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AGENDA
Conteúdo além das
mídias sociais.
No próximo dia 7 de março de
2018 , às 12h05, a especialista
sobe ao palco principal do RD on
the road, em Porto Alegre, para
falar sobre conteúdo além das
mídias sociais, mídias
proprietárias e blogs
corporativos. "Com a frequente
mudança nos algoritmos das
plataformas, os investimentos em
canais próprios são essenciais",
destaca a especialista.

Workshop em
parceria com a Spark
Fluvip forma e
capacita
Influenciadores
Digitais.
Com vagas já esgotadas, dia 8 de
março, das 9h às 12h30, na
Arena 51, em Porto Alegre,
Liliane Ferrari ministra um
workshop gratuito para
influenciadores digitais. Os
influenciadores terão acesso às
diversas ferramentas de
capacitação com foco na
profissionalização. O workshop
apresenta um panorama
completo do segmento e sua
relação com o mercado.
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Microinfluenciadores
Menos seguidores, mais engajamento
Quanto maior a base do influenciador, menor a taxa de
engajamento. Em ações com influenciadores digitais, mais do
que o alcance deve ser calculado o custo por engajamento.
Com base neste novo momento, a profissionalização dos
influenciadores e as plataformas de marketing de influência
surgem como grandes parcerias. ‘‘É preciso trabalhar
sistematicamente para que haja profissionalização do mercado
de influenciadores digitais. Por meio de uma parceria com a
plataforma Spark Fluvip , vamos levar workshops gratuitos
para todo o Brasil. A Spark Fluvip conecta o influenciador às
marcas, portanto é fundamental que o influenciador esteja
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apto para atender à demanda do cliente", destaca a
especialista em comunicação digital. Além disso, a
ferrramenta da Spark Fluvip possui uma análise preditiva de
custo por engajamento — CPE, muito importante para
agências.

Liliane Ferrari
Dicas da Especialista
• Crie suas próprias Hashtags e
agrupe postagens similares
facilitando as buscas
• Planeje sua live. Anuncie com

antecedência e ofereça
vantagens para quem
participar.
• Trabalhe o mesmo tema em

diferentes posts para fixar uma
ideia.

Entrevistas
Liliane Ferrari estará em Porto
Alegre nos dias 6, 7 e 8 de março
de 2018. A especialista estará
disponível para entrevistas e
outras pautas.

Informações à
imprensa

Liliane Ferrari é consultora e professora de Mídias Sociais na
ESPM -SP, Escola Cuca, eduK, Com School, Plugcitários,
Quero Ser Social Media e Digital House. Profissional parceira
da Spark Flupvip Company, o maior grupo de marketing de
influência do mundo. Palestrante oficial do Facebook no
Brasil em 2014, Top 10 do RD Summit 2017 e 1º lugar no
Digital Experience Day 2017. Apontada como uma das 10
mulheres mais influentes da internet brasileira pelo iG em
2009. Desenvolveu projetos digitais para empresas como
LiveAd, C&A, O Boticário, Talent, Editora Trip, TV Globo,
Facebook, Itaipu, Editora Alto Astral, Santander, Colgate,
Julia Petit, entre outras.

Método
Liliane Ferrari desenvolveu uma metodologia própria de
comunicação digital que garante uma entrega final precisa e
que atenda às estratégias de negócio. Com etapas eficientes,
simples e práticas, a metodologia foi já testada em clientes de
diversos públicos (B2C e B2B) e está disponível para as
agências de comunicação, propaganda e publicidade de todo
do país. "Mais do que um treinamento ou uma consultoria
pontual, as metodologias são maneiras perenes e concretas de
organizar o conhecimento e os processos internos da agência
para garantir o padrão de qualidade das entregas”, explica.
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