
PERFIL

Olá, sou a Barbara! Sou uma escritora,

editora, especialista em comunicação e

administradora sênior que trabalha

com trabalhadores da luz. Ajudo

empreendedores da nova era a

organizarem suas empresas para 

expandirem o alcance de seus

produtos e serviços transformadores e

assim conquistarem sua liberdade

financeira (e geográfica!). 

Como muitos de vocês, eu adoro

trabalhar com todos os

empreendedores multipotenciais por

aí, então vamos transformar o mundo

juntxs!

SERVIÇOS DE ASSISTENTE
VIRTUAL + ESPECIALISTA EM
COMUNICAÇÃO

/barbaraprezia

CONTATO

info@barbaraprezia.com

@barbaraprezia

www.barbaraprezia.com

Suporte Administrativo;

Serviços de Secretariado Remoto;

Gestão de Calendários;

Gestão e Suporte ao Atendimento ao Cliente;

Manutenção de Banco de Dados;

Gestão de Viagens;

Apresentações de Slides;

Gestão de Pesquisa;

Redação, Edição, Revisão e Tradução;

Transcrição (áudio + vídeo);

Edição e Organização de Conteúdo;

Ensino + Consultoria;

Aulas, Cursos e Atividades Digitais;

Modelos para Materiais Digitais e Impressos;

Outros serviços que um cliente possa precisar.

Minha incrível combinação de serviços de administração e

comunicação incluem:

FORMAÇÃO

Bacharel em Comunicação -

Comunicação Profissional com Honras

Administradora Sênior



PACOTES

DEPOIMENTOS

LÁPIS R$1520 CANETA R$2231 MARCADOR R$2942

Os preços estão em reais (BRL).

Outros pacotes por hora ou mensais estão disponíveis mediante solicitação.

IMPORTANTE: a minha experiência como administradora sênior faz com que eu termine o

trabalho mais eficientemente que outras pessoas, então o custo/benefício para o cliente é

altíssimo comparado à assistentes com menos experiência.

10 HORAS/MÊS 15 HORAS/MÊS 20 HORAS/MÊS

Gabriela Stapff

"Trabalhar com a Barbara foi transformador e algo que mudou a minha empresa! Além de muito organizada e
pró ativa, faz tudo com muito amor e qualidade. Sua criatividade e olhar inovador me auxiliou em diversas
áreas da minha empresa, e me incentivou a ser uma profissional melhor. Graças a sua forma ágil e prática, eu
sempre sou surpreendida com a qualidade e velocidade do que entrega. Sou imensamente grata pelos
nossos caminhos terem se cruzado, e por poder trabalhar com alguém de extrema capacidade e confiança!
Indico com os olhos fechados!" (www.gabrielastapff.com / ig: @gabrielastapff)

Sean Stepchuk

"A Barbara prestou seus serviços à nossa organização sem fins lucrativos por mais de um ano e ela foi um
grande recurso para nós. Ela nos ajudou a desenvolver um Plano de Comunicação de uma maneira que
funcionou muito bem. Em vez de trabalhar no Plano de Comunicação de uma só vez (o que seria maçante
e demorado demais), ela o dividiu em tarefas facilmente gerenciáveis. Ainda que estivéssemos livres para
concluir essas tarefas em nosso próprio tempo, ela seguiu com a freqüência certa - suficiente para garantir
que continuássemos no caminho certo e não esquecêssemos o plano, mas não com tanta frequência para
que fosse irritante ou agressivo. Ela também iniciou e gerenciou nossa equipe de comunicação,
significando que ela estava fortemente envolvida no recrutamento, treinamento, desenvolvimento de
processos, desenvolvimento de materiais para a equipe e, geralmente, garantindo que a organização
continuasse a fornecer posts oportunos e informativos nas mídias sociais.  Nós a
recomendamos altamente para quem deseja um serviço mais personalizado para suas necessidades de
comunicação." (www.wastefree.ca / ig: @wastefreeyeg)

“A Barbara tem sido um suporte importante na atualização do site da minha empresa. Apesar de estarmos
vivendo em países diferentes, ela provou ser extremamente profissional e atendeu às minhas expectativas.
Ela não apenas atualizou meu site, mas também o editou e fez um ótimo trabalho a esse respeito - devo
mencionar que ela é escritora! Ela sempre está presente para aconselhar da forma correta sobre minhas
mídias sociais também. A Barbara é honesta e confiável e concluiu meus pedidos com prontidão e concisão.
Ela usa seu conjunto de habilidades para oferecer um trabalho maravilhoso; depois, ela faz o
acompanhamento para garantir que o trabalho dela atenda às suas necessidades. Não posso dizer o
suficiente para descrever o trabalho da Barbara, mas posso garantir a todos que trabalham com ela que a
satisfação é o objetivo". (www.therapeuticmassageandbeauty.com / ig: @therapeuticmassage)

Hanaa Ibrahim


