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POR QUE PUBLICITAR O SEU PACOTE NA NOSSA PLATAFORMA DIGITAL ?

QUEM SOMOS
Somos uma agência de comunicação, presente em 2 países (França e Moçambique) especializada
no desenvolvimento e na implementação das mais recentes ferramentas de comunicação digital
com vista a capacitar a sua empresa/instituição num mercado cada vez mais agressivo e
competitivo.

MOZLIFE
O portal Mozlife www.moz.life é actualmente o projecto de maior sucesso da Feelcom. Em apenas
alguns cliques, você tem acesso a todas informações úteis em Moçambique, desde notícias a
informações sobre o turismo e eventos de entretenimento.
As estatísticas de audiência fazem deste portal, um elemento essencial de comunicação para
pequenas, médias e grandes empresas que desejam aumentar a sua visibilidade no mercado
nacional e internacional.

NOSSA VISÃO
Apostamos numa comunicação Digital, directa e sem fronteiras onde cada empresa
independentemente da sua condição financeira, tenha a capacidade de se manter no mercado
desde que tenha um produto de qualidade e invista na comunicação do mesmo.
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MOZBOX

UMA NOVA EXPERIÊNCIA COM OS MELHORES PRESTADORES DE SERVIÇOS
A MozBox é a nossa resposta digital a favor dos melhores prestadores de serviços em Moçambique,
para a divulgação das suas ofertas (Hotéis & Lodges, Restaurantes, Actividades & Lazer, Bem-Estar
e muito mais). Em um instante o seu produto torna-se visível a nível nacional e internacional.

PREOCUPADO COM O CUSTO DE PUBLICIDADE?
A sua oferta MozBox será divulgada na plataforma Mozlife e nas nossas redes socias a um preço
mais que acessível (3.000mzn pela implementação do pacote + comissão na venda de cada pacote)
para um público de mais de 100.000 conectados mensais.

03/07

FEELCOM
Av. Ahmed Sekou Touré, nº 3273
Contactos: +258 84 91 29 0 78 /+258 21 401421
mozbox@feelcom.co.mz | www.feelcom.co
Maputo - Mozambique

VANTAGENS DE PUBLICITAR NA MOZLIFE
Só a Mozlife te dá esta visibilidade

Ao publicitar no nosso portal o seu pacote vai
automaticamente beneficiar de um capital confiança
existente entre o Mozlife e os seus seguidores, seja no
site ou nas redes sociais.
1.700.000conexões no site
100.000 conexões mensais no site
3.666 conexões diárias no site
46.000 seguidores no Facebook
150.000 pessoas alcançadas por semana
O Mozlife é o link que torna a sua comunicação de
massa em uma comunicação individualizada e que
traz vendas.
O único portal certificado pela Geo Trust no país.
Permite transações e Pagamentos Online seguros.
Estamos em todas provincias e no mundo. O nosso vector de
comunicação são os telemóveis e as redes sociais! Quem
não utiliza?

MAIS VISIBILIDADE A PREÇOS INFERIORES
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DISPONIBILIZANDO O SEU PACOTE NO NOSSO PORTAL
TERÁ
Compra de pacotes Online por um público
estrangeiro, que já está familiarizado com este tipo
de compra. Nosso site é o único com a credencial
de segurança no Mercado - GeoTrust - Transação
100% garantida.
Aumento significativo da visibilidade que
resultará no:

Aumento das vendas Online.
Aumento da frequentação do seu
espaço.
Maior nível de abrangência

Comparado aos meios de comunicação
tradicionais (ex: Os painéis publicitários/
revistas). A difusão Online não conhece
barreiras temporais e geográficas e o
número de usuários de telefones moveis é
alto e em constante progressão. Cada
usuário de um telemóvel em Moçambique e
no mundo é susceptivel de ver o seu pacote
no nosso portal.

Aumento do retorno sobre o investimento

Possibilidade de medir o alcance da
exposição do seu pacote e como
consequência, fidelização do público
fazendo com que não apenas comprem
uma vez, mas continuem comprando
futuramente. Criando assim resultados de
longo prazo.
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COMO PUBLICITAR NO MOZBOX?
E fácil! Em apenas 3 passos o seu pacote estará em todo o país e no
mundo!
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Contacte a responsável
pelos projectos turísticos
para se informar sobre os
termos e condições para
colocação do seu pacote
na Mozbox pelo e-mail:
percina.boane@feelcom.co.mz

Disponibilização do
formulário modelo para
preenchimento pelo cliente
e envio dos elementos do
pacote à Responsável
pelos projectos turísticos.
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Implementacão do pacote
no portal após envio do
comprovativo de
pagamento.

O SEU PACOTE VISÍVEL
PARA MAIS DE 1.700.000
PESSOAS EM MOÇAMBIQUE E
NO MUNDO!
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ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS
ONDE IR
Diferencie-se dos outros prestadores, adquirindo um espaço publicitário
Os valores apresentados são válidos num prazo de três (3) meses
HOME PAGE – BACKGROUND – 120.000 MZN
HOME PAGE – BANNER – 90.000 MZN

120.000
MZN

90.000
MZN

INTER PAGE – GALERIA – 60 000 MZN

120.000
MZN

INTER PAGE – RELATIVES – 45 000 MZN

45.000
MZN

120.000
MZN
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CONTACTE-NOS

+258 21 40 14 21
+258 84 91 29 078

Av. Ahmed Sekou
Touré, nº 3273

mozbox@feelcom.co.mz

www.feelcom.co
www.moz.life

