PAC OTE S
PLATINIUM

GOLD

SILVER

O plano inclui:

O plano inclui:

O plano inclui:

Material publicado na
posição 1 no site

Material publicado na
posição 2 no website.

Material publicado na
posição 3 no website

Publicação 1x por
semana em uma rede
social (Facebook Twitter
Instagram)

Publicação 3x por mês
em uma rede social
(Facebook, Twitter e
Instagram).

Publicação 2x por mês
em uma rede social
(Facebook, Twitter e
Instagram)

Concepção de 2 vídeos
de 1 minuto por ano
(após o pagamento total
anuidade)

Concepção de 1 vídeo de
1 minuto por ano
(após o pagamento total
anuidade)

Concepção de 1 flyer por
ano

Concepção de até 3
flyers por ano

Concepção de até 2
flyers por ano

Sessão fotográfica profissional do seu
negócio/produto 5
fotografias finais
Livre acesso a colocação
de todos seus eventos na
agenda do website

PAC OTE S
BRONZE

CLASSIC

BÁSICO

O plano inclui:

O plano inclui:

O plano inclui:

Material publicado na
posição 4 no website

Material publicado na
posição 5 no website

Material publicado na
posição 6 no website

Publicação 1x por mês
em uma rede social
(Facebook, Twitter e
Instagram)

Publicação 1x a cada 2
meses em uma rede
social (Facebook, Twitter
e Instagram)

Publicação 1x a cada 3
meses em uma rede
social (Facebook, Twitter
e Instagram)

M AQ U ET E
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BÁSICO

PLATINIUM

E STAT Í STI CA S

Angola
Portugal
Reino Unido
Afríca do Sul
Estados Unidos
Cabo Verde
Moçambique
Brasil
Porque motivo o seu negócio deve aderir a um dos nossos pacotes?
1 – É um facto indiscutível que a internet tem provado ser mais do que um
bem de lazer uma necessidade nos nossos dias e os números comprovam-no.
Estes números com o passar dos anos têm aumentado, provando que os
anúncios levados ao público por meio da internet são cada vez maiores e mais
constantes. Com o surgimento de cada vez mais provedores de internet, o
número de internautas em Angola tem crescido com uma velocidade incrível
com maior foco para a camada jovem, entre estudantes do ensino médio e
universitário.

E STAT Í STI CA S
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2 – Esta forma de publicitar o seu produto/negócio permite-lhe atingir pessoas em
qualquer parte do planeta, com um custo significativamente inferior aos restantes
meios que têm as mesmas capacidades. Nomeadamente a rádio, e televisão desde
que os mesmos disponham de um dispositivo com internet.

2013

2014

3 – Adicionalmente ao serviço de
publicidade dos serviços/produtos dos

2015

2016

2017

PERCENTAGEM DE CRESCIMENTO

demais negócios, a adesão a um dos
nossos pacotes permite-lhe como o
nome sugere ter acesso a uma série de

86%

64%

23%

benefícios, que garantem que os
mesmos serão publicitados com a
qualidade desejada.

4 – A WUS Angola conta na sua carteira de clientes com
uma diversidade na dimensão dos mesmos, por esta razão
e porque não queríamos que empresas com uma
dimensão mais reduzida ou projectos ainda em fase embrionária ficassem privados de beneficiar dos nossos serviços,
criamos pacotes que acreditamos poder ir de encontra as
exigências feitas dentro das possibilidades financeiras dos
mesmos e deixando que estes negócios tenham também a
possibilidade de integrar a nossa carteira de clientes.

E sta t í st i ca s We b s i te

E sta t íst i ca s Yo u Tu b e

Esta t íst i ca s Yo u Tu b e

E sta t íst i ca s Yo u Tu b e

C L IE N TE S

MASSAGENS & DAY SPA

C L IE N T E S

F .A .Q
Perguntas Frequentes?
Como funciona o processo desde a recolha de material até as publicações?
1 - Após fornecer-nos todas as informações que pretende por a disposição dos seus
clientes, pode concentrar-se noutras tarefas deixando o resto do trabalho connosco.
Temos uma equipa de profissionais preparada para fazer o tratamento de toda a
informação bem como a criação de conteúdos da mesma que pode passar pela
criação de imagens ou vídeos publicitários. Após a criação e tratamento do conteúdo, o mesmo é encaminhado para a área que trata da divulgação, dentro das
condições que o plano escolhido por si dispõe.
Como deve ser feita a entrega do material?
2 - A entrega do material deve ser sempre feita via email, sendo que por motivos de
serem anexos muito grandes poderemos recorrer ao WeTransfer, ou junto dos clientes ver uma solução que seja plausível as duas partes. A entrega do material a ser
publicado por nos, deverá ser feita com 5 dias úteis de antecedência por motivos de
programação a exceção de casos extraordinários a serem expostos a administração.
Se o meu negocio produto estiver localizado fora de Luanda o vosso preço mantem-se? Ou poderei ter algum custo extra?
3 – Os nossos preços mantêm-se independentemente da localização geográfica dos
nossos clientes, o único custo extra que os mesmos poderão ter, é na deslocação da
nossa equipa no momento de gravação de vídeos ou de fazermos as fotos dos seus
produtos/serviços.

C o nta cto s

