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Introdução

Peças

Conclusão

Cronograma de comunicação

Distribuição de verba

 No presente projeto experimental de conclusão de curso é a 

tratamentos dermatológicos. Por meio dos estudos realizados sobre macro e 

conhecimento da marca para os consumidores e aumentar o número de vendas. 

serem adotadas no plano. 
 O projeto traz como tema de campanha “Sensações por ADA TINA 
Italy”, que visa promover a descoberta de experiências, buscando tornar a 
funcionalidade dos produtos oferecidos pela marca mais próxima do consumidor, 
despertando a curiosidade dele para conhecer a qualidade e eficácia dos 

feita potencialmente via mídias digitais, tendo como apoio inserções na TV 

público consumidor da categoria.

PALAVRAS-CHAVE: ADA TINA. Produtos. 
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Mídia Apoio

Mkt Promocional

é possível promover um engajamento com o público-alvo, fazendo com que a 

alavancada. Toda a comunicação adotada faz menção a nova comunicação da 
empresa. Como resultado final, temos a criação da imagem de uma marca que 
oferece inovação, confiança e eficácia; gerando uma lembrança para o 
consumidor de uma marca referência. Foram realizados estudos para que fosse 

cliente.

Empresa

o tempo e a sua intensidade

Ampliar o conhecimento da marca para os 
consumidores e aumentar o número de 

vendas.

Ser referência em eficácia no mercado de 

Ampliar o engajamento do público com a 
marca a longo prazo. Aumento das vendas 

com base na referência em eficácia e 
prescrição dos produtos.

- Pesquisa de Mercado;

- Pesquisa de Controle;

- Análise de Macro e Microambiente;
- Análise Swot;
- Análise dos concorrentes;

Metodologia
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