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A CLOUT Agency trata-se de uma agência de
Marketing Digital totalmente focada no nicho
da música. O seu objetivo passa por ajudar
artistas na divulgação dos seus projetos
através de estratégias online, fazendo com que
cheguem a um maior número de ouvintes.

CLOUT
AGENCY

Gestão de redes sociais;
E-mail Marketing;
Distribuição serviços
streaming;
Branding;
Publicidade Online;
Consultoria.

Catapultar carreiras de
artistas em ascensão e
dinamizar
planos
de
comunicação de artistas
consolidados.

Estratégias de
comunicação
online
de projetos de
artistas.
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ex: Um jovem artista, proveniente de Lisboa,
que quer viver da música mas falta-lhe a
expertise para fazer a mesma chegar às
massas. Acabou de terminar o 12º ano de
escolaridade e trabalha a full-time numa loja
de roupa na esperança de poder, um dia,
viver da sua arte. Para atingir o seu objetivo
faz questão de investir parte do seu salário na
criação e promoção da sua música.
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Como promover um single;
O que é Marketing Musical?;
Lista das melhores DAWs grátis.

Posts nas redes sociais;
Artigos no blog;
eBooks.

Blog do website;
Redes Sociais.

5 erros que comete ao promover
a sua música;
Gravei uma música, e agora?
Como declarar uma obra?

Posts nas redes sociais;
Artigos no blog;
Newsletter.

Blog do website;
Redes Sociais;
CTA ;
E-mail Marketing.

Lista das plataformas de
streaming com as melhores
comissões;
Live com um artista de sucesso;
Como viver da música.

Posts nas redes sociais;
Artigos no blog;
Webinars;
eBooks;
Casos de Sucesso.

Blog do website;
Redes Sociais;
Apresentações.

Live com cliente satisfeito;
Demonstração live de
resultados obtidos.

Posts nas redes sociais;
Artigos no blog;
Casos de Sucesso;
Newsletter;
eBook.

Blog do website;
Redes Sociais;
E-mail Marketing.

Posts nas Redes Sociais; Artigos com as keywords mais indicadas; Optimização de SEO e
SEA; Website optimizado.

Landing Pages; Thanking Pages; Casos de Sucesso; CTA em artigos; E-Books; Banners publicitários.

Newletter; Artigos; Apoio ao cliente; FAQs; Posts nas Redes Sociais; E-mail Marketing.

1ª sessão de consultoria grátis via online; Promoções; Lives com casos de sucesso nas redes sociais.

Inquéritos; CRM; Conteúdo Específico para fidelizar; E-Books; Newsletter.

CONVERTER
RELACIONAR
VENDER
FIDELIZAR

Redes Sociais

Dias da
semana

Formato

2ª Feira

Publicação
de
imagem

3ª Feira

Publicação
de
imagem

4ª Feira

Reels

5ª Feira

Publicação
de
imagem

6ª Feira

Publicação
de
imagem

Horário

Hashtags

Copy

Temas
de post

Manhã
12h

#homestudio
#howto
#cloutagency
#musicproduction

Queres ter um home studio sem
pagar mais de 600€? 🤔
Então faz swipe para ver os
produtos que sugerimos com o
respetivo price range! 🔥

Sugestão de
produtos para
montar um home
studio por menos de
600 €.

Manhã
12h

#freeebook
#ebookgratis
#marketingmusical
#cloutagency
#marketing

🟠 EBOOK GRÁTIS 🟠
Precisas de ajuda a promover a
tua música online? 📣
DOWNLOAD GRÁTIS EBOOK
https://bit.ly/ebookclout

Download grátis de um
Ebook acerca de Marketing
Musical, que possui
algumas dicas que ajudam
a melhorar a promoção de
músicas e projetos por
parte dos artistas.

Manhã
12h

#podcast
#musicpodcast
#moreclout
#cloutagency

O Paulo Smith, falou connosco
acerca do seu novo single
"Voar"! 👀

Clip retirado do
podcast
"MoreClout",
pertencente à Clout
Agency.
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#daws
#ableton
#cloutagency
#musicproduction
#bestfreedaws

Nós sabemos que, geralmente, o
preço das DAWs não é o mais
acessível para iniciantes.
Portanto, para vos ajudar,
trouxemos-vos uma lista com as 9
melhores DAWs gratuitas!

Sugestão de 9 DAWs
gratuitas para os
seguidores efetuarem
o download das
mesmas.

#live #cantor
#instagramlive
#cloutagency
#marketingmusical

📣 SAVE THE DATE 📣
Na próxima 2ª feira, dia 18 de
Abril, iremos estar em live com o
artista Bruno Guerra a partir das
21h! Não vais mesmo querer
perder!

Anúncio de
realização de live
com a participação
de um artista.

Manhã
12h

Publicações
visuais
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