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Destaque sua empresa no primeiro SISTEMA 360º 
DE COMUNICAÇÃO do país voltado para as inovações e 
tecnologias de toda cadeia produtiva do setor cosmético: o 
SISTEMA COSMETIC CHAIN DE DIVULGAÇÃO. 
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REFERÊNCIA PARA OS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA 
 
 

Desenvolvido pela agência de comunicação 2A+, 
o Portal Cosmetic Chain é voltado para as inovações e 
tecnologias de toda cadeia produtiva do setor cosmético. 
 
O público-alvo do Portal é formado por fabricantes de 
cosméticos, matérias-primas, embalagens, produtos de 
higiene pessoal, perfumes, desodorantes, detergentes, 
saneantes, fornecedores e consumidores. Inclui 
farmacêuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, 
microbiologistas, veterinários, professores, pesquisadores e 
estudantes.  

O conteúdo técnico é voltado para os departamentos de 
engenharia, garantia de qualidade, manutenção, produção, 
validação e  formulação.  

Além de matérias técnicas, destacamos relatos de caso de 
obras recentes, notícias diárias do mercado, novidades 
tecnológicas e entrevistas exclusivas com especialistas que 
são reproduzidas na TV Cosmetic Chain. 
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ENTRE NO MUNDO DIGITAL E  

CONHEÇA A SÉRIE DE VANTAGENS 
 
• Qual a chance do seu cliente em potencial estar 
consultando o smartphone dele neste momento? Ou então 
o tablet? Ou então buscando informação de interesse na 
internet pelo computador? Esteja onde seu cliente está. E 
com custo-benefício muito melhor. www.cosmetichain.com 
 O melhor custo-benefício para contatar seu cliente. 
 
• Quando alguém chega ao site da sua empresa através de 
uma busca na internet é bom, mas ele chega sem 
referências. Quando alguém chega ao seu site através do 
www.cosmetichain.com, ele já chega com seu site 
avalizado, indicado, por um Portal de qualidade e 
reconhecido pelo setor. 
 
• Não faça média com qualquer um, faça média com o 
mercado. Nossa atividade-fim é a melhor informação e a 
mais ampla comunicação. 
Nosso objetivo comercial é fazer sua empresa ter mais 
consultas de clientes. www.cosmetichain.com. 
O melhor custo-benefício para contatar seu cliente. 

http://www.cosmetichain.com/
http://www.cosmetichain.com/
http://www.cosmetichain.com/
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• Além do banner em nosso Portal com link para o seu site, 
oferecemos muito mais em ampla divulgação. Por isso não 
falamos de anúncio, mas de Sistema de Divulgação que 
inclui mídias sociais, newsletter, TV Cosmetic Chain 
e mais novidades em breve. www.cosmetichain.com 
O melhor custo-benefício para contatar seu cliente. 
 
• Quando um cliente em potencial vai conhecer sua 
empresa, é um despreparado entusiasta que o recebe? 
Quem está recebendo seus clientes em potencial nas 
mídias sociais? Mídia social é a imagem de sua empresa. 
Deixe-a para profissionais www.cosmetichain.com 
 
• O melhor custo-benefício para contatar seu cliente. 
Sua empresa gasta uma grana em mídia que não tem como 
comprovar a audiência de seu anúncio? Pergunte-se quem 
realmente está ganhando com isso. Aqui oferecemos 
informações confiáveis sobre alcance da divulgação e com 
melhor custo-benefício. 
www.cosmetichain.com 
 

http://www.cosmetichain.com/
http://www.cosmetichain.com/
http://www.cosmetichain.com/
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• Leve a melhor ideia para sua empresa nos dias de hoje 
em sua reunião de alinhamento: divulgação é sempre bom, 
mas é muito caro? Conheça o Sistema Cosmetic Chain de 
Divulgação e compare com os outros, tanto no preço, 
quanto na eficácia comprovável.  
www.cosmetichain.com 
 
 
Portal, Facebook, Linkedin e Twitter Cosmetic Chain: 
informação de qualidade e gratuita para todos. 
www.cosmetichain.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cosmetichain.com/
http://www.cosmetichain.com/
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• Realize novos relacionamentos com selecionados 
profissionais e empresas do setor 
 
• Fique por dentro das mais importantes informações 
técnicas e comerciais dos seus produtos e serviços 
 
• Aumente as visitas qualificadas ao site da 
sua empresa 
 
• aumente a oportunidade de negócios e consultas de 
clientes em potencial. 
 
• Tenha a melhor exposição de marca e reforço no 
posicionamento de mercado relacionando a imagem de sua 
empresa com qualidade e modernidade. 
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Mais vantagens do Portal: 
• Fornecemos estatísticas do Uol e do Google sobre acessos 
às páginas do Portal onde aparecem seus anúncios. Você 
fica sabendo do retorno de seu investimento. 
 
• Publicamos notícias sobre produtos, serviços e atividades 
de sua empresa em nosso Portal. 
 
• Publicamos informações sobre a sua empresa em nossa 
página no Facebook com número de fãs qualificados e 
interessados aumentando diariamente, não distribuímos 
brindes e prêmios, são pessoas realmente 
interessadas. www.facebook.com/cosmeticchain 
 
• Notícias divulgadas no Twitter e no Linkedin. 
 
• Publicamos artigos de sua autoria ou de quem nos indicar 
(opcional). 
 
• Publicamos notícias sobre produtos e serviços na TV 
Cosmetic Chain 
  

http://www.facebook.com/cosmeticchain
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PORTAL X MÍDIA IMPRESSA: 

 
• Na publicação impressa, você não sabe quantos leitores 
efetivamente abriram a página de seu anúncio. Nós 
fornecemos estatística de acessos às páginas de seu anúncio 
em nosso Portal. A “tiragem” do Portal é 
sincera e fornecida por estatísticas do Google e UOL. 
 
• Na impressa, depois de ler a matéria uma vez, quantas vezes 
você volta a ler a mesma página e retorna para ver um anúncio 
publicado nela? No Portal, as atualizações diárias têm o 
potencial de levar o internauta a ver seu anúncio todo dia. No 
período de 30 dias, são 30 visualizações em potencial. O Portal 
não envelhece e não é esquecido em algum canto. 
 
• No Portal, publicamos notícias sobre seus produtos e 
serviços regularmente, podendo mudar a mensagem quando 
for interessante a qualquer momento, não é preciso esperar a 
próxima edição. 
 
• O Portal está em formato adequado para visualização em 
Tablets e Smartphones. 
 
• O Portal é ecologicamente correto, não utiliza papel.  
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PÚBLICO-ALVO E SEGMENTOS ATENDIDOS 
 
Profissionais: esteticistas, cosmetólogos, farmacêuticos, 
químicos, biólogos, bioquímicos, engenheiros, arquitetos, 
microbiologistas, professores, pesquisadores e estudantes. 
 
Empresas/instituições: 
Indústrias de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
Escritórios de arquitetura   
Consultoria, projeto, gerenciamento  
Empresas de instalação, montagem, manutenção 
(hidráulica, elétrica, ar condicionado)  
Incorporadoras e empreendedores  
Fabricantes de equipamentos, máquinas e componentes 
Laboratórios de análise   
Automação predial (projeto e instalação)  
Instituições de ensino e pesquisa  
Órgãos públicos  
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CONTEÚDO TÉCNICO 
 
 
O Portal publica textos sobre os seguintes assuntos: 
 
• Automação 
• Controle de Qualidade  
• Embalagens 
• Fragrâncias 
• Matéria-prima 
• Química fina 
• Máquinas e equipamentos 
• Serviços gráficos  
• Tecnologias laboratoriais 
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FORMATOS DE ANÚNCIOS DISPONÍVEIS NO PORTAL 

 
1 – Full banner 
2 – Banner lateral a 
3 – Banner destaque a 
4 - Banner lateral b 
5 - Banner lateral c 
6 - Banner lateral d 
7 - Banner destaque b 
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CONTATOS 
 

Aumente a consulta de clientes sobre seus produtos e serviços 
investindo em divulgação de resultados.  
 
Podemos criar a sua própria mídia social. É a sua empresa 
entrando na era da Mídia Social! Além do Facebook, inclui o 
Linkedin, que gera mailing com nomes e dados de possíveis 
clientes interessados em seus produtos e serviços e o Twitter.  
 
Cuidamos também de sua comunicação e assessoria de imprensa 
através de Agência própria. Consulte. 
 
Marcelo Nicolósi 
Gestor de Negócios 
Tel.: 11 3936-7040 | 3539-5848 
Cel.: 11-9.9736.8098 
e-mail: cosmeticchain@gmail.com 
 
Alberto Nascimento 
Gestor de Conteúdo 
Tel.: 11 3539-5848 | 3936-7040 
Cel.: 11 98556-9225 
e-mail: cosmeticchain@gmail.com 

 
Facebook: www.facebook.com/cosmeticchain 
Twitter: https://twitter.com/ cosmeticchain 


