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E

REDATORA

QUEM SOU EU
Meu nome é Aléxia Borgonovo Hetka, tenho
25 anos e moro em Curitiba - PR. Sou
bacharel em Comunicação Social com
proficiência em português e inglês e
experiência nas áreas de escrita publicitária
e literária.

Além de vivência em agências com
atendimento a clientes de níveis nacionais e
internacionais, tenho um livro de ficção e um
ebook técnico publicado, e mantenho um
blog de conteúdo para escritores.

ÁGUAS VIVIDAS
Água-viva simboliza um turbilhão de
emoções, sensitividade, confiança, poder e
desafios. Quando aparece para ti, ela está
pedindo para que você se deixe brilhar de
dentro para fora, e seja autêntico a si
mesmo. Siga seu coração, pois ele sabe que
o amor é um poder que faz crescer. Se a
água-viva aparece na sua vida, isso significa
que você deve acreditar mais em seus
próprios instintos e poderes.

Meus focos no blog são temas de literatura e
outras artes no contexto brasileiro, saúde
mental, feminismo e questões LGBT+. Quero
compartilhar minhas visões de mundo e com
isso me conectar a pessoas, iniciar conversas
importantes, conhecer outros pontos de vista
e ajudar outros escritores brasileiros a
escreverem, publicarem e se promoverem.

CARTA DE SERVIÇOS
Abaixo estão alguns exemplos de serviços de redação que ofereço. Tenho
experiência em diferentes modalidade de escrita publicitária, institucional,
informativa e literária.
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Ofereço os serviços de criação e otimização de conteúdo para matérias,
sites, redes sociais e vários outros formatos publicitários e literários. O
processo envolve pesquisas, produção e alinhamento com o cliente. Tenho
experiência em diferentes campos de conteúdo, com mais familiaridade nos
seguintes assuntos:
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COBRANÇA
Meu esquema de trabalho é o
timesheet, uma planilha onde serão
registradas todas as minhas horas
de trabalho, sejam elas gastas em
reuniões, pesquisa, produção ou
realização de ajustes. Você terá
acesso a essa planilha a qualquer
momento durante a vigência da
nossa parceria.

Preço por hora:
a partir de R$42

Caso prefira, podemos combinar um
preço fixo por um pacote específico
de serviços.

E AÍ, VAMOS
CONVERSAR?
Sinta-se à vontade para
tirar dúvidas, fazer
sugestões ou marcar
uma reunião para discutirmos
os detalhes. Caso deseje, você
também pode solicitar o envio de
peças produzidas para referência.

Aguardo seu contato!

(41) 99834-3818
alexiabhetka.com
alexia.hetka@gmail.com

