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Equipe interna

Emelline Diniz
Social Media e
Copyright

Rebeca Rodrigues
Social Media e
Copyright

Netto Mello
CEO e Chefe de operações.
Gestor executivo de assessoria 

e planejamento.

Clever Santos
Designer Gráfico e
Motion Designer



Casting
Audiovisual

Diogo Paiva
Videomaker mobile

Lucas Veiga
Fotógrafo de moda e

eventos

Marden Leão
Filmmaker
Videoclipes

Gabriel
Filmmaker

Institucional, gospel
e esporte

Guilherme Rosa
Fashion Filmmaker

Jair Amorim 
Fotografia esportiva

Pk
Filmmaker

Institucional e cursos

Kayke Ricardo
Videomaker mobile

Luccas
Filmmaker shows,
festas e carros



Casting
Webmaster

Casting
Trafego

Helbert Queiroz
WebMaster

Jess Abranches
Gestora de Tráfego

Naves
Gestor de Tráfego

Neandro Ramos
Cientista da Computação



Comunicação

O marketing digital está em 
constante evolução, e mais do que 
nunca, tem dominado e criado uma 
nova forma de comunicação. Quem 
não está presente, de maneira 

assertiva, acaba perdendo relevância 
no meio. 

Nosso trabalho Nosso trabalho contempla a Gestão 
das Redes Sociais, Planejamento e 
análise com relatórios periódicos 
(mensal) sobre performance das 
publicações e campanhas.

Além da Além da Redação de conteúdos para 
meios digitais, 

publicações/agendamentos, roteiros 
para vídeo, Planejamento de mídia, 

gerenciamento de verba, 
segmentação e definição de públicos 

e personas, etc. 

AcompanhamentoAcompanhamento, orientação e 
comprometimento com todas as 
etapas do marketing digital (da 
redação à publicação, do 



Investir
em Digital



Processo

• Branding

Branding com
planejamento e
estratégias com
persona definida.

• Assessoria

Trabalhe com uma
equipe aonde cada
ação executada é
feita para gerar
mais experiência
e envolvimento
do  seu cliente,do  seu cliente,
aumentando taxas
de conversão e
gerando mais
relacionamento.

• Design

Desenvolvimento e
aplicação

da identidade visual
com nível acima das
expectativas.

Aproximando ainda
mais do públicomais do público

com design atraente.

• Tráfego

Ferramenta essencial
de marketing digital

de otimização de alcance
e envolvimento.

É por meio de anúncios
em redes sociais,
plataformas deplataformas de
busca e até em

apps que você pode
expor sua marca
a mais pessoas,

gerando tráfego maior
de interessados.



Clientes

Quem já experimentou a FlowOFF



flowoff.mkt@gmail.com

www.flowoff.com.br

+55 62 98323-1110

@flowoff.mkt

Clique para
entrar em contato

Localização 

https://www.instagram.com/flowoff.mkt/
mailto:flowoff.mkt@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=556283231110
https://www.flowoff.com.br/



