
Muito prazer meu nome é

Fernanda, trabalho como

assistente administrativa e

secretaria a 8 anos, Meu intuito

dentro dessa profissão sempre foi

facilitar a vida das pessoas, para

que elas pudessem se dedicar aos

seus afazeres de forma mais

tranquila e eficaz.

 

Acredito que cada um tem um

dom é o meu e resolver

problemas, eu perdi meu

emprego como secretária no ano

de 2020 e tive que me reinventar!

Migrando para o digital percebi o

quanto posso ajudar a facilitar a

vida dos outros.

Estou aqui com o objetivo te

ajudar a resolver suas tarefas para

que você possa ter mais tempo

com sua família, amigos e que

possa de fato focar no que

realmente importa.

Não quero ser apenas sua

assistente eu quero ser o braço

direito dos seus projetos.

QUEM SOU?

Estagiária Administrativa do INSS

Secretaria de Clínica Médica

Secretária de Clínica Odontológica

CEO da Le Pappilon Marketing Digital

MINHAS EXPERIÊNCIAS

Social Media

Copywriter

Coprodução

Produção de Conteúdo

Pacote Office completo

PRINCIPAIS FORMAÇÔES

Criação de domínios e Hospedagem

Recuperação de boletos

Suporte aos alunos

Apoio nas transmissões online (lives , maratonas . . .)

Assistência nas plataformas digitais (Hotmart , Eduzz . .)

Suporte pós venda

Organização do curso na plataforma

Elaboração de material auxiliar para o aluno

E-mail Marketing

Transcrição e digitação de materiais

Minutagem de vídeo

Relatório de Custos de lançamento

SERVIÇOS PARA INFOPRODUTORES

Contato com fornecedores de serviços , emissão de boletos , tributos

e impostos

Consulta de certidões Negativas

Cotação e compra de insumos

Alerta de vencimento de boletos

SECRETÁRIA PESSOAL

Configuração de conta

Criação de persona , linha editorial e calendário editorial

Criação de posts e legendas

Auxílio no planejamento do calendário editorial 

Agendamento de postagens

Criação de templates pelo Canva

GESTÃO DE REDES SOCIAIS ( FACEBOOK, INSTAGRAM,
YOUTUBE, TIK TOK, CLUBHOUSE)

S E C R E T Á R I A  V I R T U A L

FERNANDA
ALMEIDA

1 Hora: 

R$67,90
10 Horas Mês:

 R$597,00

20 Horas Mês: 

R$997,00

30 Horas Mês: 

R$1.497,90

PACOTES
Email:fernandafatima48@yahoo.com.br
Instagram: @eusoufernandaalmeida

 

CONTAT E -ME

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00addjwYsQMiUxJFgZzPrDypFw6zQ:1615392543696&q=transmiss%C3%B5es&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjkgfWVjqbvAhWzK7kGHfWvCDoQkeECKAB6BAgJEDU

