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Quem Somos?

A Anunciattho Comunicação está há 5 anos no mercado com o propósito de
ser protagonista no crescimento e reconhecimento dos nossos assessorados.

Trabalhamos para projetar empresas, profissionais e restaurantes na imprensa
nacional, por meio da assessoria de imprensa, valorizando histórias e
divulgando boas iniciativas.

Construímos conteúdos relevantes e desenvolvemos canais de comunicação
para que nossos assessorados conversem com seus públicos.



Assessoria de imprensa para gastronomia

Uma das nossas paixões é a assessoria de imprensa para gastronomia.
Divulgamos chefs, restaurantes, lanchonetes, e demais estabelecimentos
gastronômicos com o objetivo de ampliar o público que quer conhecer a sua
proposta.

Assessoria de Imprensa: Divulgação de cardápios, festivais, chefs para a mídia;

Influenciadores: levamos importantes influenciadores digitais (ou não) até seu
estabelecimento para que eles possam conhecer e divulgar sua gastronomia;

Estratégia Digital: Para garantir que sua marca chegue a quem interessa,
criamos conteúdos e impulsionamos suas publicações de forma estratégica e
eficiente na Internet e redes sociais.



Objetivos do trabalho de comunicação na área 
gastronômica

Consolidação da imagem do estabelecimento, chef e produto;

Aumento do fluxo de pessoas;

 Gerar relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e influenciadores

digitais.

Para isso, precisamos estar presentes onde o público busca referências: guias,

revistas de gastronomia, programas televisivos, sites, blogs e redes sociais dos

influenciadores digitais (Facebook, Instagram, YouTube, entre outros).



Promover experiência gastronômica

As ações de relacionamento são parte imprescindível do trabalho de assessoria

para área gastronômica. Levar o jornalista, formador de opinião e influenciador

digital até o estabelecimento é uma estratégia para proporcionar experiência

com a marca/produto.

 Criar experiência gastronômica em um ambiente acolhedor;

 Bom atendimento, “a primeira impressão é a que fica”;

 Promover a degustação dos produtos.



Influenciadores digitais na construção da 
imagem

Hoje os formadores de opinião tem papel fundamental na comunicação/estratégia de 

marketing

 74% dos consumidores dependem das redes sociais para orientar as suas compras;

 os influenciadores digitais avalizam determinado produto;

 conversam com públicos específicos;

 geram informação de uma maneira mais “pessoal”, diferentemente dos outros meios de 

comunicação;

 os blogs, o Instagram, o Facebook e o YouTube permitem grande interação.



A importância de boas imagens para o 
trabalho de divulgação

Como diz o ditado: primeiro se “come com os olhos”. A imagem é outro elemento

fundamental para a divulgação de pautas gastronômicas. É importante para o

estabelecimento ter o suporte de um bom fotógrafo.

 Em gastronomia a imagem do prato fala por si;

 Apresenta o produto ao consumidor;

 Em muitos casos influencia no “peso” da sugestão de pauta.



Assuntos recorrentes na mídia 
gastronômica

 História do chef – as pessoas gostam de boas histórias, saber influencias e
peculiaridades daquele que está à frente da cozinha;

 Lançamentos de produtos;

 Mudança de cardápio;

 Festivais;

 Eventos;

 Receitas;

 Abertura de nova unidade;

 Pautas temáticas;

Pautas de empreendedorismo.



Clientes atendidos

















Revista Go Where Gastronomia Divirta-se/O Estado de S.Paulo



Vogue Online
Revista Sãopaulo/Folha de S.Paulo



Veja São Paulo Divirta-se/ O Estado de S. Paulo



Veja São Paulo Online



Obrigada!


