Gestão de Redes Sociais
Golpe Sujo
(http://www.youtube.com/watch?v=scPnR_JVv4w)

 CLIENTE: Banda Golpe Sujo
 INÍCIO DA GESTÃO: 10/05/2013
 FIM DA GESTÃO: 11/06/2013
 PERFIL: Videoclipe "Tudo Pra Você" da banda de rock Golpe Sujo.
 VIEWS: Mais de 1.120 visualizações

 CASE: O vídeo foi gravado no final de abril de 2013 e precisava de divulgação
por se tratar de um clipe oficial da banda. Conseguimos fazer com que o vídeo
fosse bastante visualizado em pouco tempo.
 FEEDBACK DO CLIENTE: "Esse vídeo está servindo de teste para quando chegar
o clipe de animação, que deve ser daqui a algumas poucas semanas. Com
certeza terá a gestão da Moína Produções."

Gestão de Redes Sociais
Golpe Sujo
(http://www.facebook.com/golpesujo1)

 CLIENTE: Banda Golpe Sujo
 INÍCIO DA GESTÃO: 05/04/2013
 FIM DA GESTÃO: 11/06/2013
 PERFIL: Fan page da banda de rock Golpe Sujo.
 FÃS: Mais de 2.000 fãs (Aumento de mais de 1.500% de fãs) em menos de 2
meses.
 CASE: Quando iniciamos o trabalho com a banda encontramos uma fan page no
Facebook com 129 fãs e apenas 07 pessoas falando sobre. Hoje a banda conta
com mais de 2.000 fãs e com pelo menos 374 pessoas se comunicando dentro
da página.
 FEEDBACK DO CLIENTE: "Estamos em contato. Trabalhando juntos para a
divulgação do Golpe Sujo nesse mundo multifacetado e de mídias que nascem,
morrem e ressuscitam antes de vocês acabarem de ler este texto. Não tenho do
que reclamar. A Moína Produções Artísticas e Eventos é esperta, antenada e
inteligente. E ainda tem paciência com essa bandinha de Nikity. Não podia
haver nada melhor. Pode acreditar."

Gestão de Redes Sociais
Golpe Sujo
(http://twitter.com/golpesujo)

 CLIENTE: Banda Golpe Sujo
 INÍCIO DA GESTÃO: 05/04/2013
 FIM DA GESTÃO: 05/05/2013
 PERFIL: Twitter da banda de rock Golpe Sujo.
 FOLLOWERS: Mais de 270 seguidores (Aumento de mais de 650% de followers
em 1 mês).
 CASE: O Twitter que tinha apenas 34 seguidores, hoje tem mais de 270 pessoas
que acompanham as atualizações.
 FEEDBACK DO CLIENTE: "É claro que pretendo continuar a divulgar o trabalho
com a Moína Produções. Gostei muito do resultado porque deu uma
incrementada bem legal mesmo. Parabéns pelo trabalho."

Gestão de Redes Sociais
Bola Quadrada Futebol & Esportes
(http://www.facebook.com/bolaquadradafuteboleesportes)

 CLIENTES: Artur Parra e Thiago Comin
 INÍCIO DA GESTÃO: 25/04/2013
 FIM DA GESTÃO: 25/05/2013
 PERFIL: Fan page esportiva. Acompanhamento online de campeonatos.
 FÃS: Mais de 1.270 fãs (Aumento de mais de 950% de fãs em 1 mês).
 CASE: Os nossos clientes tiveram a ideia de criar uma página super bem
informada sobre futebol e esportes e procuraram a Moína Produções para
fazer o marketing. Iniciamos o trabalho da fan page com 134 fãs e 120 pessoas
falando sobre. Entregamos a fan page um mês depois com 1.275 fãs e com 295
pessoas interagindo.
 FEEDBACK DO CLIENTE: "A equipe do BOLA QUADRADA FUTEBOL & ESPORTES
agradece a empresa Moína Produções pela excelência do serviço prestado em
nossa fan page. Ficamos satisfeitos com a atenção e o profissionalismo com
que fomos atendidos e pelo crescimento que obtivemos com o serviço de
marketing digital fornecido. Não só recomendamos como certamente faremos
novas parcerias. Obrigado!"

Gestão de Redes Sociais
Luan Braga
(http://www.facebook.com/luanbragasurf)

 CLIENTE: Luan Braga
 INÍCIO DA GESTÃO: 29/03/2013
 FIM DA GESTÃO: 29/05/2013
 PERFIL: Fan page do surfista carioca Luan Braga
 FÃS: Mais de 1.800 fãs (Aumento de mais de 170% de fãs).
 CASE: Nosso cliente entregou a página sob nossos cuidados com 600 fãs. O
intuito foi aumentar o número de pessoas que acompanhasse seu trabalho no
surf e deu certo. Hoje a página tem mais de 1.800 fãs e é frequentada por
vários outros surfistas que passaram a admirá-lo profissionalmente.



FEEDBACK DO CLIENTE: "Obrigado, Moína Produções pela parceria e a
dedicaçao em transformar a minha página profissional em um sucesso absoluto
no que diz respeito a marketing digital."

Gestão de Redes Sociais
Claudia Grabois - Advocacia e Consultoria
(https://www.facebook.com/ClaudiaGraboisAdvocaciaConsultoria)

 CLIENTE: Claudia Grabois Advocacia e Consultoria
 INÍCIO DA GESTÃO: 15/11/2013
 FIM DA GESTÃO: 15/02/2014
 PERFIL: Fan page do escritório de advocacia Claudia Grabois.
 FÃS: Mais de 6.600 fãs (Aumento de mais de 70% de fãs).
 CASE: A advogada utiliza a fan page para divulgar seu escritório de advocacia.
Quando iniciamos o trabalho, a página tinha 3.721 fãs. Hoje a página conta com
mais de 6.600.



FEEDBACK DO CLIENTE: "Obrigada Moína Produções pelo trabalho."

Gestão de Redes Sociais
Eliane Potiguara
(http://www.facebook.com/elianepotiguaraescritora)

 CLIENTE: Eliane Potiguara
 INÍCIO DA GESTÃO: 22/07/2014
 FIM DA GESTÃO: Em vigor
 PERFIL: Fan page da escritora Eliane Potiguara.
 FÃS: Mais de 1.500 fãs (Aumento de mais de 500% de fãs).
 CASE: A autora usa a fan page para divulgar seu trabalho como escritora e
divulgação das questões indígenas no país. Quando iniciamos o trabalho, a
página tinha apenas 290 fãs. Hoje a página conta com mais de 1.500.



FEEDBACK DO CLIENTE: "Eu agradeço a Moína Produções que tem alavancado
a minha fan page. Nesse processo, o grupo Literatura dos Povos Indígenas
também cresceu. O profissionalismo desta empresa é verdadeiro e nosso
trabalho tem repercutido bastante no marketing literário."

Gestão de Redes Sociais
Livro "Metade Cara, Metade Máscara
(https://www.facebook.com/livrosdeelianepotiguara)

 CLIENTE: Livro "Metade Cara, Metade Máscara
 INÍCIO DA GESTÃO: 18/07/2014
 FIM DA GESTÃO: Em vigor
 PERFIL: Fan page do livro "Metade, Cara. Metade Máscara".
 FÃS: Mais de 1.000 fãs (Aumento de mais de 800% de fãs).
 CASE: A autora usa a fan page para divulgar seu livro. Quando iniciamos o
trabalho, a página tinha apenas 127 fãs. Hoje a página conta com mais de 1.000

 FEEDBACK DO CLIENTE: "Estou aos poucos colocando as minhas páginas para a
Moína Produções cuidar, pois os resultados pra mim tem sido bem visíveis".

