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Digital Influencer a mais de 10 anos, Programador, Profissional de TI,

Eletrônica e Eletrotécnica. Proprietário de provedor de internet numa

grande empresa especializada em links dedicados corporativos e

telefonia. 

Atuante no setor de Telecom a mais de 14 anos. Ajudo e já ajudei

muitas pessoas a montar e expandir o seu provedor de internet, com

o programa de minha autoria - Treinamento Milionários da Telecom.

Hoje defendo muitas bandeiras para nossa sociedade e o nosso

setor de telecom.

Quem é Allan Caldas



Estou presente nos mais diversos canais digitais com um

público ativo, crescente e fiel. 

Presença Digital

+ 2.950
seguidores

+ 6.200
seguidores

+ 440
conexões

+ 60
seguidores

+ 1.200
inscritos

+ 42.500
inscritos

+ 400
artigos publ.

+ 11.460
assinantes



A  produção de conteúdo é a alma do projeto e acontece de foma massiva

e constante.  Todos os dias são realizadas de 1 a 4 postagens em todas as

redes sociais.

Produção de Conteúdo

Um trabalho que resulta em: + de 

120
peças de conteúdo

únicas/semanaImpér
io do 

Conteú
do!!

Em tel
ecom



Facebook
4 postagens/dia

Youtube
3 postagens/dia

Instagram
3 postagens/dia

Linkedin
1 postagem/dia

Twitter
1 postagem/dia

Telegram
1 postagem/dia

Blog
2 postagem/semana

Vímeo
1 postagem/dia

Vímeo
1 postagem/dia

Aúdio

Vídeo

Podcast

Posts

Artigos

Email - Marketing

Email
2 newsletter por

semana

Frequência Postagem



+ de 

200
visitas no perfil contas alcançadas

+ de 

1540

88 %
por gênero

12 %
por gênero

mil impressões

+ de 

13,6

38 %
Entre 35 e 55 anos

62 %
Entre 18 e 34 anos

- Atividade da conta no período de 7 dias



- Atividade da conta no período de 7 dias

+ de 

6.400
seguidores

pessoas alcançadas

+ de 

34 mil

97 %
por gênero

3 %
por gênero

12 %
Entre 35 e 55 anos

88 %
Entre 18 e 34 anos



+ de 

226,4
VisualizaçõesVídeos publicados

+ de 

1.200

98 %
por gênero

2 %
por gênero

inscritos

+ de 

50.000

45 %
Entre 35 e 55 anos

55 %
Entre 18 e 34 anos

K

- Atividade da conta no período de 7 dias



visualizações/mês

8.000+ de 

400
artigos publicados

allancaldas.com.br



Postados nas diversas

plataformas streaming

diariamente.

Todo dia 1 novo é

postado

PODCAST DOS MILIONÁRIOS

+ de 

200
Podcasts



Allan, parabéns por essa

missão. Acredito que muitos

assim como eu tem aprendido

e realizando muito através

dos seus vídeos.

Allan, você é o

cara! Obrigada por

todo conteúdo

compartilhado.

5 meses antes de montar o

nosso provedor, eu e meu marido

assistimos muito os seus vídeos

e nos empolgamos ainda mais.

Agora estamos com 600 clientes

e 7 funcionários. Crescendo...

Obrigada!

Allan, tirei minha ASN

com seus vídeos. Muito

Obrigada. Te acompanho

desde o início.

Allan, você me inspirou a montar o

meu provedor. Eu trabalhava no setor

industrial e quando chegava a noite

fazia instalação na antena e estudava

seus vídeos até 1 da manhã apra

montar o meu provedor.

Fleberson Alencar

Valéria Lima

Fabiano C.

Felippe M.

Vision T.

Feedback da audiência



Distribuição de conteúdo?
100% dos vídeos postados no Youtube são impulsionados de forma paga

atráves do Google ADs.

Nosso conteúdo é distribuído para o público Interno e Externo

Nosso orçamento anual em google ADs está em torno de R$ 200.000,00



Ninguém vai longe sozinho... e nós também não!

Hoje a nossa equipe é multidisciplinar e conta com diversos profissionais em

temáticas diversas no marketing digital.

Nossa Equipe

Daiane Felippe - Produtora de Conteúdo

Igor Lemos - Radialista e comunicador

Clara Paulino - Gestor de Tráfego

Jeferson Alexandre - Editor de Vídeo

Henrique Moura - Revisor

Andreza Alves - Produtora e Suporte aos alunos

Camilla Ribeiro - Produtora de Conteúdo

André Marques - Gestor de Proce

Allan Caldas - CEO e Professor



Porque divulgar comigo?

Os meus seguidores são um público extremamente ativo e fiel. 

Na sua maioria, homens entre 18 e 35 anos com interesses em temas

que envolvem "PROVEDOR DE INTERNET".

Grande parte da minha audiência hoje é formada por provedores

iniciantes de pequeno e médio porte. Enquanto, outra parcela é

composta por pessoas que desejam montar o seu primeiro provedor e

donos de provedores que buscam aprimorar os seus conhecimentos

para expandir. Até mesmo, provedores de grande porte.



Porque divulgar comigo?

Lido diretamente com o meu público e esse contato me permite conhecer

as dores e necessidades de cada um e principalmente, do setor.

Ao longos dos anos, conquistei a confiança da minha audiência, através

dos meus conteúdos e um sério trabalho de influência digital. Tanto que,

grande parte deste público hoje já são meus alunos do Programa de

Treinamento Milionários da Telecom. 

Além da grande influência como "Blogueiro do setor de Telecom" os altos

índices de alcance e engajamento nas redes são outro indicativo de uma

parceria de sucesso.



allan@allancaldas.com.br

(21) 99033-4117

Obrigado!


