


Nossa Agência

Somos uma agência boutique especializada em MARKETING 

DIGITAL para encantar, atrair, converter usuários em CLIENTES, 

aproximando seu público da sua marca. 

A Antonella ajuda você a achar o caminho certo para se 

comunicar com efetividade nas redes sociais, no site e nas 

mídias digitais. 

Para isso, ouvimos você, entendemos o seu negócio, estudamos 

o mercado e propomos soluções de Comunicação e Marketing. 

Nós ajudamos você a VENDER MAIS. 

Tudo ajustado de acordo com a necessidade e o orçamento da 

sua empresa.



Nossos Clientes



Marketing 

Digital 
para escolas



1. Você usa as Redes Sociais?

2. Quem é o seu público nas Redes Sociais?

3. E seu site? Você gera tráfego para o site?

4. De todos os usuários que acessam seu 

site, quantos se tornam pais de alunos?

5. E sua equipe comercial? De onde vem os 

potenciais clientes para a sua escola?

6. Sua escola gera conteúdo para atrair 

novos alunos?

Como é o 
Marketing 
Digital
da sua escola?



Sua escola se enquadra em um 
desses cenários?

✖ Não tem uma equipe de Marketing

✖ Não conta com uma equipe comercial estruturada

✖ Meio a pandemia, perdeu alunos

✖ Não conta com trabalho estratégico de fidelização

✖ Não tem um site preparado para gerar conteúdo

✖ Não tem um plano de comunicação e marketing organizado com a 

agenda de conteúdo e os objetivos claros de conversão.



A sua escola 
aparece no Google?



127 
milhões
De pessoas no Brasil 

acessam a internet 
todos os dias. 



Cenário ideal

Inbound Marketing

Nossa solução para ajudá-los
a fidelizar pais e alunos e a 
conquistar novos alunos.



Aprendizado e 

Descoberta

Reconhecimento 

do Problema

Consideração da 

Solução

Avaliação e 

Compra

O que é
Inbound Marketing

O Inbound Marketing é uma metodologia focada

em entender a forma como o consumidor

pensa, com o que ele interage e como ele

chega ao momento ideal de compra, com base

no contexto digital. É uma forma estratégica de

analisar como o se posicionamento na internet

pode influenciar a decisão de consumo do seu

público alvo identificando oportunidades para

se destacar da concorrência e conquistar novos

clientes.

Marketing

Cria conteúdos e meios para 

atrair e converter potenciais 

clientes, qualificando-os por 

perfil e interesse e enviando as 

melhores oportunidades para o 

time de vendas.

Vendas

Entra em contato com as 

oportunidades enviadas, tira 

dúvidas, desenha a solução do 

problema e fecha a venda.



3 VANTAGENS DO MARKETING DIGITAL

1
SEGMENTAÇÃO MAIS PRECISA

No Marketing Digital, ao 

contrário do Offline, você 

consegue controlar 

exatamente o público com 

quem está se comunicando e 

aquele que deseja atingir. 

Monitorar as atividades dos 

usuários na internet também 

é uma possibilidade do 

modelo inbound que garante 

sucesso na segmentação e, 

assim, o direcionamento do 

conteúdo. 

2 MENSURAÇÃO DOS 

RESULTADOS MAIS CLARA 

E APURADA

O Marketing Digital 

permite que você 

determine com muito 

mais precisão quem é 

sua audiência e quais são 

seus gostos e 

preferências. Da mesma 

forma, conseguimos 

monitorar com a mesma 

precisão os resultados de 

Marketing Digital criadas 

pela sua agência. 

PREÇO

Há possibilidade de 

perceber o ROI nas ações 

realizadas em Marketing 

Digital. Isso deixa clara 

mais uma vantagem do 

Marketing Digital, que é o 

custo para produção e 

realização. O investimento 

existe, sim, mas ele pode 

ser muito mais baixo que 

em mídias offline e o 

retorno vem de forma 

muito mais rápida e clara
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Funil do Inbound Marketing

Visitantes

Leads

Oportunidades

Atrair

Converter

Relacionar

Analisar
Vendas

Vender

Reter



Funil + Jornada de compra 
de quem busca por escolas

Visitantes

Leads

Oportunidades

Vendas



O Inbound Marketing é 62% mais barato que o 
Marketing convencional

Demand Metric

59% dos profissionais de Marketing para empresas B2B 

afirmam que o canal mais efetivo para gerar lucro é o 

email

BtoB Magazine

“
”

“
”



A maioria das empresas estão vendendo para apenas 
10% do mercado e não sabem?

“

Você sabia que...

”



Vamos alcançar 
os melhores 
resultados?
Veja como.



✓ Tenha um site organizado com conteúdo adequado 

sobre Educação.

✓ Seja ativo nas Redes Sociais para conversar com o 

público-alvo sobre Educação (momento atual).

✓ Tenha um processo comercial alinhado com as 

ferramentas online.

✓ Gere leads (potenciais clientes) a partir de 

captação via Site, Redes Sociais, E-book, E-mail 

Mkt, Landing Pages.

✓ Invista em Comunicação Externa para divulgar a 

proposta pedagógica e o diferencial da sua escola.

✓ Crie metas para seu time e alcance-os em equipe. 

Seja encontrada na busca do Google 

organicamente. 

✓ Apareça a partir de um conteúdo publicado no seu

site.

✓ Invista em anúncios em épocas de Campanha de 

Matrícula e direcione a comunicação para o 

público-alvo.



Invista em Inbound Marketing
Confira a seguir as etapas para ter um funil de vendas eficiente.



Etapa 1

Kick-off
1. Configuração RD Station (automação 

de mkt)

2. Configuração Blog

3. Diagnóstico e Planejamento

4. Definição de personas

5. Definição de palavras-chave

6. Definição de pauta de conteúdo



Etapa 2

Atração
1. Produção de conteúdo Blog

2. SEO nas páginas

3. Acompanhamento de palavras-chave

4. Mídias Pagas

5. Mídias Sociais



Etapa 3

Conversão
1. Produção de conteúdo rico

2. Criação de Landing Pages

3. Criação de Calls to Action



Etapa 4

Relacionamento
1. E-mail marketing

2. Automação de marketing

3. Newsletter 

4. Mídias Sociais



Etapa 5

Venda
1. Qualificação de Leads 

2. Alinhamento entre marketing e vendas

3. Integração com CRM



Etapa 6

Retenção
1. Produção de conteúdo Blog

2. E-mail marketing

3. Automação de marketing

4. Mídias Sociais



Etapa 7

Análise

1. Relatório de resultados em Mídias Sociais 

2. Relatório de resultados do Funil de Vendas



Para operacionalizar todas 

as ações descritas de forma 

ágil e integrada, utilizamos 

como ferramenta de apoio o 

RD Station.

Um software para gestão de 

Marketing e Vendas capaz de 

automatizar diferentes ações desde a 

atração a retenção de clientes.

Clique Aqui para conhecer.

MAIS SOBRE A 
RD STATION

https://www.youtube.com/watch?v=6ovYL1I6oZw&feature=youtu.be&utm_campaign=novo_rd_station&utm_medium=email&utm_source=RD+Station






O QUE ENTREGAMOS?

Redes Sociais

Criamos conteúdo e 
campanhas para as suas 

Redes Sociais.

Blog

Definimos as 
pautas, produzimos 

os textos com 
estratégias de SEO 

e geramos 
conteúdo para o 

seu site. 

Campanhas

De acordo com o 
calendário escolar, 

criamos campanhas para 
o Facebook Ads, Google 
Ads, Instagram Ads a fim 

de gerar leads. 

Vídeos

Institucionais, 
campanhas, vídeo tour, 

animações.



Quem faz a 

Antonella ser 

assim? 

DÉBORA MIRON

Jornalista de formação, atua em 
comunicação corporativa desde 
2006. Passou por empresas 
nacionais e internacionais e se 
especializou em COMUNICAÇÃO, 
CONTEÚDO E ESTRATÉGIAS.  MBA 
na ABERJE em COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA, cursos na ESPM, 
Metodista e entusiasta em fazer 
acontecer. Passou pela Avon, 
Tenda Construtora, NEPOS, 
Editora Globo, Pearson. E agora, 
à frente da Comunicação e 
Marketing da Antonella, cria para 
os clientes exatamente o que eles 
precisam, mas com um “quê” 
único feito somente pela equipe 
da Antonella.

LILIAN LEMES

Graduação em Administração e 
Marketing e Gestão de Negócios, 
MBA em Gestão de Negócios e 
estuda Contabilidade. Passou 
pelas principais empresas de 
varejo, como BRF e Marilan, na 
área comercial e está por trás da 
gestão da Antonella, com 
processos e transparência com 
nosso cliente.



Fale com a gente
11 95606-9350

dehmiron@agenciaantonella.com

antonella@agenciaantonella.com

www.agenciaantonella.com




