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A
D a ble o
Agência de comunicação e marketing.
Equipe multidisciplinar,
com 10 profissionais que atuam nas áreas:
_ PUBLICIDADE
_ MARKETING
_ DESIGN
_ JORNALISMO
_PROGRAMAÇÃO
_WEB DESIGN
_SOCIEAL MEDIA
_FOTOGRAFIA

Também temos
dois mascotes,
o Joca e a Filó

h is tóri a

1997

Nasce em Porto Alegre,
a Dableo, uma
agência de publicidade
tradicional.

2005
Com as mudanças de
mercado, se foca em
Marketing Digital,
já atendendo clientes de
várias partes do Brasil.

2020
Mais de 20 anos de
atuação e atualmente
45 clientes fixos, fora
os mais de 500
clientes já atendidos.

E n t id ad e s
M é dicas

EXPERIÊNCIA

COMPORTAMENTO

Já atendemos mais
de 50 sociedades regionais,
nacionais e internacionais.

Conhecemos tanto
a rotina do médico/associado,
como seu formato de interação
com a Sociedade Médica.

PLANEJAMENTO
Nosso planejamento
mensal é baseado na
expertise e na análise
dos dados estatísticos.

D ab l e o
SBNP e d
Trabalhando o ambiente
digital da SBNPed desde
2018, quando a atual
Sociedade deixou de
ser um departamento
da SBN e passou a ter
seu próprio domínio:

sbnped.com.br

2018
Publicação do primeiro site,
com proposta de divulgação institucional.
O alcance não era expressivo,
pois o site ainda não tinha indexação suficiente.
Como rede social foi usado
inicialmente somente o Facebook.

MÉDIA DE ACESSOS

210 802

usuários/mês

páginas vistas

2019
Publicação do novo site,
atendendo aos novos conceitos
de atuação da Sociedade.
Produção de conteúdo intensa,
com o objetivo de otimizar o relacionamento
com os neurocirurgiões pediátricos.

MÉDIA DE ACESSOS

(de julho a dezembro de 2019)

3458
usuários/mês

23150
páginas vistas

2019
Nova Identidade Visual,
com nova marca, cores e símbolo
Presença digital atualizada com
Fanpage, no Facebook;
Perfil Comercial, no Instagram;
Canal, no Youtube.

Neste momento a SBNPED
no meio digital já estava:
Receptiva,
com um site completo
Pró ativa,
nas Redes Sociais.

2019
O 2º semestre de 2019 pode ser conceituado com o período em
que o site e as redes sociais da SBNPed receberam uma "nutrição"
saudável de conteúdos pertinentes, atendendo aos critérios básicos
para que um ambiente digital tenha o sucesso planejado.

CONTEÚDOS GERADOS

ÁREAS MAIS ACESSADAS

_criativos

_área restrita

_genuínos

_artigos

_personalizados

_reflexões

_inteligentes.

_notícias

O novo site e a reconfiguração da SBNPED nas redes sociais
resulta na melhora da audição dos novos associados, qualificando o relacionamento da SBNPed com seu público alvo.

E-ma il
M A RK ET I N G
As ações de e-mail marketing
e e-news passam a fazer parte
importante da comunicação com
os associados.

A plataforma usada para envio
obedece rigorosamente as regras
dos servidores, o que gera uma
qualidade do envio, minimizando
consideravelmente as possibilidade
das mensagens cairem no spam
dos servidores.

w h a tsa p p
A SBNPed cria um grupo para os
associados manterem um espaço
de troca de informações/opiniões
sobre casos atendidos.
Para dar o devido valor, foram criadas
regras para qualificar o relacionamento
no grupo, minimizando assuntos não
pertinentes ao espaço.
O alcance do canal está sendo excelente,
com um alto nível de comprometimento
de todos os participantes.

r ede s
s ocia is
3
Hoje temos 679 fãs que curtem a fanpage
no Facebook. Uma média de interação de 43 perfis,
enquanto que a SBN tem 11.700 fãs e a
média de interação é 457 perfis.
Percentualmente temos o dobro de
interação que a SBN. Isto significa que nossa
estratégia de conteúdo gera uma maior conexão
com nossa audiência.

No instagram estamos com 509 perfis e um
crescimento médio de 2,49%, por semana.

p l ano s
apoiar e criar
campanhas
Continuarmos
apoiando campanhas da nacionais diversas
como o “uso da
cadeirinha” e o
“maio amarelo”.

2 0 2 0
apoiar
eventos

Continuarmos
apoiando e divulgando os eventos
da área para aumentar o envolvimento científico
dos associados.

ouvir o
associado
A SBNPed está
aberta para sugestões do associado
com novas ações ou
campanhas para a
comunidade.
Este é o papel
social que vamos
assinar nesta
gestão.

