com criação de
campanhas.
• Criação, reformulação ou manutenção de Website.
• Marketing Visual
• Desenvolvimento de identidade de marca e ou
reposicionamento.
•Desenvolvimento de material gráfico, como: cartões de visita,
material de papelaria, folders e flyers de prospecção.
Desenvolvimento de novos produtos, intermedição,
negociação
e prospecção potencializando conexões entre marcas e
empresas, visando vantagem no mercado.

CLIQUE NO BOTÃO E CONTRATE AGORA

DESCRIPTION OF SERVICES IN SPANISH ON THE FOLLOWING PAGES.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN ESPAÑOL EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS.

BASIC
INTENDED FOR SMALL BUSINESSES AND PROJECTS THAT
NEED OUR HELP TO GROW

• Social Media Advertising (3 posts per week)
• Google My Business Management
• Monthly Digital Media Planning with content in
three languages and creative pieces for social networks, such as
Instagram and Facebook.
• Digital Content for WhatsApp and Text Message
• Email Marketing Design
• Graphic and Visual Digital Design
•Development of graphic material, such as: business cards,
stationery material, folders and prospecting flyers.

CLICK THE BUTTON AND ORDER NOW

MEDIUM
INTENDED FOR MEDIUM-SIZED BUSINESSES THAT
NEED A LITTLE MORE ATTENTION

•Social Media Advertising (5 posts per week)
• Google My Business Management
• Monthly Digital Media Planning with content in
three languages and creative pieces for social networks, such as
Instagram and Facebook.
• Digital Content for WhatsApp and development of
campaigns using Text Messaging
• Email Marketing Design
• Graphic and Visual Digital Design
• Creation of ads for social networks
• Website creation, reformulation or maintenance.
• Creation of Google ads (2 per month)
• Website Banner Graphic Design (2 per month)
•Development of graphic material, such as: business cards,
stationery material, folders and prospecting flyers.

CLICK THE BUTTON AND ORDER NOW

PREMIUM
INTENDED FOR LARGE COMPANIES, HIGH PERFORMANCE
EXECUTIVES AND BUSINESSES THAT DEMAND MORE ATTENTION
AND THE INVOLVEMENT OF MORE PROFESSIONALS

• Social Media Advertising (7 posts per week)
• Google My Business Management
• Monthly Digital Media Planning with content in
three languages and creative pieces for social networks, such as
Instagram and Facebook.
• Digital Content for WhatsApp and development of
campaigns using Text Messaging
• Email Marketing Design
• Graphic and Visual Digital Design
• Creation of ads for social networks
• Website creation, reformulation or maintenance.
• Creation of Google ads (4 per month)
• Website Banner Graphic Design (4 per month)
• Consulting and Strategic Planning
• Content Marketing Strategy with campaign creation.
• Website creation, reformulation or maintenance.
• Visual Marketing
• Brand identity development and/or repositioning.
•Development of graphic material, such as: business cards,
stationery material, folders and prospecting flyers.
New product development, intermediation, negotiation
and prospecting, enhancing connections between brands and
companies, aiming at an advantage in the market.

CLICK THE BUTTON AND ORDER NOW

BASIC
DESTINADO A PEQUEÑAS EMPRESAS Y PROYECTOS QUE
NECESITAN NUESTRA AYUDA PARA CRECER

• Publicidad en redes sociales (3 publicaciones por semana)
• Gestión de Google Mi Negocio
• Planificación mensual de medios digitales con contenido en
tres lenguajes y piezas creativas para redes sociales, como
Instagram y Facebook.
• Contenido Digital para WhatsApp y Mensaje de Texto
• Diseño de marketing por correo electrónico
• Diseño Gráfico y Visual Digital
•Elaboración de material gráfico, tales como: tarjetas de visita,
material de papelería, carpetas y volantes de prospección.

HAGA CLIC EN EL BOTÓN Y PIDA AHORA

MEDIUM
DESTINADO A EMPRESAS MEDIANAS QUE NECESITAN
UN POCO MÁS DE ATENCIÓN

•Publicidad en redes sociales (5 publicaciones por semana)
• Gestión de Google Mi Negocio
• Planificación mensual de medios digitales con contenido en
tres lenguajes y piezas creativas para redes sociales, como
Instagram y Facebook.
• Contenido Digital para WhatsApp y desarrollo de
campañas usando mensajes de texto
• Diseño de marketing por correo electrónico
• Diseño Gráfico y Visual Digital
• Creación de anuncios para redes sociales
• Creación, reformulación o mantenimiento de sitios web.
• Creación de anuncios de Google (2 por mes)
• Diseño Gráfico de Banner de Sitio Web (2 por mes)
•Elaboración de material gráfico, tales como: tarjetas de visita,
material de papelería, carpetas y volantes de prospección.

HAGA CLIC EN EL BOTÓN Y PIDA AHORA

PREMIUM
DESTINADO A EMPREESAS DE GRANDE PORTE, EXECUTIVOS DE
ALTA PERFORMANCE E NEGÓCIOS QUE DEMANDEM DE MAIS
ATENÇÃO E DO ENVOLVIMENTO DE MAIS PROFISSIONAIS

• Publicidad en redes sociales (7 publicaciones por semana)
• Gestión de Google Mi Negocio
• Planificación mensual de medios digitales con contenido en
tres lenguajes y piezas creativas para redes sociales, como
Instagram y Facebook.
• Contenido Digital para WhatsApp y desarrollo de
campañas usando mensajes de texto
• Diseño de marketing por correo electrónico
• Diseño Gráfico y Visual Digital
• Creación de anuncios para redes sociales
• Creación, reformulación o mantenimiento de sitios web.
• Creación de anuncios de Google (4 por mes)
• Diseño Gráfico de Banner de Sitio Web (4 por mes)
• Consultoría y Planificación Estratégica
• Estrategia de Marketing de Contenidos con creación de campañas.
• Creación, reformulación o mantenimiento de sitios web.
• Mercadeo visual
• Desarrollo y/o reposicionamiento de identidad de marca.
•Elaboración de material gráfico, tales como: tarjetas de
presentación,
material de papelería, carpetas y volantes de prospección.
Desarrollo de nuevos productos, intermediación, negociación
y prospección, potenciando las conexiones entre marcas y
empresas, buscando una ventaja en el mercado.

HAGA CLIC EN EL BOTÓN Y PIDA AHORA

• Publicidade em Mídias Sociais (3 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
(até 1.000 mensagens por mês).
• Design de E-mail Marketing
Order Now
• Design Gráfico e Visual Digita
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.

BASIC

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR DE
FORMA BÁSICA AO EVENTO PROPOSTO.

• Publicidade em Mídias Sociais (3 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
(até 1.000 mensagens por mês).
• Design de E-mail Marketing
Order Now
• Design Gráfico e Visual Digita
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.

• Publicidade em Mídias Sociais (5 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
(até 2.000 mensagens por mês).
• Design de E-mail Marketing
Order Now
• Design Gráfico e Visual Digital
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.
Criação de material promocional, como flags, banners, cartazes
e materiais de sinalização física no evento.

MEDIUM

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR DE
FORMA BÁSICA AO EVENTO PROPOSTO.

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR COM MAIOR
APORTE QUALITATIVO AO EVENTO PROPOSTO.

PREMIUM

EVENTS

OUR AGENCY ALSO OFFERS DIFFERENTIAL
SERVICES FOR EVENTS OF ALL SIZES.

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR COM MAIOR
APORTE QUALITATIVO AO EVENTO PROPOSTO.

• Publicidade em Mídias Sociais (5 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
(até 2.000 mensagens por mês).
• Design de E-mail Marketing
Order Now
• Design Gráfico e Visual Digital
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.
Criação de material promocional, como flags, banners, cartazes
e materiais de sinalização física no evento.

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR COM MAIOR APORTE QUALITATIVO E
ENTREGA DE RESULTADOS EM LARGA ESCALA AO EVENTO PROPOSTO.

• Publicidade em Mídias Sociais (5 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
• Design de E-mail Marketing
• Design Gráfico e Visual Digital
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.
Criação de material promocional, como flags, banners, cartazes
e materiais de sinalização física no evento.
•Gerenciamento de sinalização e estrutura técnica de
exposição e sinalizaçao do evento.
•Negociação com marketing de marcas parceiras.
•Intermediação de contatos com marcas e sponsors
em potencial.
•Criação de anuncios com links patrocinados para venda
de tickets.
•Gerenciamento de tráfego em internet.

Order Now

DESTINADO A SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR COM MAIOR APORTE QUALITATIVO E
ENTREGA DE RESULTADOS EM LARGA ESCALA AO EVENTO PROPOSTO.

• Publicidade em Mídias Sociais (5 postagens por semana)
• Gerenciamento de redes
• Planejamento de Mídia Digital mensal com conteúdo em
três idiomas e peças de criação para redes sociais, como
Instagram e Facebook.
• Conteúdo Digital para WhatsApp e Mensagem de Texto
• Design de E-mail Marketing
• Design Gráfico e Visual Digital
•Desenvolvimento de material gráfico e flyers de prospecção.
Criação de material promocional, como flags, banners, cartazes
e materiais de sinalização física no evento.
•Gerenciamento de sinalização e estrutura técnica de
exposição e sinalizaçao do evento.
•Negociação com marketing de marcas parceiras.
•Intermediação de contatos com marcas e sponsors
em potencial.
•Criação de anuncios com links patrocinados para venda
de tickets.
•Gerenciamento de tráfego em internet.

Order Now

A TWOGATHER AGENCY NÁO É APENAS UMA AGÊNCIA DE MARKETING,
OFERECE TAMBÉM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS
PONTUAIS EM TI E ESTRATÉGIAS DE PROPAGAÇÃO, ATENDENDO TODAS
AS NECESSIDADES DE NOSSOS CLIENTES.

Cada empresa, produto ou projeto
posicionado
mercadologicamente,
necessida de conexões que possam
lhe
garantir
vantagem,
posicionamento de marca
ou
proximidade com pessoas, influencers
e marcas que possam lhe garantir
vantagem ou posicionamento de
forma atrativa. Oferecemos esse
serviço mediante análise e diagnose.

O desenvolvimento de conteúdo é
algo
extremamente
importante.
Oferecer isso de forma atrativa
produzindo
vídeos
institucionais,
teasers para internet e anúncios é
extremamente auspicioso e pode
garantir bons resultados a nossos
clientes.

A conexão com propostas divulgadas
junto a imprensa é extremamente
importante para conexão com novas
leads, oportunidades de mercado e
propagação de marca. Oferecemos
assessoria de imprensa contínua a
nossos clientes, com desenvolvimento
de conteúdo e propagação em mailing
específico.

Oferecemos a criação de Flyers e
material gráfico para distribuição em
residência e endereços comerciais em
território americano. BAsta que o
cliente escolha o ZipCode da
localidade onde ele deseja que o
material
seja
entregue
e
providenciamos.

A criação de campanhas para oferecimento
de produtos, serviços ou expansão para
novos mercados é algo extremamente
potente e pode angariar resultados muito
expressivos. Agregados a isso, oferecemos
diferentes ferramentas de propagação,
desde o envio de material físico, campanhas
enviando mensagens em telefones, e-mails e
outros...
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Cada vez mais, o investimento e acesso a informações se
faz necessário. Oferecer o acesso a informação através de
diferentes ferramentas é primordial, conectando seu
produto/serviço a clientes em potencial. Alinhado a isso,
criar formulários eletrônicos e landing pages para captar
clientes ou otimizar atendimento é extremamente positivo

Oferecer serviços e produtos de forma atrativa
através do desenvolvimento de anuncios nas
redes é extremamente vantajoso e pode
garantir bons resultados. Pensando nisso a
Twogather Agency investiu em tecnologia,
agregando as mais modernas plataformas,
garanindo resultados expressivos.

Com a vida cotidiana cada vez mais
rápida o investimento em tecnologia é
mais do que necessário e potencializa
o acesso a serviços, produtos e
portifolios de empresas. Nesse
sentido, o desenvolvimento de
aplicativos
é
extremamente
enriquecedor e agrega valor para sua
empresa, projeto ou produto.
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Vender pela internet se tornou palavra
de ordem. Isso possibilita que nossos
clientes possam atingir a novos
mercados e ampliar vendas de produtos
e oferecimento de serviços em diferentes
localidades. Oferecemos a criação de
estruturas
de
e-commerce
extremamente modernas, aferindo bons
resultados a nossos clientes.
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Oferecemos
a
implantação
de
sistemas capazes de gerenciar e
controlar seu negócio, aliados como
uma potente ferramenta para gestão
positiva de seu Business.
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TWOGATHER AGENCY IS NOT JUST A MARKETING AGENCY, IT ALSO
OFFERS INTEGRATED COMMUNICATION SERVICES AND SPECIFIC IT
SERVICES AND PROPAGATION STRATEGIES, MEETING ALL OUR
CUSTOMERS' NEEDS.

Every company, product or project
positioned in the market, needs
connections that can guarantee it an
advantage, brand positioning or
proximity to people, influencers and
brands that can guarantee it an
advantage or positioning in an
attractive way. We offer this service
through analysis and diagnosis.

Content
development
is
extremely important. Offering this
in an attractive way by producing
institutional
videos,
internet
teasers and advertisements is
extremely auspicious and can
guarantee good results for our
clients.

The connection with proposals
published with the press is
extremely
important
for
connecting with new leads,
market opportunities and brand
propagation. We offer continuous
press assistance to our clients,
with content development and
propagation in specific mailings.

We offer the creation of Flyers and
graphic material for distribution at
home and business addresses in the
US. The customer simply chooses the
ZipCode of the location where he
wants the material to be delivered and
we provide it.

The creation of campaigns to offer
products, services or expansion to new
markets is extremely powerful and can
generate very expressive results. Added
to this, we offer different propagation
tools, from sending physical material,
campaigns sending messages on
phones, emails and others...
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With everyday life getting faster and
faster, investment in technology is more
than necessary and enhances access to
services,
products
and
company
portfolios. In this sense, application
development is extremely enriching and
adds value to your company, project or
product.
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Increasingly, investment and access to information
is necessary. Offering access to information through
different tools is essential, connecting your
product/service to potential customers. In line with
this, creating electronic forms and landing pages to
capture customers or optimize service is extremely
positive.
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Offering services and products in an attractive
way
through
the
development
of
advertisements on the networks is extremely
advantageous and can guarantee good results.
With that in mind, Twogather Agency invested
in technology, adding the most modern
platforms, guaranteeing expressive results.
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Selling online has become a
buzzword.
This
enables
our
customers to reach new markets and
expand product sales and service
offerings in different locations. We
offer the creation of extremely
modern e-commerce structures,
achieving good results for our
customers.
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We offer the implementation of
systems capable of managing and
controlling your business, allied as a
powerful tool for the positive
management of your Business.

Order Now

FALE CONOSCO
Endereço para correspondência
100 E Pine St Suite 110, Orlando, FL 32801

E-mail
info@twogatheragency.com

Telefone
+1 646 546 3174

WWW.TWOGATHERAGENCY.COM

