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VAMOS ENTENDER?

O QUE É O INBOUND 
MARKETING?

● Marketing de Atração;

● Em vez de a empresa ir atrás 
do cliente, ele, voluntariamente 
a encontra;

LANDING PAGES

CONTENT 
MARKETING

SEO
MARKETING 
AUTOMATION

EMAIL & LEAD 
NURTURINGSOCIAL MEDIA

ANALYTICS

Inbound Marketing



VAMOS ENTENDER?

O QUE É O MARKETING 
DE CONTEÚDO?

● Material produzido para entreter, 
educar e formar um futuro cliente.

● A ideia central é informar para que 
conheçam, respeitem e comprem 
os produtos ou serviços oferecidos



AS ETAPAS FUNDAMENTAIS 
DO INBOUND MARKETING
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FUNIL DE VENDAS



ETAPAS DO FUNIL DE VENDAS

● Criação estratégica de 
conteúdo;

● Busca orgânica, busca 
paga ou redes sociais;

● Coleta de dados para 
relacionamento – Leads

● A conversão pode ser feita 
por meio de uma oferta 
gratuita de um produto em 
uma Landing Page;

● É a chave para conduzir os 
leads até o momento da 
compra.

● Uso das mídias sociais e envio 
de e-mails - nutrição de Leads

● Processo mais fácil 
devido a proximidade 
com os leads

● Resultados;

● Quantas vendas foram geradas, quantos leads estão sendo 
preparados para a venda.
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VENDER ANALISAR



O INBOUND MARKETING 
NA EVANGELIZAÇÃO



O INBOUND MARKETING NA EVANGELIZAÇÃO

● Pode garantir para nossas 
comunidades uma atuação estratégica 
no processo evangelizador na internet;

● Geração de conteúdos de qualidade 
para atrair o público-alvo e levá-los a 
conhecer mais do Evangelho;

● Aproximação com os paroquianos;

● Despertar de novas vocações para 
a Igreja;



FUNIL DA EVANGELIZAÇÃO 
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MARKETING DE CONTEÚDO PARA A EVANGELIZAR

Algumas dicas de como montar uma 
estratégia de conteúdo digital:
Dê o primeiro passo!

● Quem você deseja atrair? 
Definição da PERSONA.

● Qual posicionamento desejado?

● Que tipo de conteúdo sua 
comunidade pode produzir?



Afinal, o que é PERSONA?



PERSONA: COMO E POR QUE CRIAR UMA 
PARA SUA COMUNIDADE?

● Personagem criada para ajudar você a compreender melhor quem é a pessoa que 
precisa ser alcançada por sua mensagem e o que ela precisa;

● Para definir uma PERSONA é necessário ter contato com o 
seu público-alvo, de modo que em uma rápida análise você 
possa identificar características comuns entre os potenciais
evangelizandos;

● Se você possui uma base de paroquianos, lideranças, agentes 
pastorais, etc, esse será o lugar perfeito para começar suas 
investigações;

● Foco tanto em evangelizandos satisfeitos quanto insatisfeitos.



JORNADA DA EVANGELIZAÇÃO:
 O QUE É E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL



JORNADA DA EVANGELIZAÇÃO:

● A jornada da evangelização não se trata de um evento;

● É um novo e inédito conceito de evangelização pela internet. 

● É um caminho que toda pessoa irá percorrer até a tomada de decisão;

Aprendizado e 
descoberta

Reconhecimento 
do problema

Consideração da 
solução

Avaliação e 
adesão



ETAPA, APRENDIZADO E DESCOBERTA

● O evangelizando não sabe – ou não 
sabe muito bem – que tem um 
problema ou necessidade;

● Está despertando o interesse para 
determinado tema;

● O objetivo neste momento é ter a 
atenção dele para, no futuro, 
estimular a descoberta de uma 
oportunidade;



ETAPA, RECONHECIMENTO DO PROBLEMA

● Aprofundou um pouco mais no 
tema e percebe que tem um 
problema ou oportunidade;

● O objetivo agora é “gerar” essa 
necessidade nele, ou melhor: 
revelar para ele um problema que 
ele tem, mas que ainda não sabia;



ETAPA, CONSIDERAÇÃO DA SOLUÇÃO

● Já reconhece as suas necessidades;

● Começa a pesquisar mais opções 
para solucionar seu problema. 

● Aqui é preciso que ele identifique o 
que você tem a oferecer para ele.



ETAPA, DECISÃO DE ADESÃO

● É hora de o evangelizando tomar a 
decisão e aderir a proposta 
evangelizadora. 

● Neste estágio, deve-se mostrar 
para ele o que há de melhor na sua 
Comunidade, e que ela deseja 
participar deste importante 
momento da vida dele.



AUTOMAÇÃO DO MARKETING
 NA EVANGELIZAÇÃO



AUTOMAÇÃO DO MARKETING DIGITAL

● A automação do marketing é 
uma ferramenta nova no 
mercado;

● Ela surgiu da necessidade de 
encontrar formas de gerenciar 
ou extrair o potencial de vendas 
de um elevado número de 
leads que uma empresa possui.



AUTOMAÇÃO DO MARKETING DIGITAL

Automação de marketing significa 
entender e agir de forma 
personalizada e escalável com os 
evangelizandos que interagem com 
a comunidade, nos diferentes canais 
online. É entender o interesse da 
pessoa e em que estágio do 
processo evangelizador ela se 
encontra, para, assim, dar 
informações precisas e atrativas.



AUTOMAÇÃO DO MARKETING DIGITAL

ALGUNS FATORES IMPORTANTES:

● Aumentar o número de participantes na comunidade;

● A automação permite nutrir evangelizandos não prontos;

● Mais eficiência na jornada da evangelização;

● Evangelizandos mais preparados para atuar;

● Personas diferentes são evangelizadas por caminhos diferentes;



AUTOMAÇÃO DO MARKETING DIGITAL



QUER SABER MAIS SOBRE MARKETING 
DIGITAL NA EVANGELIZAÇÃO?

Acesse o blog da Dominus!

https://www.dominuscomunicacao.com/blog/

https://www.dominuscomunicacao.com/blog/


OBRIGADO!


