
MARKETING 
JURÍDICO

www.você-design.com



QUEM É A VOCÊ DESIGN

• Agência de design e marketing

especializada em design gráfico,

marketing digital e web design.

• Equipe:

▪ Lidia Medeiros

• Bióloga, mestre em tecnologia e

sustentabilidade pela UnB, trabalha

com marketing digital há 16 anos. CEO

da BRI-EAD CURSOS, escola online de

capacitação profissional.

▪ Denise Medeiros

• Publicitária, MBA em Marketing em

Mídias Digitais, documentarista,

trabalha com design gráfico há 6 anos.



POR QUE CONTRATAR A 
VOCÊ DESIGN

01

DEFINIÇÃO DO 
PÚBLICO ALVO E 

NICHO 

CRIAÇÃO DE SITES, 
LOGOMARCAS E 

MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO

02

CRIAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO 

AUTOMATIZADA DE 
PUBLICAÇÕES EM 

REDES SOCIAIS

GERENCIAMENTO 
DE CLIENTES E 

PROCESSOS 



ADVOGADO, VOCÊ SE 
IDENTIFICA COM ALGUM 

DESSES DESAFIOS?

NÃO SEI COMO ATINGIR MEU PÚBLICO-ALVO.

NÃO TENHO TEMPO PARA FAZER 
MARKETING.

NÃO TENHO LOGOMARCA. 

NÃO TENHO SITE.

MEU SITE NÃO APARECE NA BUSCA DO 
GOOGLE.

NÃO SEI COMO TRANSMITIR AUTORIDADE 
PARA MEUS CLIENTES.

NÃO SEI COMO GERAR VISIBILIDADE NAS 
REDES SOCIAIS.

NÃO SEI QUAIS AÇÕES DE MARKETING SÃO 
PERMITIDAS PELA OAB.



ENTENDA COMO 
CONSTRUÍMOS SUA 

AUTORIDADE.

• PASSO 1 | ESPECIALISTA OU GENERALISTA,

QUEM É VOCÊ?

• A maior verdade é, que, gostamos de

contratar especialistas e não "generalistas".

Por qual problema você quer ser lembrado?

• PASSO 2 | QUE PROBLEMAS VOCÊ RESOLVE?

• Quando se tem foco, ou seja, quando se

trabalha em apenas uma área, mostrar sua

autoridade e gerar oportunidades é muito

mais fácil.

• PASSO 3 | PRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS.

• Nossa equipe de especialista produz os

conteúdos atualizados para publicar em seu

site e distribuí-los nas suas mídias sociais +

Google.



• PASSO 4 | MARKETING INTELIGENTE.

• Criamos sua persona e direcionamos seu

conteúdo para quem procura sobre o assunto

- Google e redes sociais.

• PASSO 5 | ACOMPANHAMENTO.

• Produzimos ferramentas de gerenciamento

para monitorar e validar as estratégias

adotadas, afim de continuar aumentando a

geração de novas oportunidades de negócio.



COMO PODEMOS 
LHE AJUDAR?

Os serviços podem ser contratados 

individualmente ou em conjunto, 

escolha aqueles que você precisa



O MELHOR SITE 
JURÍDICO!

• Comece pelo mais importante: seu site!

• Você possui um site?

• Se possui, seu site atual transmite a sua

autoridade?

• Seu site parece como todos os outros?

Criação da logomarca| R$ 100,00

Criação de artes personalizadas para redes

sociais | a partir R$ 300,00

Branding da marca: cartão de visita, pastas,

papel timbrado, envelopes etc. | R$ 150,00

Site Personalizado | a partir de R$ 700

Novo Design do Site | a partir de R$500

Otimização do SEO para buscas no Google

mais eficientes| a partir de R$300



GESTÃO DAS REDES 
SOCIAIS

• Esteja onde o seu público-alvo está. Crie suas

personas e diferencie-se.

• Sua publicação precisa impactar para ser

vista.

• Foque no que você pode contribuir para as

pessoas, não em si mesmo.

Definição do público alvo e criação da persona

| R$ 200,00

Criação de contas ou gerenciamento das

contas nas redes sociais: Instagram, Facebook,

Youtube, LinkedIn | a partir R$ 300,00

Ferramenta de gerenciamento de clientes e

marketing | R$ 300,00



PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS

• Planejamos, redigimos e gerenciamos suas

publicações com o nosso time de especialistas

em marketing jurídico.

Planos a partir de 8 conteúdos mensais |

A partir R$ 400,00



MARKETING JURÍDICO 
COMPLETO

• Ações inteligentes para levar seu escritório

para um novo patamar, construa sua autoridade

e esteja pronto para a nova era da advocacia

4.0.

PLANO BÁSICO

Adesão R$ 1.350,00 + R$ 1.000,00/mês

• Inclui: criação de site, logomarca, gerenciamento de

2 redes sociais com publicação diária, branding da

marca, definição do público alvo e persona,

ferramenta de gerenciamento, 8 publicações de

artigos mensais.

PLANO PREMIUM

Adesão R$ 1.350,00 + R$ 1.900,00/mês

• Inclui: criação de site, logomarca, gerenciamento

de 4 redes sociais, branding da marca, definição

do público alvo e persona, ferramenta de

gerenciamento, 16 publicações de artigos

mensais.



COMO CONTRATAR?

Escolha qual serviço deseja e nos escreva: 

contato@voce-design.com

Pagamento facilitado: Boleto, cartão de 
débito ou crédito.

www.você-design.com

Os serviços podem ser contratados 

individualmente ou em conjunto, 

escolha aqueles que você precisa.

Ou se preferir o pacote completo, 

escolha um dos planos.


