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1.

Qual vai ser o meio de divulgação da revista?
Como uma agência de marketing digital, nós prezamos muito pela divulgação de
forma eficiente! Para que a nossa revista seja um sucesso, teremos um website,
redes sociais e billboards dedicadas para a revista. Na compra de qualquer tipo de
anúncio, o business receberá 10 cópias impressas que poderão ser distribuídas da
forma que acharem melhor, aumentando assim, a divulgação do produto.

2. Como sera realizado o pagamento caso eu deseje participar?
Em nosso website será possível encontrar um link de uma página para executar o
pagamento. Caso você tenha alguma dificuldade para efetuar o pagamento, nosso
e-mail está sempre disponível para dúvidas!
3. Vocês fazem a arte do anúncio ou eu devo mandar uma arte pronta?
Você quem escolhe! Para executarmos a arte para você, uma taxa extra de $50 será
cobrada, e arte será disponibilizada para você usar nas suas redes sociais também.
Caso você já tenha a arte, é só você enviar para gente!
4. Se algum outro business, que seja do mesmo ramo que eu, também queira ter
um anúncio, como será feita essa divisão?
Por enquanto estamos aceitando o mesmo tipo de business na revista, mas mais pra
frente será estipulado o tamanho de ad que cada business poderá ter se for do
mesmo ramo. Por exemplo, se você já tem um quarter page ad, outra pessoa do
mesmo ramo não poderá ter um igual.
5. Posso incluir cupons de desconto?
Claro! A revista tem como objetivo aumentar as vendas para o seu negócio, então
um cupom de desconto será um ótima estratégia!
6. Serão divulgados apenas negócios brasileiros?
Não, porém esse é o nosso foco! Qualquer outro negócio que seja convidado a
participar, ou queira participar, deverá ter algum tipo de ligação com a comunidade
brasileira.

7. Preciso ser legalizado/a para fazer parte da revista?
Sim! Para que tenhamos nenhum problema, nem para o seu negócio nem para
nossa agência, todos os business deverão ter uma licença para atuar na área em
que atua. Não queremos trazer problemas para ninguém, e queremos fazer tudo
conforme a lei do país em que moramos.
8. Como vou ter acesso a revista?
A revista será online, para ter acesso a todo o conteúdo da revista uma pequena
taxa será cobrada mensalmente, o que nos ajudará nos gastos da mesma.
Conforme formos crescendo, vamos disponibilizar as cópias impressas para toda
comunidade, também cobrando uma pequena taxa para receber na porta da sua
casa. Mas por enquanto, apenas os business que façam parte da revista terão
acesso a cópias impressas.
9. As edições serão mensais?
Sim! Cada edição será lançada no começo de cada mês e trará eventos e artigos
exclusivos para o mês.
10. A revista será só para anuncios de negocios?
Não! Não queremos que seja apenas uma revista de anúncio e cupons! Nossa ideia é
trazer algo dinâmico e inovador, com conteúdo exclusivo para ajudar brasileiros a se
adaptarem e se sentirem em casa.
11. O tamanho dos anúncios podem ser alterados para outras edições?
Claro! A melhor coisa é que não temos um contrato fixo, o que significa que você é
livre para fazer o que achar melhor para o seu negócio!
12. A revista será só em português?
Não! Todos os artigos em português terão a tradução para o inglês no fim da
revista, assim as duas culturas tem a oportunidade de se integrar, assim como
expandir o público para americanos nos negócios.

