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Eu sou a Rebecca Melo, consultora de Marketing Digital para
pequenos negócios e criadora de conteúdo na Internet. Tenho
25 anos e sou natural de Fortaleza/CE.

No meio de 2018, larguei o Direito e o mundo dos concursos
para empreender, criando minha própria loja virtual de
produtos personalizados com caricatura (Monte a História), na
qual trabalhei por mais de 1 ano.

Desde então, passei a estudar e a viver o empreendedorismo e
o marketing digital diariamente, e a compartilhar  todos os
meus aprendizados  através das minhas redes sociais, o que
tem ajudado centenas de pequenos empreendedores.

Com isso, venho construindo uma comunidade
engajada, de pessoas que desejam transformar
suas vidas através do empreendedorismo.

Olá!
Clique e veja nas
redes sociais!

https://www.instagram.com/rebeccacmelo/
https://www.youtube.com/rebeccamelo


Audiência no Instagram:
TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO LINKS CLICÁVEIS.
CLIQUE PARA VER OS PRINTS.

Alcance

+43.000
(média semanal)

Impressões

+70.000k
(média semanal)

Taxa de engajamento

2.79%
(com base nas últimas 20 publicações)

Seguidores

+10k
(jan/2021)

72% mulheres
Público:

Faixa etária:
18-34 anos

Fortaleza
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasília

Cliques no link
+140

Visitas ao perfil
+1.200

(médias semanais)

https://static.wixstatic.com/media/8076c6_3ae1fe4ae74c434fb0647e5480960f51~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_3ae1fe4ae74c434fb0647e5480960f51~mv2.png
https://socialblade.com/instagram/user/rebeccacmelo
https://socialblade.com/instagram/user/rebeccacmelo
https://www.instagram.com/rebeccacmelo/
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_f9af73e99e38422e96cf46d1c00bde18~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_c1d37e6077f24adc9874519f7cdc195b~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_1eb935545b4f4ee8a3a3bbd76cbadac7~mv2.png


Audiência no Youtube:

Inscritos
+11.400

(janeiro/2021)

61% mulheres
Público:

18-44 anos

Visualizações
+280.000
(total geral em jan/2021)

Alcance
+13.000
(espectadores únicos

por mês)

Impressões
+207.000

(Impressões por mês)

+600
(inscritos por mês)

+19.000
(visualizações por mês)

Crescimento:

TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO LINKS CLICÁVEIS.
CLIQUE PARA VER OS PRINTS.

https://www.youtube.com/rebeccamelo
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_ff8b608745ad41ceadc2b02360bd1bec~mv2.png
https://www.youtube.com/c/RebeccaMelo/about
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_6cb899510d2c4f4a87e0eeb5b9c57aa5~mv2.png
https://static.wixstatic.com/media/8076c6_83d627b858a24dd0aadfd4fe1eec5619~mv2.png


Engajamento real
para a sua marca!

Palestra Estratégias de Instaram para
Negócios no SEBRAE/CE, com público

de mais de 60 pessoas presentes.
 

Constantemente busco conhecer e me
aproximar do meu público.

Mais de 500
downloads do
meu E-book
Negócios dos
Sonhos.



Vantagens:
-Conteúdo 100% autoral e criativo;

-Posicionamento e humanização;
-Uso de técnicas de Copywriting;

-Uso de técnicas de SEO;
-Comprometimento;

-Profissionalismo;
-Engajamento real;

-Pacotes de postagens.



Investimento:
(ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÃO, CONFORME NECESSIDADES DA MARCA)

1 POST NO FEED (Carrossel/Reels/Vídeo/Foto+legenda): R$ 200,00
SEQUÊNCIA DE ATÉ 4 STORIES: R$ 70,00

INSTAGRAM:

1 VÍDEO: R$ 450,00
YOUTUBE:

(O valor varia de acordo com a complexidade do vídeo)

Vai ser um prazer trabalharmos juntos!
contato@rebeccamelo.com.br


