captação
de novos
alunos

aumento
de
matrículas
fidelização
dos pais

MAIS DE 900
ESCOLAS DO
BRASIL FALAM
DIRETO COM O
SEU PÚBLICO.
E A SUA?

fortalecimento
da marca
da escola

Projeto Integrado Guia Escolas: a mais completa estratégia
de Comunicação e Marketing para a sua escola.
Um amplo pacote desenvolvido para conectar a sua instituição de ensino aos pais que buscam a escola ideal dos seus filhos.
Loja Virtual

Distribuição Gratuita

ATINGE
+DE 100.000
LEITORES

Venda de exemplar avulso
no Portal Guia Escolas.

99% dos exemplares são
distribuídos gratuitamente:
- Restaurantes
- Lojas de brinquedos
- Kits em maternidades
- Ações em feiras e congressos

Grandes Nomes da Educação
Os melhores profissionais do
mercado, tais como Drauzio Varella,
Mario Sergio Cortella, André Trigueiro
e Içami Tiba, entre outros, fazem
parte desse Projeto.

ANUÁRIO GUIA ESCOLAS

Publicação direcionada aos pais que buscam
escolas particulares para os seus filhos. Há doze
anos no mercado, seu projeto único, premiado e
sem concorrência, construiu uma relação de muita
credibilidade junto aos pais e mantenedores.

Redes Sociais Guia Escolas
Boletim Eletrônico

É disparado a cada 15 dias para
um mailing de mais de 15 mil nomes
de pais, mães, profissionais de
educação e pessoas interessadas
em assuntos da área. Excelente
ferramenta de reforço de marca
e divulgação de projetos.

PORTAL GUIA ESCOLAS

É uma ferramenta consagrada entre pais e
mantenedores. O maior e mais completo portal
para busca de escolas particulares. Apresenta com
muita eficiência aos pais, todas as informações
sobre as principais instituições de ensino.

368.374

Visitas/ano

Perfil das
Visitas:

PAIS ATENTOS DIGITAL

Acesso aos artigos e reportagens da
Revista Pais Atentos, com especialistas
na área de educação e bem-estar familiar.

75% novos
visitantes
de
25% retorno
visitantes

MANTENEDOR MASTER

2.144.412

Visualizações de
página/ano

14%

das visitas ao portal
são feitas por meio
de dispositivos móveis

Evento de capacitação, voltado exclusivamente ao gestor da
escola particular. Reúne centenas de líderes da educação básica
privada para refletir suas práticas, inovações, perspectivas e,
além disso, aprimorar suas estratégias de captação e fidelização.

Relatório de Acessos

Saiba quem visita sua escola
em nosso portal, através de
relatório completo com a
quantidade e os dados de
visitantes na página.

Canais de comunicação para a escola
divulgar eventos, atividades e
conteúdos sobre Educação.

Monitoramento das Redes Sociais

O Guia Escolas monitora as escolas parceiras
no Facebook, Twitter e YouTube, classificando
todas as menções captadas para fornecer um
panorama de opiniões/sentimentos. Com esses
dados, a escola pode analisar as citações e
traçar ações e estratégias de relacionamento.

Chega de gastar dinheiro em
marketing com baixos resultados!
Projeto Integrado Guia Escolas:
investimento menor
com Muito Mais Retorno!

Para mais informações ou agendamento de visita, entre em contato:

Tels: (11) 2626-3387
contato@editoraeducacional.com.br

guiaescolas @GuiadeEscolas portalguiaescolas

