


Influenciadores que promovem e amplificam as

marcas junto dos seus seguidores utilizando

conteúdos de qualidade da rede Cofina. Isto

significa mais alcance e credibilidade para

as marcas!

SOLUÇÃO INTEGRADA 
BRANDED CONTENT & INFLUENCIADORES 

O que é a 
Boost People?
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Utilizar pessoas com alcance erelevância nas redes sociaispara contar as histórias dasmarcas e construir relações debenefício com os consumidores

INFLUENCER MARKETING



Como a nossa solução de
influenciadores e conteúdo
pode acrescentar valor á
sua marca?

Integração
Velocidade

Alcance



a nossa
oferta

As ferramentas para gerir as

campanhas, fazer tracking e

otimizar o alcance. Gestão

integrada dos briefings e

negociação

Streamline 

É importante conhecer as

audiências dos influenciadores  

 e familiarizar-se com o seu

trabalho. Utilizar apenas aqueles

que correspondem ao seu produto,

marca e objetivos

Relevância

Criamos novas experiências de
branded content baseadas nos
interesses dos influenciadores 

Inovação e Criatividade



+ 300 k seguidoresTOP

OPINION

MAKERS

MICRO

INFLUENCIADORES

CONSUMIDORES

até 100 k seguidores

+ 2500  a 50.000 seguidores

menos de 500 seguidores

QUAIS SÃO OS MELHORES 
 INFLUENCIADORES PARA A SUA
MARCA?

BRANDED
CONTENT +



Influenciadores TOP

- Posicionamento e escala
- Criação conjunta de novos conteúdos

-podcast, vídeo, fotos, blogs...
- Presença de influenciadores em eventos
- Partilha de experiências e produtos
- Contadores de histórias
- Embaixadores
 

Celebridades - Glamour

Proposta desenvolvida à medida da marca. Consultem-nos!



Opinion Makers
os nossos especialistas
Criação de artigos assinados para projetos
temáticos, personalizados e de continuidade

Artigos

assinados

Vídeo

Streaming

Talks

Podcast

Posts

Stories

 
Negócios

 
 LifeStyle

Cofina
Sites

Imprensa
CMTV
Redes
sociais

Proposta desenvolvida à medida de cada marca. Consultem-nos!

 
 Beleza Gourmet

https://www.unibanco.pt/blog/casa-e-familia/vinhos-distintos-para-a-mesa-da-primavera/


Micro
Influenciadores

Amplificação de conteúdo nos sites

Cofina e Instagram
- Native Ads, Posts, Stories, Fotos,

Vídeo, Sampling

User generated content
- Cada influenciador tem seguidores (entre

2500 - 50.000)

Rede de 150
influenciadores

Trabalhar com micro

influenciadores 

geralmente significa

maiores taxas de

engagement, menor

custo e mais social

buzz



Briefing estratégico

Objetivos

Identificar os
influenciadores
e conteúdos

Plano de criação de
conteúdos,
implementação 
e optimização

Relacionamento
com o target

METODOLOGIA

Tracking 
e medição



RESUMO DO ROI

Temos as métricas mais importantes das suas
campanhas para calcular o ROI e fazer os
investimentos certos de forma a maximizar os
resultados com os influenciadores. Podemos gerar
mais receita e aumentar a visibilidade da sua
marca.

Métricas
e 
Melhores 
Resultados

ALCANCE LIKES PARTILHAS TEMPO
 

ENGAGEMENT
 



As métricas mais importantes para si
Posts, Stories, Likes, Comentários, Sócio-Demo, Formato, Engagement Rate, e muitos outros KPI



A COFINA DÁ O PRIMEIRO PASSO  EM
PORTUGAL AO FORNECER UMA
SOLUÇÃO INOVADORA E INTEGRADA DE
CONTEÚDOS E INFLUENCIADORES


