
CASE 

 

 Início das atividades: novembro de 2013 

 Imersão 

 Plano de comunicação 

 

Objetivo:  

Reposicionar a marca Trançarte, a fim de que fosse reconhecida como a melhor 

opção de móveis externos; a que oferece melhor qualidade do produto; e o 

melhor atendimento ao cliente, do início da compra ao pós venda, incluindo 

assistência técnica. 



CASE 

 Diagnóstico 

 Definição de Estratégia 

 Alinhamento de discurso 

 Definição de ações de comunicação e criação campanhas  

 Relacionamento com público de interesse on e offline 

 Posicionamento Google 

 E-mail marketing 

 Mídias sociais – facebook, Pinterest 

 Website 

 Newsletter eletrônica 

 Publicidade – online e impressa 

 Assessoria de Imprensa 

 

 Eventos loja 

 Relacionamento com cliente 

(Experience) 

 Relacionamento com profissionais 

 Loja Conceito 

 Brindes 

 Folheteria 

 



CASE 



CASE 

Posicionamento no google 



CASE 

E-mail marketing (Periodicidade: bimensal) 



CASE 

Mídias sociais – facebook, Pinterest 

Incremento do 
número de fãs na 
fanpage. 
 
15/11/2013 -  2.781 
(início do trabalho) 
12/2014 – 6.300 
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>  Website 

- atualização do site (layout e conteúdo) 
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>  Newsletter 

(periodicidade: trimestral) 

 

 

 



CASE 

 
>  Publicidade impressa e online  

 

 

 

Casa de Valentina Ame Arquitetura 

http://www.casadevalentina.com.br/
http://www.amearquitetura.com/


CASE 

 
>  Assessoria de imprensa 

 

 

 



CASE 

 
>  Eventos institucionais – 1ª Mostra Trançarte de Decoração de Exteriores 

(a Argumento foi responsável por toda a comunicação e divulgação) 

 

 

 



CASE 

 
>  Eventos com cliente 

(experiência) 

 

 

 



CASE 

 
>  Relacionamento com profissionais 

 

 

Mostra Casa Design 

Inauguração Casa Cor 2014 

http://www.arkpad.com.br/
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>  Loja Conceito 

 

 



CASE 

 
>  Folheteria 

 

 

 

Folder institucional 

Layout para pasta institucional 

Assinatura de e-mail 
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>  Resultados 
 

> Posicionamento na primeira página do Google, do site da Trançarte, na busca 

pela palavra-chave “móveis área externa”, de forma orgânica. 

> Aumento de 43% no número de fãs da fanpage. 

> Aumento de 50% do tráfego no site da Trançarte Móveis. 

> Posicionamento da Trançarte Móveis como uma marca moderna, sofisticada, 

elegante e com excelente atendimento. 

 


