O que é o FutureHealth?
A primeira plataforma de conteúdo sobre inovação
e empreendedorismo do mercado brasileiro de
Saúde e Bem-Estar.

O setor de Saúde está em acelerada transformação.
Todo dia, no Brasil e no mundo, surgem novas
empresas, novas tecnologias e novas soluções que
mudam tudo ao redor.
Nesse ambiente de negócios em constante mudança,
precisamos de informações que nos ajudem a tomar as
melhores decisões.

O que pretendemos
com o FutureHealth?
O FutureHealth surge para fazer a crônica da disrupção na indústria de Saúde no Brasil.
Para oferecer a melhor curadoria de informação e de conhecimento sobre o futuro dos negócios no setor.
Como as maiores empresas do mercado estão inovando – na indústria, na distribuição e no
varejo? Como as startups e scale-ups estão mudando a cara do mercado?
Quais são as novas estratégias de negócios vencedoras?
Como os novos hábitos de pacientes e consumidores estão impactando o mercado?
Que novas demandas os profissionais de Saúde mais inovadores do mercado estão impondo às empresas?

O FutureHealth traz todo dia informações decisivas para
você gerir o seu negócio.
Em um hub de conteúdo dinâmico e relevante.
Em textos, vídeos, infográficos, podcasts e talks
esclarecedores e úteis.
Entrevistas com os principais inovadores, executivos,
empreendedores e prescritores do setor de Saúde.
Os melhores cases de inovação em Healthtech.
Bastidores de empreendimentos vitoriosos.
Perfis dos inovadores que estão liderando a disrupção
em nossa indústria.

O FutureHealth reúne a mais influente comunidade de
inovadores, (intra)empreendedores e profissionais em Saúde
do Brasil.
Para você que precisa se antecipar às tendências e aos movimentos
da concorrência.
Para você que deseja liderar as conversas e os negócios no setor.
FutureHealth
Sua dose diária de inspiração para inovar em Saúde.
A sua leitura diária obrigatória para gerir negócios
em Health no Brasil.
Tudo o que você precisa saber, num só lugar.

Os conteúdos FutureHealth estão
organizados em 6 categorias editoriais:
Serviços (inovação em planos, seguros, serviços ao paciente,
hospitais, clínicas, laboratórios)
Negócios (a inovação no trade, nas relações comerciais entre a
indústria, a distribuição e o varejo)
Healthtech (a inovação trazida pelas startups/scale-ups e pelas novas
tecnologias: IA, Data, IoT, Cloud, Machine Learning)
Profissionais (profissionais médicos que inovam através de descobertas
científicas, técnicas, tratamentos, gestão em saúde)
Produtos (inovação em medicamentos, cosméticos, suplementos)
Tendências (novos conceitos e insights que estão redesenhando o setor)

Vídeo Manifesto
Assista agora ao nosso
Manifesto

Os formatos de conteúdo
do FutureHealth

Texto

Infográfico

Vídeos/Talks

Podcast

Newsletter
(semanal)

Plataformas que estamos presentes
Em 180 dias tivemos 1,5 milhão de views/hits nas diferentes plataformas

Website

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

FutureHealth em números
PLATAFORMA

101 mil
page views

69 mil

unique visitors

3:03

minutos como tempo
médio de permanência
na plataforma

REDES SOCIAIS

4 milhões
de alcance

3,9%

de taxa média de
engajamento

4,4 milhões
de impressões

154 mil
Reações

A comunidade de líderes
FutureHealth
47%
64%
44%
56%
69%

são profissionais de saúde, dentre eles médicos, profissionais da
indústria farmacêutica, pesquisa, desenvolvimento e varejo.
dos usuários estão no C-Level das empresas ou em posições correlatas,
como presidentes, vice-presidentes, diretores, fundadores e sócios.

masculino e

feminino

do público tem entre 25 e 54 anos.

Empreeendedores, inovadores corporativos, early adopters, jornalistas do setor.

FutureHealth Talk
Conferências digitais com líderes da
inovação em Saúde no Brasil. Conversa
online transmitida ao vivo e republicada como
vídeo.
Oportunidade ímpar de aproximação de
indústria com os profissionais médicos,
prescritores e outros tomadores de
decisão na cadeia de valor do mercado de
Saúde.

Newsletter
FutureHealth
A Newsletter Future Health é enviada
semanalmente a toda a base de líderes e
inovadores em Saúde, com um resumo dos
assuntos e oportunidades da semana.
Também desenvolvemos Newsletters
Especiais para nossos clientes, a partir da
nossa base de leads por tipo de público ou
especialidade médica.

Sua marca presente
em FutureHealth
Esteja junto da comunidade FutureHealth – os líderes da inovação
em Saúde no Brasil.
O FutureHealth é o mais qualificado ambiente editorial para quem faz negócios
no mercado de Saúde brasileiro.
Suas narrativas de marca se transformando em referência para quem está à
frente do setor de Saúde no Brasil.

FutureHealth.
Todo o poder da informação.
Agora, ao alcance de um clique.
Queremos você conosco.

Soluções & entregáveis
Content Marketing

Digital Marketing

(reputação & relacionamento)

(performance & resultados de negócios)

•

•
•

•
•
•
•

Produção e/ou distribuição de conteúdo a partir do briefing/
necessidades do cliente
Criação de Brand Channel para a marca em Future Health
Projetos ad hoc: soluções customizadas em Storytelling (Brand
Journalism) a partir do briefing do cliente
Diversidade de Formatos e entregas (textos, vídeos, infográfico,
podcasts, talks, minidocs)
Abertura para pacote Trial

•

Ciclos completos de Inbound Marketing
Projetos ad hoc. Soluções customizadas em Storyselling (captação de
leads B2B e B2C, screening de startups etc) a partir de briefing do
cliente
Produção de peças de conteúdo rico (premium content) sob
demanda: Newsletter, Ebooks etc

Startups & Scale-ups
•
•
•

Projetos Customizados para startups & scale-ups, com foco em duas diferentes entregas: awareness e ativação
Tabela exclusiva para Healthtechs.
Alta exposição da nova empresa junto à comunidade mais influente de inovadores e empreendedores em Saúde do Brasil

Soluções & entregáveis
Patrocínio exclusivo de verticais
(territórios temáticos e especialidades médicas)
•
•
•
•
•

•

Verticais construídas a partir das principais área de saúde
e bem-estar
Patrocínio exclusivo da especialidade central para o cliente
Apresentação dos conteúdos editoriais + produção de conteúdo
de marca (brand content) sob demanda
Entrevistas e eventos digitais com os principais profissionais
prescritores do país e maiores especialistas no tema
Aproximação da marca com os principais decisores de negócios e
os mais influentes profissionais da saúde (médicos, nutricionistas,
dentistas, fisioterapeutas) do Brasil
Possibilidade de customização das entregas

Exemplos de patrocínio exclusivo de verticais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oncologia
Endocrinologia
60+
Saúde feminina
Pediatria
Doenças raras
Plano de Saúde
A ciência da pele

•
•
•
•
•
•
•

Alergias
A ciência do cabelo
Saúde mental (ansiedade,
depressão)
Cardiologia
Sexualidade masculina
Diabetes
Saúde bucal

Marcas clientes
Produzimos conteúdos para nossos parceiros de acordo com seus objetivos,
necessidades ou dores, em busca de resultados de reputação, engajamento,
negócios efetivos:

Quem somos
O FutureHealth é uma realização da The Factory.
Empresa especializada em Content Marketing e Digital Marketing, a
The Factory tem soluções de produção e distribuição de conteúdo em
Storytelling (Brand Journalism, narrativas de marca com o objetivo de
gerar reputação e relacionamento) e StorySelling (Inbound Marketing,
com o objetivo de gerar engajamento, conversão e resultados de
negócio.)
A The Factory publica o Projeto Draft, desde 2014 a mais influente
plataforma de conteúdo dedicada a cobrir a expansão da Nova Economia
no Brasil. O Projeto Draft é um veículo de conteúdo jornalístico cuja
especialidade é produzir grandes histórias (em texto, vídeo, infográfico,
podcast) de Inovação e Empreendedorismo. Os canais do Draft (site,
redes sociais, newsletter) reúnem uma pujante comunidade de líderes e
tomadores de decisão em negócios pós-industriais.

Queremos fazer negócios com você.
Entre em contato agora e descubra como o Future Health pode lhe ajudar.
www.futurehealth.cc | leandro@futurehealth.cc

