O que é FutureHealth?
Somos a mais influente plataforma editorial
brasileira dedicada à inovação médica.
Nosso conteúdo é focado nas grandes novidades
da ciência médica: os novos tratamentos, os
medicamentos mais eficientes, as novas
tecnologias, os procedimentos mais eficazes, as
novas fronteiras do setor de Saúde e Bem-Estar.
Publicamos os grandes avanços da Medicina, em
suas principais especialidades, narrados pelos
maiores experts do país.

Por que FutureHealth?
Nossa vitrine editorial reúne os melhores médicos do
Brasil.
Nossos protagonistas são os prescritores e
especialistas mais respeitados do país.
Com isso, ampliamos a voz e a exposição dos maiores
profissionais da Medicina brasileiros junto a
pacientes, cuidadores e influenciadores.
E também criamos uma ponte para conectar os
principais médicos brasileiros às melhores empresas
do setor de Saúde e Bem-Estar.

Os conteúdos de FutureHealth estão
organizados em 5 categorias editoriais:
Especialistas (os melhores médicos do país, referências em suas áreas de
atuação. Como eles estão enxergam o futuro da Medicina em suas
especialidades?)
Inovadores (os líderes da inovação na indústria de Saúde e Bem-Estar.
Como as grandes empresas estão contribuindo para os avanços na ciência
médica?)
Healthtech (a inovação médica trazida pelas startups/scale-ups que estão
revolucionando o setor de Saúde e Bem-Estar no Brasil e no mundo.)
Tendências (conceitos e insights inspiradores. Como os experts veem o
futuro do setor de Saúde e Bem-Estar no Brasil e no mundo?)
FutureHealth Talks (conversas e debates com os principais profissionais
de Saúde e Bem-Estar do Brasil sobre os temas mais quentes da Medicina.)

Em FutureHealth , nosso expertise é
produzir e distribuir o melhor Storytelling
de Saúde e Bem-Estar do Brasil
Deseja produzir e distribuir conteúdo com excelência
editorial, sob encomenda para sua marca, produto ou
empresa?
Deseja engajar seus públicos por meio de narrativas de
marca dinâmicas, em textos, vídeos, infográficos,
podcasts, live talks, newsletters e eBooks relevantes
e atraentes?
Deseja desenvolver um Storytelling capaz de atrair
clientes e fidelizar consumidores?
Fale já com a gente!

Formato premium

FutureHealth Talks
Conferências digitais com os melhores
médicos do Brasil. Conversa online
transmitida ao vivo e republicada como
vídeo/podcast.

Oportunidade ímpar de aproximação e
relacionamento da indústria com os
profissionais médicos, prescritores e
outros tomadores de decisão na cadeia de
valor do mercado de Saúde e Bem-Estar.

Formato premium

Newsletter FutureHealth
A Newsletter Future Health é enviada
semanalmente a toda a base de médicos
e líderes da inovação em Saúde no
Brasil, com um resumo dos melhores
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.

Vídeo Statement
Clique e assista ao nosso
Manifesto

Conteúdo multiplataformas, mobile first
Geramos mais de 1 milhão de views/hits junto aos líderes do setor de Saúde e BemEstar brasileiro, em diferentes plataformas:

Website

LinkedIn

Facebook

Twitter

Youtube
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A comunidade de líderes
FutureHealth
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64%
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são médicos prescritores, profissionais de saúde, donos de clínicas,
chefes de departamento, líderes de pesquisas científicas.
atuam no C-Level de empresas farmacêuticas: presidentes, VPs,
diretores, fundadores e sócios de startups/scale-ups (Healthtechs).
masculino e
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do público tem entre 25 e 54 anos.

Nossas 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

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

Verticais construídas a partir das especialidades médicas (Oncologia, Pediatria,
Alergias, Diabetes, Cardiologia, Saúde feminina, Doenças Raras, Ciência da Pele,
Saúde 60+ etc.)
Patrocínio exclusivo da especialidade escolhida pelo 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

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, a mais influente plataforma de
conteúdo dedicada a cobrir a expansão da Nova Economia no Brasil.

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

