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Proposta de Marketing Digital Médico e Divulgação da Marca com 

planejamento e estratégias avançadas para 2022   

Promoção com 30% de desconto incluso em todos os nossos pacotes até 

janeiro/2022 

 

Sobre a Ideia Goiás 

Com 12 anos de mercado a Ideia Goiás é uma agência de marketing digital e também 
de notícias, localizada no melhor do Setor Jaó em Goiânia. Nosso time conta com 
jornalistas, publicitários e designers formados e especialistas experientes em divulgação, 
gestão de redes sociais, criação e gestão de sites, ranqueamento e audiência de marcas no 
Google. Desenvolvemos estratégias para levar a marca ao cliente e o cliente até sua 
marca - construindo autoridade, reputação, credibilidade e confiança. 

Somos também especialistas em marketing digital médico e atuamos com a divulgação 
de hospitais, clínicas, consultórios, médicos e profissionais da saúde. Seguimos as 
normas do Conselho Federal de Medicina quanto às regras de publicidade médica 
(Resolução CFM 1974/11) e as regras dos demais Conselhos Federais assim como 
orientações junto aos Conselhos Regionais e Órgãos competentes da saúde para garantir 
segurança e qualidade na produção ética de conteúdos.  

 

Contrate um de nossos pacotes (promoção com 30% de desconto incluso em todos os 

nossos pacotes até janeiro/2022) para divulgar a sua marca e atrair mais 

clientes/pacientes. Confira: 
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Pacote Premium 1 

Pacote com 12 (doze) publicações: 

 12 (doze) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed, Instagram Stories, Twitter, Linkedin, Site, Jornal 
Opinião Goiás, Jornal Folha de Goiás e Portal Dicas de Saúde).   

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Pacote com 08 (oito) publicações: 

 08 (oito) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed, Instagram Stories, Twitter, Linkedin, Site, Jornal 
Opinião Goiás, Jornal Folha de Goiás e Portal Dicas de Saúde).   

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Descrição das atividades: 

1. Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento e 
estratégias; 

2. Criação de artes estáticas e animadas; 
3. Criação textual dos posts; 
4. Gestão mensal do Facebook; 
5. Gestão mensal do Instagram; 
6. Gestão mensal do Twitter; 
7. Gestão mensal do Linkedin; 
8. Gestão do Youtube (cliente deve fornecer os vídeos prontos); 
9. Gestão mensal de artigos no mapa do Google (cliente deve fornecer acesso para a 

realização das publicações); 
10. Gestão mensal de artigos no site (o site deve ser preferencialmente Wordpress, ter 
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requisitos mínimos de hospedagem como espaço de disco, memória e desempenho 
suficientes para a publicação semanal de artigos com fotos. O site deve possuir 
painel para que seja possível publicar posts em categoria específica “notícias” e 
fornecer acesso total como “login” e “senha” para a realização dos trabalhos – o 
desenvolvedor do site deve fornecer todos os requisitos para a realização das 
atividades); 

11. Divulgação mensal de artigos com contatos comerciais no site do Jornal Opinião 
Goiás https://opiniaogoias.com.br com mais de 200 milhões de visualizações de 
públicos de Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil; 

12. Divulgação mensal de artigos com contatos comerciais no site do Jornal Folha de 
Goiás https://folhadegoias.info com mais de 200 milhões de visualizações de 
públicos de Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil; 

13. Divulgação mensal de artigos com contatos comerciais no Portal Dicas de Saúde 
https://portaldicasdesaude.com.br com mais de 100 milhões de visualizações de 
públicos de Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil. 

 

Observação: 
Nossas imagens possuem licenças de uso por tempo indeterminado – evitando assim, 
processos ou aborrecimentos por uso indevido de imagens. O cliente pode fornecer suas 
imagens prontas, sendo o único responsável pela utilização das mesmas. 
 

 
Serviços à parte com 20% de desconto já inclusos contratando o pacote 1 
 

1- Rota de vendas externas para hospitais, clínicas e médicos:  
Consiste em estudo, planejamento, estratégias de comunicação e divulgação externa 
de “mídias adequadas” em “pontos estratégicos” para alcançar maior 
reconhecimento da marca e atingir novos clientes/pacientes através de rotas de 
“mapeamento geográfico” de oportunidades de vendas a partir do ponto comercial 

https://opiniaogoias.com.brc/
https://folhadegoias.infoc/
https://portaldicasdesaude.com.brc/
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do cliente. A rota de vendas externas para hospitais, clínicas e médicos é uma 
“alternativa diferenciada” para quem deseja atrair um maior número de 
clientes/pacientes sem depender somente do marketing digital nas redes sociais e 
nas pesquisas do Google. As atividades externas de divulgação costumam produzir 
excelentes resultados. 
Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 

 

2- Impulsionamento do Facebook/Instagram: 
Estudo, planejamento, estratégias e mapeamento preciso do público-
alvo/cliente/paciente que deseja atingir por “localização geográfica”, “afinidade” e 
“filtro” por meio do impulsionamento das redes sociais e posts com a finalidade de 
atrair novos públicos, aumentar seguidores, curtidas e comentários. 
Investimento (solicitar orçamento) 
Valor a ser fornecido para o impulsionamento: Sugerível a partir de R$ 200 
Observação: O cliente deve fornecer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
o valor que deseja investir mensalmente em impulsionamento.  
Período contratual: 12 meses. 

3- Criação de site complementar de notícias da área de atuação para divulgar 
médicos, consultórios, clínicas e hospitais. Ideal para conquistar primeira página 
do Google e ser localizado por pacientes em Goiânia, Região Metropolitana e 
Estado de Goiás por especialidades, exames, consultas, patologias, tratamentos, 
procedimentos, cirurgias e convênios (solicitar orçamento);  

4- Aumento do número de seguidores, curtidas e comentários (solicitar 
orçamento); 

5- Impulsionamento pago do site para buscar as melhores colocações no Google 
(solicitar orçamento);  

6- Criação do mapa do Google (solicitar orçamento); 

7- Impulsionamento pago do mapa do Google (solicitar orçamento); 
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8- Criação do Doctoralia (solicitar orçamento); 

9- Criação do Linktree (solicitar orçamento); 

10- Assessoria de imprensa (solicitar orçamento); 

11-  Fotografias (solicitar orçamento); 

12- Filmagens curtas (solicitar orçamento); 

Todos os serviços à parte possuem período contratual de 12 meses. 

 

 

Pacote Ouro 2 

Pacote com 12 (doze) publicações: 

 12 (doze) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed, Instagram Stories, Twitter, Linkedin e Site. 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Pacote com 08 (oito) publicações: 

 08 (oito) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed, Instagram Stories, Twitter, Linkedin e Site. 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Descrição das atividades: 

1- Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento e 
estratégias; 

2- Criação de artes estáticas e animadas; 
3- Criação textual dos posts; 
4- Gestão mensal do Facebook; 
5- Gestão mensal do Instagram; 
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6- Gestão mensal do Twitter; 
7- Gestão mensal do Linkedin; 
8- Gestão mensal de artigos no mapa do Google (cliente deve fornecer acesso para 

a realização das publicações); 
9- Gestão mensal de artigos no site (o site deve ser preferencialmente em 

Wordpress, ter requisitos mínimos de hospedagem como espaço de disco, 
memória e desempenho suficientes para a publicação semanal de artigos com 
fotos. O site deve possuir painel para que seja possível publicar posts em 
categoria específica “notícias” e fornecer acesso total como “login” e “senha” para 
a realização dos trabalhos – o desenvolvedor do site deve fornecer todos os 
requisitos para a realização das atividades). 

 

 

Pacote Prata 3 

Pacote com 12 (doze) publicações: 

 12 (doze) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed e Instagram Stories). 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Pacote com 08 (oito) publicações: 

 08 (oito) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Facebook 
Feed, Instagram Feed e Instagram Stories). 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Descrição das atividades: 

1- Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento e 
estratégias; 
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2- Criação de artes estáticas e animadas; 
3- Criação textual dos posts; 
4- Gestão mensal do Facebook; 
5- Gestão mensal do Instagram. 

 
 

Pacote Bronze 4 

Pacote com 12 (doze) publicações: 

 12 (doze) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Instagram 
Feed e Instagram Stories). 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Pacote com 08 (oito) publicações: 

 08 (oito) publicações dos mesmos conteúdos para cada modalidade (Instagram 
Feed e Instagram Stories). 

Investimento (solicitar orçamento) 
Período contratual: 12 meses. 
 

Descrição das atividades: 

1- Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento e 
estratégias; 

2- Criação de artes estáticas e animadas; 
3- Criação textual dos posts; 
4- Gestão mensal do Instagram. 
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Pacote 5: Site 

Criação de site 
Desenvolvimento ou reformulação de sites Wordpress para médicos, consultórios, 
clínicas e hospitais. O portal é desenvolvido para todas as telas (desktop, tablete e 
mobile) com característica institucional e de notícias de última geração, promovendo 
autoridade, reputação, credibilidade e confiança. O planejamento do site é atingir as 
primeiras páginas do Google, favorecendo a busca dos pacientes pelo médico.  
Investimento (solicitar orçamento) 
 

Pacote com hospedagem avançada, manutenção e atualização de tecnologia para o site. 
Investimento (solicitar orçamento) 
 

Pacote com plano de audiência (SEO) e inclusão de palavras-chave na home para o site 
ser localizado pelos pacientes e melhor classificado no Google. O nosso método de 
audiência influencia diretamente no ranqueamento do mapa do Google.  
Investimento (solicitar orçamento) 
 

Pacote com criação de 08 (oito) artigos com palavras-chave e imagens com licença para 
promover audiência e melhores colocações no Google. 
Investimento (solicitar orçamento) 
 

Descrição do desenvolvimento 
1- Briefing, estudo da marca, mercado, público-alvo, concorrência, planejamento e 

estratégias; 
2- Criação de site em Wordpress; 
3- Hospedagem avançada; 
4- Manutenção e atualização de tecnologia; 
5- Plugin de audiência (SEO) e inclusão de palavras-chave na home; 
6- Criação de artigos com palavras-chave e imagens com licenças.  
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Pacote 6: Divulgação em jornais e portal de saúde 

Divulgação de artigos com contatos comerciais nos sites dos jornais Opinião Goiás, 
Folha de Goiás e Portal Dicas de Saúde. 
 

Jornal Opinião Goiás 
Criação e divulgação mensal de 08 (oito) artigos com contatos comerciais, 
audiência/SEO, palavras-chave, imagens com licenças e blacklinks no site do Jornal 
Opinião Goiás https://opiniaogoias.com.br/ com mais de 200 milhões de visualizações de 
Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil para atrair mais 
pacientes/clientes para o site da marca, promovendo autoridade, reputação, 
credibilidade e confiança e melhor colocação no Google frente à concorrência. Nos 
artigos estão inclusos os contatos comerciais como telefone, Whatsapp, e-mail, 
endereço e site da marca.    
Investimento (solicitar orçamento) 
 

Jornal Folha de Goiás 
Criação e divulgação mensal de 08 (oito) artigos com contatos comerciais, 
audiência/SEO, palavras-chave, imagens com licenças e blacklinks no site do Jornal 
Folha de Goiás https://folhadegoias.info/ com mais de 200 milhões de visualizações de 
Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil para atrair mais 
pacientes/clientes para o site da marca, promovendo autoridade, reputação, 
credibilidade e confiança e melhor colocação no Google frente à concorrência. Nos 
artigos estão inclusos os contatos comerciais como telefone, Whatsapp, e-mail, 
endereço e site da marca.    
Investimento (solicitar orçamento) 
 

https://opiniaogoias.com.br/
https://folhadegoias.info/
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Portal Dicas de Saúde 
Criação e divulgação mensal de 08 (oito) artigos com contatos comerciais, 
audiência/SEO, palavras-chave, imagens com licenças e blacklinks no site Portal Dicas 
de Saúde https://portaldicasdesaude.com.br/ com mais de 100 milhões de visualizações de 
Goiânia, Região Metropolitana, Estado de Goiás e Brasil para atrair mais 
pacientes/clientes para o site da marca, promovendo autoridade, reputação, 
credibilidade e confiança e melhor colocação no Google frente à concorrência. Nos 
artigos estão inclusos os contatos comerciais como telefone, Whatsapp, e-mail, 
endereço e site da marca.    
Investimento (solicitar orçamento) 
 

 

 

 

Departamento Comercial 

(62) 3088-2020 

(62) 4102-4488 

(62) 99823-0922 (Whatsapp) 

(62) 99822-8647 (Whatsapp) 

comercial@ideiagoias.com.br 

https://ideiagoias.com.br 

Atendimento e suporte: Segunda à sexta das 09h às 17h. 

 

https://portaldicasdesaude.com.br/
mailto:comercial@ideiagoias.com.br
https://ideiagoias.com.br/

