
Qualidade de vida com um toque de estilo.                                    



A Fashion & Health é uma agência de comunicação estratégica 
premium focada em brand experience.  

 
Missão: 

Criar experiências e momentos únicos, unindo serviço/produto e o 
público ĮŶĂl de maneira ĐƌŝĂƟva, saudável e lúdica.  

 
 

marca 

 

 

público 

 

 



Nosso Público�
As empresas mudam de 2 em 2 horas e as pessoas se adaptam com muita facilidade,  

possuem a mentalidade aberta, mudam facilmente e são atentas ao NOVO.  

Esta aí sua nova estratégia para 2017, a #ESTILOFH que promove  

experiências e momentos únicos entre o seu produto/serviço e o público final.  

Tem diferencial e ação mais agressiva e certeira? 

 

Público: 
AA / A / B 

Alto poder aquisitivo 

30% 
masculino 

70% 
feminino 

Fortemente 

engajados nas 

Redes Sociais 

Em busca de 

experiências 
inesquecíveis 

 

Principais Praças 

São Paulo, Rio de Janeiro 

 
Influenciadores, 

disseminadores de 

conteúdo e formadores 

de opinião 

 

valorizando experiências 

acima de coisas 

materiais 

Geração flux 
 geração flux vai  

além da faixa  

etária, mas de um 

 comportamento. 





Atuações 

Acesso direto com 

�ŝŐŝƚĂů�ŝŶŇƵĞŶĐĞƌƐ

Geração  

de conteúdo

Eventos 

costumizados

Planejamento estratégico 

ĚĞ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ

�ŶĚŽŵĂƌŬĞƟŶŐ����

Mailing segmentado e 

direcionado

Ações de 

ůŝǀĞ�DĂƌŬĞƟŶŐ

Criação

Gerenciamento 

de mídias sociais



Gerenciamento de mídias sociais

Post diários nas redes sociais, geração de conteúdo, acompanhamento diário, 
impulsionamento, interação diária com seguidores e clippings mensais com 

alcance e números.



Acesso direto com influencers  
Somos a ponte para possíveis divulgadores da marca.  





�ƌŝĂŵŽƐ�ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ�ĚŽ�ƐĞƵ�ƉƌŽĚƵƚŽͬƐĞƌǀŝĕŽ�Ğ�ůĞǀĂŵŽƐ�ĂƚĠ�Ž�ƉƷďůŝĐŽ�ĮŶĂů�
nos principais estabelecimentos de cada regiã o: academias, salões, lojas e 

supermercados.



Planejamentos de custos, lançamentos, inaugurações, 
parcerias e lista de convidados



Levamos qualidade de vida e conteúdo para seus funcionários e  
franqueados.Estreitamento de relação com a marca.

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϳǀϲ�:YŶƉZ�ϴ



WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵŬƚ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ
Planejamentos diário de ações e campanhas. 

Cronograma:





Mailing segmentado e direcionado 
Mídia F&H, EMAIL MKT, REDES SOCIAIS, NUMEROS, ALCANCE.  

 

 
 
 
 

Instagram  2.560.000 views.  

facebook  400.000 views.  

site  749.000 views.  

Mailing  mais de  40.000 disparos.  



Criação

Artes  



 
Alcance de mais de 

presenciais 

Locais de ativações: 

Outros.. 

Views 
online 



Brand

YƵĞŵ�ũĄ�ĐŽŶĮĂ�ŶĂ�&Θ,͊




