
 

 

A IMPRENSA NÃO É A MAIS A MESMA. 
PORQUE A SUA ASSESSORIA TEM QUE SER? 

RioPress, Tradição + Inovação 
 
 
A RioPress é uma agência full service de comunicação integrada especializada na potencialização das publicações 
na mídia (assessoria de imprensa) através do marketing digital. Com atuação em toda imprensa (jornais, revistas, 
portais, emissoras de rádio e televisão) e redes sociais, tanto em âmbito regional, nacional e internacional há 16 
anos, geramos credibilidade e reposicionamento da marca de forma exclusiva aos nossos clientes. 
 
Nossa atuação utiliza três serviços que se complementam através da Assessoria de Imprensa + Gestão de 
Marketing Digital + Produção de Conteúdo. Oferecemos esse pacote com um excelente custo x beneficio por 
entender a necessidades dos nossos clientes estarem presentes em seus mercados de atuação e na Internet de 
forma profissional e focada em resultados. Com ações estratégicas pensadas para cada assessorado, o 
acompanhamento exclusivo para que o negócio dê certo e seja um sucesso também faz parte desse trabalho. 
 
A Assessoria de Imprensa da RioPress atua pontualmente na transformação de marcas em notícias, gerando 
matérias, reportagens, entrevistas, artigos, encontros com jornalistas, notas sociais etc. O resultado é a 
construção, fortalecimento e manutenção da imagem e reputação dos nossos clientes na mídia, os tornando 
autoridade (referência) em seus mercados. Porém, é um trabalho de médio e longo prazo, tendo a necessidade 
de uma atuação constante, mas não impede que nossos resultados (publicações, entrevistas, reportagens) já se 
iniciem logo nas primeiras semanas. “Não existe outro serviço na área da comunicação que traga tanta 
credibilidade e reputação quanto a assessoria de imprensa, já que a mesma exerce tamanha influencia entre os 
jornalistas, mostrando que existe valor na pauta trabalhada”, enfatiza Solange Ramos, diretora da agência.  
 
Essa atuação é potencializada com a utilização da Gestão de Marketing Digital nas publicações conquistadas 
pela assessoria de imprensa. Atuamos desde a criação da página na rede social, quando nosso cliente não a tem, 
atualizando-a com postagens semanais de forma inteligente e com estratégia. Também negociamos a aparição 
do nosso assessorado entre os influenciadores digitais através de campanhas de fortalecimento da marca. Para 
isso, estudamos e mapeamos os influenciadores mais pertinentes ao público-alvo do nosso assessorado.  
 
Sempre preocupados com o sucesso e fluidez dos nossos clientes para serem autoridades em seus segmentos, a 
Produção de Conteúdo é um plus gentilmente cedido que pode ser aproveitado nas mídias online (canais que 
precisam da internet, como redes sociais, sites, blogs) ou off-line (tradicional). Todos os textos são produzidos 
por jornalistas que utilizam técnicas de SEO (facilmente ranqueados nos buscadores) e revisados por profissionais 
de Letras.  
 
Para saber mais sobre a RioPress, visite nosso site , página no Facebook, Instagram (@riopress) e nosso vídeo 
institucional. 
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