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O nosso objetivo é te ajudar a aproveitar sua 

propaganda da melhor forma possível. As 

próximas páginas elucidam tudo que está ao seu 

dispor durante o período de promoção. Você 

aprenderá sobre:

1. Conceito geral da campanha

2. Materiais de Marketing para varejo

3. Materiais de Marketing Digital

4. Tutorial: como fazer sua campanha

O que você 
encontra nesse guia?

TUTORIAL EM VÍDEODOWNLOAD DAS PEÇAS

https://drive.google.com/drive/folders/1tcwe3nT_BZqGAJttohjRfY4APRFlSVaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DuXWW5c7H1JA5zAP5gn_oN79TUvMvxPN?usp=sharing


Dados
da oferta

A Composição O Público
Classe A, B | Casas prontas | 

Casas Alugadas.

03 (três) Wise Dimmer + 01 

(um) IR + 01(uma) Alexa + 

Instalação.

Uma Grande
Estratégia

Com uma oferta atrativa, 

poderemos entrar no cliente 

e encantá-lo com a solução, 

possibilitando o cross sales 

e referências dentro de sua 

rede de contatos.

Início
Março de 2022.



Foco da
comunicação

O Controle de Tudo

Tenha controle total da sua 

iluminação, configurando o 

ambiente conforme a 

intensidade que desejar através 

do dimerizador WiseHome. 

Controle seu ar condicionado 

alterando o modo de operação e 

temperatura, além de todos os 

aparelhos que com um clique 

podem ser ligados e desligados.

Economia

Através do Controle de 

Consumo em tempo Real no 

app, é possível identificar com 

os aparelhos estão se 

comportando e identificar 

possíveis vilões do consumo de 

energia. Além disso, a 

WiseHome possui um 

armazenamento de consumo, 

ajudando na avaliação e 

decisões futuras.

De Onde Estiver

Chega de ficar na dúvida. De 

onde você estiver é possível 

desligar um aparelho, a 

iluminação ou checar o 

consumo em tempo real de 

todos os ambientes 

conectados à WiseHome.

Como Quiser

Através do aplicativo 

WiseHome ou até mesmo com 

um comando de voz via Alexa, 

todos os ambientes podem ser 

acionados.

Aumentando a 
Experiência

Tenha uma casa que entende 

o que você quer em apenas 

uma palavra ou com apenas 

um toque. 

Utilize seus cenários para 

surpreender convidados 

especiais.



Simulação
dos ganhos

Economia
Economia



Simulação
dos ganhos

Economia
Economia



Cartão Promocional (15x10 cm)
Para panfletagem e parcerias

Outdoor (9m x 3m)
Para Brand Awareness

MATERIAIS DE 
MARKETING PARA 

AÇÕES DE VAREJO





Outdoor &
Cartão 
promocional





Carrossel (1080x1920 px)
Stories para Facebook e Instagram

Carrossel (1080x1080 px)
Feed para Facebook e Instagram

Vídeo (1080x1920 px)
Para reels ou anúncios de 

Facebook e Instagram

MATERIAIS DE 
MARKETING DIGITAL













Tutorial:
Como fazer 
sua campanha
de marketing
digital



De acordo com o plano de negócios WISEHOME, 
recomendamos que para os franqueados com a 
modalidade Home Office invistam R$ 1.000,00 
mensais (página 24) e para os franqueados com a 
modalidade Loja Compartilhada recomendamos

o investimento mensal de R$ 2.000,00 (página 31). 
Para isso, é possível montar uma estratégia para 
que franqueados sejam MAIS VISTOS nas suas 
cidades e municípios vizinhos.



COMO CRESCER SEU INSTAGRAM? 
($300/mês nessa campanha – Usar 
R$10/DIA)

Para usar o botão promover vá até um post e clique 
em Ver Insights. Lá, você encontrará todas as métricas 
de engajamento e até mesmo de seguidores que 
surgiram a partir dela. 

Você pode promovê- -la, colocá-la em seu objetivo de 
campanha, criar o seu próprio público, dentre outras 
habilidades técnicas.

Como você quer mais seguidores, clique em mais 
visitas ao perfil.

Depois, você poderá criar o seu próprio público-alvo 
ideal, no qual aparecerão até mesmo interesses 
sugeridos pela própria rede ou você também pode 
adicionar alguns.

Coloque a localização (MUITO IMPORTANTE – 
COLOCAR SUA CIDADE)  e idade que você deseja 
atingir. Clique em avançar, coloque o orçamento e a 
duração. 

Você deve ter um determinado valor para gastar em 
todas as publicações. Em vez de colocar um valor alto 
de primeira, recomenda-se colocar um valor baixo em 
todas para testar e ver qual deu mais certo. A que tiver 
gerado mais resultado você investe ainda mais. 

Dessa forma, você descobriu a melhor porque testou e 
otimizou o seu gasto. Em seguida, aparecerá a 
quantidade de pessoas alcançadas e a promo será 
enviada para análise de, em média, 24h.

PRIMEIRO PASSO:



CAMPANHA PARA DIVULGAR 
CONTEÚDO ($1000/mês nessa 
campanha – USAR R$33/DIA)

O objetivo da campanha é 
VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO. 

O primeiro público será o público 
aberto.

Vá até Campanha, clique em criar e 
selecione o objetivo de visualização 
de vídeo (próximo slide).

Ative a otimização de orçamento da 
campanha. 

ORÇAMENTO DIÁRIO R$33,00

SEGUNDO 
PASSO



Em seguida, selecione clique na 
campanha, vá até o conjunto de 
anúncios novamente, selecione e em 
editar. Inclua o seu público que você 
quer anunciar ou crie um novo. 

Escolha aspectos como a idade, 
gênero E LOCAL (MUITO 
IMPORTANTE colocar SUA CIDADE e 
17KM – Diminuir o que está).



Selecione IDADE ENTRE 30 / 60 ANOS.

TODOS OS GÊNEROS.

Posicionamento Automático.

Quando for anunciar para vídeo, nunca 
anuncie para aplicativo. 

Clique no NOVO ANÚNCIO, lado esquerdo:

Depois, clique para carregar o seu vídeo, 
avançar.

Selecione sua conta.

Adicione um VÍDEO.

Você pode também adicionar uma nova 
descrição.

PRONTO – PUBLICAR.



CAMPANHA PARA GERAR 
LEADS/CONTATOS/VENDAS ($700/mês nessa 
campanha – USAR R$25/DIA)

Objetivo de Campanha: Mensagens
Público: SALVO - Visualização de vídeo}
Ativar o Otimizador de Campanha

Selecionar sua página de FRANQUEADO

ATIVAR: 
Messenger, WhatsApp, Instagram Direct

CERTIFICAR QUE SEU WHATSAPP É BUSINESS

Escolha a conta e o número do whatsapp;
>ORÇAMENTO DIÁRIO DE R$25,00;
>POSICIONAMENTO AUTOMATICO;
> IMAGEM PROMOCIONAL;

PUBLICAR.

TERCEIRO PASSO



Vá na sua pagina inicial 
do BUSINESS 
MANAGER.

CLIQUE DO LADO 
ESQUERDO = PÚBLICO.

CRIAR PÚBLICO;

COMO TER O 
PÚBLICO SALVO 
(visualização de vídeo)



PÚBLICO PERSONALIZADO;

VÍDEO.

AVANÇAR, QUEM VIU 25% do seu 
vídeo.

ESCOLHER VÍDEO; CAMPANHA;

 ESCOLHER CAMPANHA ATIVA.

CONFIRMAR.

ESCOLHER NOME DO PÚBLICO.

CRIAR PÚBLICO.




