SOBRE O IT GROUP 360

1. QUEM NÓS SOMOS
O IT Group 360 é um Hub de Tecnologia e aceleração digital que tem como principal arma o marketing
de influencia.
Nós aproximamos marcas e digitais influencers, agimos como creators montando campanhas com
foco no publico alvo do cliente, rastreamos digitais influencers que falam com o publico desejado pelas
marcas.

A. Agenciamento
i.

Agimos como ponte entre marcas e influencers;

ii.

Rastreamos seu perfil, em caso de uma alta concentração de ROBOTS e perfis FAKE
entendemos que você não se encaixa em nossos padrões de influencia;

iii.

Nano influenciadoras até 10K seguidores, só entram em campanhas remuneradas em dinheiro
a partir de passar para o patamar de micro influenciadora, de 10K a 20K de seguidores;

iv.

Levamos ferramentas e mecanismos de aceleração da profissionalização do agenciado;

v.

Não cobramos nada de nossos agenciados, nosso objetivo e ganhar dinheiro com o Influencer
e não do Influencer;

vi.

Somos comissionados nos trabalhos que fechamos para vocês;

vii.

Existem três tipos de negociação:
Campanha Paga: Nós fazemos uma proposta para você por um valor em caso de campanhas
com mais de 1 Influencer, no caso de uma venda simples de campanha do seu perfil nós somos
comissionados em 20% do valor fechado com o cliente;
Campanha Permutada: Nós preferimos sempre monetizar nossos trabalhos, mas quando
temos produtos de alto valor agregado oferecidos, colocamos a disposição de vocês;
Campanha Recebidos: Alguns clientes nos contratam para enviar presentes para digitais
influencers, quando esse tipo de campanha acontece, nós enviamos um presente para você,
não precisa ser devolvido e você faz a divulgação se gostar do produto.

viii.

A decisão final de participar de campanhas é sempre do digital Influencer;

ix.

Lembrando que depois de aceitar uma campanha e o contrato for assinado pelo cliente, você
não pode deixar de cumprir o acordado;
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2. SOBRE EXCLUSIVIDADE
i.

Não exigimos exclusividade;

ii.

Nossa exigência é que você não tenha outro contrato de agenciamento em SC;

iii.

Nós não interferimos de maneira nenhuma em contratos que você já tem com seus clientes;

iv.

Não existe problema de você fechar trabalhos por sua conta;

v.

Quando a negociação com um cliente COMEÇA CONOSCO, o Influencer não pode de maneira
nenhuma atravessar a negociação;

vi.

Quando o Influencer pede nossa ajuda para negociar com potenciais clientes, vale a regra dos
20% sobre o valor que fecharmos;

3. SOBRE RENUMERAÇÃO
i.

Os valores acordados em cada campanha serão pagos sempre em 30 dias úteis, a partir da
data que a campanha foi colocada em suas redes sociais;

ii.

Todos os prints de resultados de campanhas devem ser enviados para a coordenadora de
campanhas, caso isso não seja cumprido, você fica desqualificada da campanha, pois o cliente
dará como cumprido nosso acordo a partir do momento que tiver em mão os dados da
campanha;

iii.

Nossa exigência é que você não tenha outro contrato de agenciamento em SC.

4. LISTAS – COMUNICAÇÃO
i.

Falamos com vocês por 2 números:
Numero comercial: Neste numero oferecemos as campanhas para vocês;
Número Jobs: Neste numero nós coordenamos as campanhas e eventos;
Horário de atendimento dos números é das 9:00 as 18:00 de segunda a sexta.

5. COMO PROCEDEMOS A PARTIR DO MOMENTO QUE VOCÊ ACEITA A PROPOSTA DE SER UM
AGENCIADO
i.

A partir do momento que vocês aceitam a proposta sugerimos que você coloque que faz parte
do time de influenciadores do @itgroup360 na sua BIO.

ii.

A partir do momento em que você se cadastra no site itinfluencers.net, está de acordo com
os termos do contrato.
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