
SERVIÇO MEDIA PARTNER



Um canal de comunicação global online e especializado, apresentamos o nosso novo 
serviço Media Partner para enfrentar os novos desafios que exige a globalização do 
mercado bio, a expansão dos mercados, dos produtos ecológicos e biodinâmicos 
e o impacto de um público-alvo que utiliza a Internet e, especialmente, as redes 
sociais para encontrar e conquistar clientes.

Media Partner é um novo serviço online com valor agregado que visa melhorar a 
visibilidade e a presença de sua marca online, especialmente nas redes sociais.

Serviço Media Partner



Dirigido a

Empresas relacionadas com a produção ecológica e biodinâmica, que desejem 
aumentar de forma considerável sua presença na mídia online ou redes sociais, 
incrementando suas vendas e clientes, incluindo:

- Produtores.
- Distribuidores.
- Certificadores.
- Associações, federações e outras entidades sem fins lucrativos.
- Feiras e eventos relevantes  do mundo ecológico e biodinâmico.



A sua disposição

Implementar serviços adaptados às suas necessidades:

- Publicação no nosso blog.
- Vinculação de notícias e/ou entrevistas.
- Projeto de comunicados de imprensa e inserção no site B2BIO e nas redes   
  sociais.
- Gestão e criação de newsletters.
- Promoção de feiras e eventos relevantes.
- Inserção de atividades promocionais que possam ser acompanhadas de          
  publicidade online na seção para eventos de B2BIO.
- Publicidade de sua empresa e produtos através de banners inseridos na nossa  
  plataforma.
- Presença em redes sociais.
- Inserção da sua empresa em nossas Open Communities, onde partilhamos ideias  
  e experiências que melhoram e reforçam a presença online de sua empresa.



Contratação

Os serviços podem ser contratados de formas diferentes:

- Media Service 60
- Media Service 30
- Media Service 15

As informações sobre as tarifas de cada serviço podem ser solicitadas através do 
e-mail media@b2bio.bio

SM60 SM30 SM15

Media Service 60 Media Service 30 Media Service 15
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