A Redatora
Conteúdo Digital

PORQUE
INVESTIR EM
CONTEÚDO
DIGITAL?
Antes da era da internet, bastava uma empresa investir em grandes
mídias para alavancar suas vendas e garantir visibilidade à sua marca.
Porém, o mundo mudou. E a forma de fazer marketing também.
Hoje boa parte de seus clientes esta farta de engolir anúncios.
A internet deu a liberdade para que consumidores entrem em contato
com inúmeros produtos e serviços com apenas um clique. Por isso,
boa parte das pessoas busca mais do que bons produtos ou serviços.
Pessoas querem informação. Querem saber de que forma sua empresa é
capaz de ajudá-las.
Para transformar um consumidor em cliente na era digital, empresas
precisam oferecer conteúdo e, através dele, gerar relacionamento.
É por meio das palavras que uma empresa chega aos seu clientes,
mostrando seu real propósito e fornecendo aquilo que realmente ele
procura.
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A REDATORA

Olá, meu nome é Helga e sou “A Redatora”. Escrever é minha paixão,
mas tinha muitas dúvidas como transformar isso em uma profissão que
estivesse conectada com meu propósito e meu estilo de vida. Então, há
dois anos deixei a vida corporativa como advogada e acabei
conhecendo o marketing de conteúdo e o webwriting.
Achava, como muitos escritores acham, que escrever não poderia ser
uma profissão. Afinal, escrever todo mundo escreve...
Porém vivenciando a internet e suas transformações, me dei conta de
que, para se destacar com a sua mensagem no mundo online é preciso
mais do que escrever. E foi assim que eu me encantei por marketing
digital.
Hoje eu atuo como freelancer gerando conteúdo para empresas que
querem transmitir sua mensagem e promover conexões. Também gosto
de ajudar outros redatores, estudar sobre técnicas de webwriting,
bloqueios criativos, produtividade e inúmeras questões que envolvem o
dia a dia de quem trabalha com uma folha de word aberta, mil ideias na
cabeça e dedos teclando enfurecidamente.
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