


APRESENTAÇÃO



**Consulte nossos preços**
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* Criação de Perfil Comercial nas Redes Sociais

* Repaginação de Perfil de conteúdo já existente

* Criação de Arte digital Diversas

* Edição e Criação de videos  

* Consultoria, análise e plano de ação

ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS

* Gestão de Redes Sociais

* Suporte Administrativo
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ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



GESTÃO DE REDES SOCIAIS        



GESTÃO DE REDES SOCIAIS

Tempo, é dinheiro!

Você entende a importância de ter um conteúdo de qualidade, com imagens 
de qualidade para suas campanhas de vendas ou prestação de serviços, mas 
não faz ideia de como dispor de forma correta o seu conteúdo, no Feed, 
Stories, incorrendo constantemente no erro de publicações aleatórias e sem 
um cronograma correto que produza engajamento, aquele Feed 
desorganizado que mais traz a aparência de um Mosaico.

Isso ocorre quando você não tem tempo, informação e ferramentas corretas. 
Mas, podemos mudar isso! Conte com a gestão de Redes Sociais StART Bu. 
Conheça nossos planos!
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SÓ É LEMBRADO, QUEM É VISTO!

Seu Negócio precisa ser visto! 

A StART Bu realiza o gerenciamento completo de 
suas mídias de conteúdo social, incluindo anúncios, 
postagens, gráficos, entre outras métricas para a 
maior visibilidade do seu negócio.

Mídias sociais são poderosos canais de comunicação. Um espaço onde 
os usuários são citados assim como as marcas, à procura de informações, 
notícias e todos os tipos de conteúdo relevante. Por esta razão, a estratégia de 
conteúdo adequada, pode ajudar a dar relevância à marca online e ainda ser 
uma grande ferramenta de impulso para vendas, atrelada a um bom conteúdo 
de imagem e Feedbacks para contínua estratégia de reposicionamento. 
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MÍDIAS DIGITAIS



INVISTA EM UMA BOA IMAGEM!

Uma imagem algumas vezes, fala, 

mais do que mil palavras!

Seu conteúdo pode ser informativo, ou pode ter 
aquela chamada para uma oportunidade de 
negócio incrível, que seu público/cliente não 
pode perder,  mas, se a imagem vinculada não 
transmite os elementos essenciais e ainda, perde 
na QUALIDADE, seu público poderá passar 
desapercebido e você deixar de ganhar!
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CATÁLOGO DIGITAL



QUE TAL UMA VITRINE DIGITAL ?

“A porta de entrada são os olhos.”

Catálogo Digital, Portifólio ou Revista Digital, 
chame como você quiser!

Se o seu produto ou serviço é algo 
especialmente visual, esse é o caminho perfeito 
para você demonstra´s-lo. O catálogo virtual de 
forma prática, é o seu MENU DE NEGÓCIO, 
onde você pode especificar e demonstrar de 
forma digital um pouco da sua VITRINE para o 
seu cliente ou aquela pessoa que está por 
conhecer o seu negócio. Com apenas um clique 
você manda para o seu cliente pelo Whatssap. 

Leve, prático e contemporâneo!
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CARTÃO DIGITAL
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ACESSE TUDO, COM UM CLIQUE!

Tudo integrado em um único lugar

Nada de ficar imprimindo cartão que o pessoal pega e logo descarta. Afinal, ninguém 
quer ficar andando com papel na bolsa ou mesmo na carteira. 

. Com apenas um “clique” 
seu cliente entra em 
contato pelo WhatsApp, 
acessa suas redes sociais, 
faz ligação direta, localiza 
sua empresa com rota 
traçada e ainda Salva seu 
Contato no Telefone dele. 
E a melhor parte? Você 
investe uma única vez e 
economiza pro resto da 
vida



EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE VÍDEOS



POTENCIALIZE SUA PRESENÇA DIGITAL

Engaje muito mais seu conteúdo!

Vídeo é a alma do negócio. Cada vez mais pessoas 
anunciam, divulgam o seu trabalho ou sua presença 
digital através da produção audiovisual, que cada dia 
mais está ganhando força no mundo digital. Vídeos 
rápidos, vinhetas, propaganda ou mesmo vídeos mais 
elaborados para curso, conteúdo de tutorial no 
Youtube entre outros. Invista neste tipo de conteúdo e 
expanda ainda mais o potencial do seu negócio! 
A StART Bu produz e edita seus vídeos. Consulte-nos
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PARCERIAS



SEJA VOCÊ NOSSO PARCEIRO

Você pode investir, através da 

nossa parceria de Negócios 

StartBu.

Em um cenário econômico cada vez mais 
desafiador, as empresas e profissionais vem 
buscando cada vez mais por parcerias, estas por 
sua vez, proporcionam e mantém a aquisição de 
benefícios através da troca de serviços. Em 
outras palavras, você pode trocar serviços 
conosco e deduzir no valor que seria pago. 
Temos pacotes personalizados, consulte-nos !
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(31) 99862-1880



Start Bu


