
Modelo estratégico para a BYZU 
 
Sabemos que inovar sempre é o primordial quando o assunto é empreender algo, essa 
inovação na maioria das vezes é proporcionada por alguém que possui um cargo 
estratégico na empresa, que no caso é o copywriter, comigo na marca tenha certeza que 
grandes coisas acontecerão, assumo esse compromisso em estar pensando em maneiras 
eficazes de te colocar á frente dos concorrentes. 
 
É importante frisar que sem ter alguém pensando 24 horas por dia de forma estratégica em 
sua marca dificilmente ela se sobressairá, como não queremos que isso aconteça, vou estar 
junto com as atualizações necessárias para de certa forma lucrarmos do melhor jeito 
possível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem 3 principais formas de vendermos algo ou para crescermos a nossa marca no 
virtualismo. 
 
A primeira principal é o tráfego orgânico responsável por abrigar potenciais clientes a um 
bom tempo na estrutura de vendas(Instagram, site, youtube entre outros) mas como fazer 
essas vendas sendo que não temos público orgânico? 
 
Para isso temos o tráfego pago, que nos entrega a possibilidade de investirmos em 
público/seguidores e consequentemente potenciais clientes, e é o mais indicado, pois 
investindo em tráfego pago futuramente teremos uma estrutura totalmente consolidada. 
 
E a terceira forma é com a estrutura em si. 
 
Como mencionei a estrutura é onde abrigamos nossos potenciais clientes, por isso a 
importância de ter uma boa estrutura com fotos chamativas e um ótimo texto de vendas (eu 
cuido dessa parte) as pessoas tendem a serem negligentes quando o assunto é 
QUALIDADE  sabendo disso investiremos em qualidade tanto de fotos quanto de vídeos. 
 
Citei 3 estruturas, sendo elas: Instagram, site da marca, e youtube, temos em nossas mãos 
tudo que pode nos proporcionar alguns milhões para ajudarmos as ongs e também nos 
ajudarmos. 
 
Facilmente em menos de 3 meses consigo te trazer uma boa base sólida nessas 3 
estruturas, claro se você quiser ganhar com isso, vou escrever textos altamente persuasivos 
que irão aumentar drasticamente sua conversão em vendas, pois sem esses textos não 
vale muito ter as estruturas, já mesclando tudo saímos na frente e ganhando, muitos estão 



começando uma marca e grande maioria não entende sobre essas coisas, viu? mais um 
ponto positivo em me ter na sua equipe. 
E vou também te ajudar como gestor de tráfego , tudo que uma empresa precisa nos 
tempos de hoje. 
 
Vou elaborar boas copys e boas estratégias para decolarmos cada vez mais, você está 
pronto para o que vai acontecer de agora em diante? 
 
O modelo de estratégia que iremos utilizar é o seguinte, você como dono da marca cuidará 
da parte burocrática da empresa, vendas e essas coisas, já eu utilizarei minhas habilidades 
para ampliar o negócio cada vez mais. 
 
 
Fiz esse texto para te explicar algo que todas as vezes que tiver dúvidas só reler e já reter 
mais informações, vou fazer um relatório semanal, sobre as metrificações de seguidores e 
percentuais de curtidas em nossas postagens para te mostrar os passos dados por mim. 
 
 


