
www.bewaremanagement.com

info@bewaremanagement.com

Redes sociais: @Bewaremgmt



SOBRE
 A Beware! é uma Agência de

Comunicação especializada em

Assessoria de Imprensa e conta com

serviços de Gestão de Redes Sociais e

Web Design.

 

Actuamos como conselheiros e

ajudamos os nossos clientes a

desenvolver estratégias e

implementamos comunicações

sólidas e de impacto que sejam de

interesse do público e da

organização.

 

"A nossa equipa é composta por

elementos com mais de 20 anos de

experiência no mercado!"

 

A Beware! oferece serviços eficientes

para qualquer altura, adaptados às

necessidades e contextos específicos

de cada cliente, cria estratégias e

planos de acção de comunicação. Os

serviços podem ser solicitados

isoladamente, ou inseridos numa

estratégia global de comunicação, a

definir.

 

O principal factor diferenciador é a

capacidade de trabalhar com

qualquer projeto,

independentemente do estágio de

maturidade. Damos a conhecer o

produto certo ao público certo, e

assim, será o ponto de partida do

nosso trabalho, que consiste num

aprofundado conhecimento do cliente

e seus objetivos comerciais... como o

entusiasmo que nos caracteriza.

O nosso lema:
"nada se
constrói
sozinho" 



Tem novos produtos para apresentar? Quer apresentar a sua empresa a um novo público ou cimentar a
sua posição? A sua empresa/produto nunca esteve presente nos media ou sem destaque relevante? Quer
destacar-se da restante concorrência?    Na Beware elaboramos e executamos um plano de comunicação
feito à sua medida, nos timings que pretende  e com um acompanhamento semanal através de um report
acessível online. Muitas pessoas pensam que o trabalho de RP é ilusório e não produz resultados, mas
estamos aqui para mudar essa perspectiva através de uma boa estratégia...mas sem ilusões pois leva
tempo. Trabalhamos juntos em cada fase! Como muitos não sabem ao certo o que esperar, apresentamos
as razões porque nos deve contratar: - é o nosso core business - existimos no mercado à mais de 20 anos
- temos uma excelente relação com a industria - temos um método de trabalho - gostamos de trabalhar
em conjunto - sabemos dar notoriedade ou um kick start nos projectos e os trabalhos realizados falam
por si!
 
 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Tempo mínimo single - 2 meses 
Tempo mínimo álbum - 3 meses
Tempo mínimo evento - 4 meses
 

 



As redes sociais são para si um “bicho de sete cabeças”? Sabe qual a altura ideal do dia para fazer um
post e ter o melhor indíce de reconhecimento? Sabe quais as redes sociais com mais impacto para o seu
negócio? Qual a duração ideal dos diretos? Como se deve apresentar ou falar para o seu público alvo? 
 
Na Beware elaboramos e executamos um plano de comunicação nas redes sociais feito à sua medida,
nos timings que pretende e com um acompanhamento constante através de um report acessível online.
 
 

GESTÃO DE
REDES SOCIAIS

Tempo mínimo mini- 3 meses 
Tempo mínimo micro- 3 meses
Tempo mínimo pequeno - 3 meses
Tempo mínimo médio - 3 meses
Tempo mínimo grande - 3 meses

 



Tem uma nova empresa e quer apresentá-la ao mundo? Quer fazer uma renovação no site da sua
empresa? Quer criar uma nova linguagem/imagem relacionada com a sua empresa e/ou produto mas
não sabe como o fazer? Quer ter um website com um design inovador, de fácil navegação e com toda a
informação disponível a um clique de distância? A Beware tem a resposta.
 
 

WEB DESIGN



Nos planos de Assessoria de Imprensa, há garantia de airplay, entrevistas e etc?

A promoção não é apenas para entrar na rádio ou televisão. É saber colocar um artista ou evento na linha dos olhos

das pessoas de interesse de qualquer maneira possível. Algumas formas são óbvias, algumas não são tão óbvias, mas o

objetivo é sempre o mesmo: aparecer nos media. Consideramos a promoção de um novo artista ou evento como uma

maratona... é aguentar, aguentar e de súbito existe atenção pela persistência e no momento certo atacar o objetivo.

A Beware compromete-se sempre a dar o seu melhor e fazer os impossíveis junto dos media e dos seus múltiplos

contactos, mas lembrem-se que apesar do trabalho, o critério é editorial.

 

Nos planos Gestão de Redes Sociais, está incluído valor de campanha, ex promoções no Instagram?
Em Gestão de Redes Sociais, usamos o nosso tempo e saber-fazer para criar um período de comunicação de forma

estratégica e profissional mas os valores a investir em campanhas vão sempre depender da disponibilidade do cliente.

 

Nos planos Gestão de Web Design, está incluído valor de templates?
Na Gestão de Web Design usamos o nosso tempo e saber-fazer para construir um site à medida e a respectiva

manutenção e gestão do seu conteúdo. Os valores para templates são à parte do orçamento, e disponibilizados pelo

cliente, conforme o seu orçamento de investimento nesta modalidade mas alguns até são grátis.

 

Acham que posso fazer eu mesmo?
Acreditamos que nesta industria cada player ter o seu "papel". Nós somos reconhecidos pelos contactos que temos

mas acima de tudo pelo relacionamento que temos com os media e industria...e como todos sabemos "tempo é

dinheiro". 

 

Tenho acesso a um relatório?
Todos os clientes têm acesso a um relatório!

Para a Assessoria de Imprensa, o relatório é enviado semanalmente às sexta-feiras (ou excepcionalmente à segunda-

feira).

Na Gestão das Redes Sociais, o relatório é enviado mensalmente, no último dia útil do mês.

Para o Web Design, o relatório é enviado apenas nos planos com gestão continuada, mensalmente, no último dia útil

do mês.

No entanto, estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas que possam existir.

 

Existe um período mínimo de contrato de trabalho?
Sim, relativamente à Assessoria de Imprensa, a duração mínima é de 60 dias para single, 90 dias para álbum e no que

toca ao evento é até uma semana após o último dia do evento (sendo que o ideal é começar com pelo menos 4 meses

de antecedência).

Para a Gestão de Redes Sociais, começamos com um contrato inicial de 3 meses, podendo depois ser renovado por 3, 6

ou 12 meses.

O serviço de Web Design apenas tem duração de contrato nos planos com gestão continuada do respectivo site, e é de

3 meses podendo depois ser renovado por 3, 6 ou 12 meses.

 

Quando podemos começar a trabalhar?
Relembramos que: Para um resultado mais eficaz, aconselhamos que nos contactem com um minimo de 3 meses de

antecedência (relativamente ao lançamento) do trabalho a realizar. Assim que nos contactarem 1- definirmos as

necessidades do cliente enviaremos o orçamento 2 - com a sua aceitação apresentaremos um plano/ estratégia e se

novamente estiver em concordância 3-  avançamos! 

FAQ'S

+INFO

https://forms.gle/c7jmYQsDAcr49Cud9

