
MARKETING & PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

PORTFÓLIO 
LÍVIA SOUZA

MAIO/2022



SOBRE MIM
Possuo mais de 6 anos de
experiência em Comunicação &
Marketing Digital e também em
atendimento ao cliente,
principalmente em e-commerce e
em serviços:

• Experiência nas áreas de social
media, produção de conteúdo,
branding, marketing de conteúdo,
marketing de influência, SAC 2.0 e
planejamento e criação de
campanhas e promoções.
• Conhecimentos em anúncios
patrocinados, Google Analytics,
SEO, E-mail Marketing, plataforma
RD Station e Wordpress.

A minha paixão pela produção de conteúdo e pela geração
de valor para os clientes, me faz querer enfrentar novos

desafios e assim, busco oportunidades em que eu possa me
desenvolver ainda mais nessas áreas. Quero contribuir para

fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas vender um
produto. Isso é o que me motiva no marketing e na

comunicação.



GERENCIAMENTO - JOVITA LOJA
CRIAÇÃO DE ARTE + TEXTO

2022



GERENCIAMENTO - JOVITA LOJA
CRIAÇÃO DE ARTE + TEXTO

2022



CASE LEMON ENERGIA - LINKEDIN
CRIAÇÃO DE ARTE + TEXTO

2022



CASE LEMON ENERGIA - BLOG
CRIAÇÃO DE ARTE + TEXTO

2022

VER POST

https://liviasouza.com.br/saiba-como-reduzir-os-custos-da-sua-empresa-com-energia-sustentavel/
https://liviasouza.com.br/saiba-como-reduzir-os-custos-da-sua-empresa-com-energia-sustentavel/


TEXTO E PROGRAMAÇÃO
DE ANÚNCIOS
FACEBOOK E INSTAGRAM ADS

2022



TEXTO E LAYOUT PARA E-MAIL MARKETING
PRODUZIDO PELA RD STATION
E-COMMERCE PRABEM

PARTE I PARTE II

2021



BLOGPOSTS PARA
O BLOG "A MAMÃE CONFIANTE"

1 - Sinais de que a criança está pronta para o desfralde

 
2 - Como saber se o recém-nascido está com fome?

3 - Sons da chuva, água corrente, vento, ondas do mar:
por que os bebês gostam desses sons?

 

4 - A pré-eclâmpsia e os seus sinais
 
 5 - Dicas para preparar seu animal de estimação para a

chegada do bebê
 
 
 

2021

https://amamaeconfiante.com/sinais-de-que-a-crianca-esta-pronta-para-o-desfralde/
https://amamaeconfiante.com/como-saber-se-o-recem-nascido-esta-com-fome/
https://amamaeconfiante.com/sons-da-chuva-agua-corrente-vento-ondas-do-mar-por-que-os-bebes-gostam-desses-sons/
https://amamaeconfiante.com/a-pre-eclampsia-e-os-seus-sinais/
https://amamaeconfiante.com/artigo-1/


BLOGPOSTS PARA
O BLOG DA SOUPOP 
(ATUAL GUTEN)

1 - Parede de quadros: dicas para compor uma gallery
wall 

 

 
2 - Confira 3 dicas para bombar suas vendas na Soupop! 

2019

https://blog.soupop.com.br/dicas-para-compor-uma-parede-de-quadros/
https://blog.soupop.com.br/dicas-para-compor-uma-parede-de-quadros/
https://blog.soupop.com.br/3-dicas-para-bombar-suas-vendas-na-soupop/
https://blog.soupop.com.br/3-dicas-para-bombar-suas-vendas-na-soupop/

