


A Haina é uma agência de marketing de 

conteúdo digital.

Fazemos isso por meio de uma linguagem 

underground, humana e preparando as 

marcas para o mundo digital.

Acreditamos no empreendedorismo e no 

poder da redes sociais para o crescimento 

comercial.

QUEM SOMOS?



Ajudamos empreendedores a prosperarem em seus 

negócios, por meio da criatividade.

O QUE FAZEMOS?



O mundo digital está em crescimento. E plataformas 
como o Instagram acompanham o movimento.

POR QUE FAZEMOS?

500M 77M
usuários globalmente usuários no Brasil

25M
contas comerciais

* fonte instagram

60% dos usuários dizem descobrir novos 
produtos através do Instagram



COMO FAZEMOS?
Descomplicamos a digitalização de marcas, por meio de um atendimento pessoal 

e personalizado.

Nós temos uma solução para toda a sua jornada empreendedora.

DE R$49,90 ATÉ R$299 DE R$350 ATÉ R$1.500 DE R$3.000 ATÉ R$6.500,00 A partir de R$8.500



Nosso curso consiste em trazer toda a estrutura do Canva, uma 
ferramenta de edição de artes e com alguns conceitos para 
vídeos.
-
No curso vamos passar pelo entendimento da ferramenta desde o 
conhecimento da plataforma até a criação de artes exclusivas para 
você e o seu negócio.
-
Com o nosso BÔNUS, você vai conhecer outras ferramentas que 
fazem com que a versão paga do aplicativo Canva não seja 
necessária, tendo outras fontes para utilizar elementos, fotos, 
vídeos e muito mais e deixar as suas criações ainda mais incríveis 
sem custo adicional!
-
Venha aprender a utilizar essa ferramenta incrível!!
 

CURSO CANVA



Já se deparou com a situação frustrante de sentir que está 
"ficando pra trás" nesse mundo avassalador de redes sociais e 
empreendedorismo digital?
-
Pesquisas já confirmam que mais de 80% dos empresários 
brasileiros estão apenas no início da trajetória do marketing 
digital!
-
Nós da Haina acreditamos que nossa missão é levar 
conhecimento de sobra para pessoas que estão na fase mais 
difícil do seu negócio, o começo! 
-
O curso Digital Mind tem a promessa de abrir sua mente para 
técnicas de empreendedorismo e marketing dentro do mundo da 
internet.
-
Se prepare para uma explosão de informações valiosas e garanta 
já sua vaga no curso Digital Mind.

CURSO DIGITAL MIND



O Conecta é uma solução digital voltada para pequenos negócios. Produzimos o seu site de uma 
maneira prática e inovadora. 

Sem programadores, sem dor de cabeça, mas com uma apresentação maravilhosa. 

Conheça mais em https://www.voceconecta.com/ 

CONECTA BUSINESS

https://www.voceconecta.com/


CARTÃO VIRTUAL



ARTES AVULSAS



MENTORIAS
Você não precisa fazer tudo sozinho!
Nós entendemos as dores de começar um negócio ou de tentar alavancar uma empresa.
Para te auxiliar, nós disponibilizamos a nossa equipe de especialistas para bater um papo com você 
e te orientar!

Podemos te ajudar com:
- Redes Sociais
- Produção de posts
- Marketing
- Estratégia
- Design
- Edição de vídeos e fotos
- Fotografia
- Planejamento
- Influenciadores



TEMPLATE DE FEED INSTA
Cansou de ter um feed entediante e sem graça?

Nós criamos para você um template interativo para que a sua 
marca se destaque no instagram!



Social+
O Social+ é uma ótima solução para pequenos negócios que buscam 
presença nas redes sociais.

Oferecemos a captação do conteúdo selecionado pelo cliente em um 
único dia, edição de até 10 vídeos para formato instagram e a 
produção de mais 10 posts estáticos (pode ser com fotos enviadas 
ou texto).

*o conteúdo deve ser planejado pelo cliente.

*caso se interesse em ter a 
Haina planejando a sua estratégia, 
veja o nosso produto IMERSÃO.



Os logos criados pela Haina são feitos especialmente para você pela nossa equipe de designers 
incríveis. Confira alguns trabalhos já realizados por nós:

CRIAÇÃO DE LOGOTIPO



CONHEÇA TODOS OS NOSSOS PRODUTOS
Cursos____________________________ A partir de R$49,90

Conecta (site)______________________ a partir de R$199/mês

Cartão virtual______________________ R$299

Artes avulsas______________________ a partir de R$350

Mentorias_________________________ a partir de R$550

Template de Insta__________________ a partir de R$1200

Workshop Digital__________________ a partir de R$1500

Criação de logo____________________ R$3200

Social+ (captação de conteúdo)______ a partir de R$4200

Anúncios na redes internas__________ valor personalizado

Imersão (estratégia digital completa)_ valor personalizado



VAMOS 

JUNTOS?




