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Como criar uma marca de roupa
Tema e segmento
Tema: Como criar uma marca de roupa
O webinar será sobre a criação de uma marca de roupa, em que iremos
abordar opiniões de três testemunhos reais com três perspectivas diferentes:
 Joana: vai começar por falar de quais os processos e procedimentos
necessários para criar uma marca;
 Luísa: quer criar a sua própria marca e vai expor as suas dúvidas, onde
outros convidados a irão esclarecer;
 Joana Elias: vai falar do seu testemunho de como foi criar uma marca de
raiz e de todos os passos que teve de seguir para o conseguir fazer;
 Mariana: vai falar da importância do online e também vai explicar a
importância e a necessidade de uma empresa tradicional entrar no
mundo online.

Segmento: Indivíduos do sexo feminino com idades compreendidas entre os
24-45, que estejam à procura de uma nova oportunidade de negócio e que não
sabem como começar.

Objetivos
 Esclarecer dúvidas;
 Alcançar o máximo de pessoas;
 Motivar o publico a criar a sua própria marca.

Possíveis convidados
Não vamos ter convidados, pois o webinnar vai ser baseado nos nossos
testemunhos.

Data: 27 de Abril 2019 pelas 19.30
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Forma de conversão
Através da landing page: https://marianam951.wixsite.com/meusite

Landing Page de Conversão: https://marianam951.wixsite.com/meusite

Evento no YouTube Live
https://www.youtube.com/watch?v=kkTjIoBKXY4&fbclid=IwAR1QIE7tOjrd2hucE
FPSiJqVfWm6eipFjZRJZ6G7fEuRD8tWo7bai1CqdTM

Email promocional

“Olá! Serve este email para o/a convidar para assistir a um vídeo no youtube
sobre como criar uma marca, vai decorrer no dia 27 de Abril de 2019 as 19:30,
basta aceder a este link:
https://www.youtube.com/watch?v=kkTjIoBKXY4&fbclid=IwAR1QIE7tOjrd2hucEFPSiJqVfWm6
eipFjZRJZ6G7fEuRD8tWo7bai1CqdTM

Tem uma ideia de um negócio na área da moda mas não sabe como começar?
Assista a este pequeno vídeo em direto e tire todas as suas dúvidas!
Esperamos por si!”
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Divulgação nos social media
A nossa divulgação vai ser realizada no facebook pois é onde se encontra o
nosso público-alvo.
Estas publicações vão ser realizadas no Facebook dos elementos do grupo
com uma frequência semanal. Três dias antes do evento, vamos publicar
diariamente.

A publicação será o Banner do evento com o seguinte texto:
“Dia 27 de Abril às 19:30h participe nesta conversa e saiba quais os passos
essenciais para a criação de uma marca de roupa, dúvidas que podem surgir e
a importância do on-line. Para tal, iremos partilhar o testemunho de três jovens
empreendedoras com conhecimentos na área.
Inscreva-se através deste link:
https://marianam951.wixsite.com/meusite.
Participe!”

Banner para o evento

Espaço: Isla Santarém
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