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Com o melhoramento das comunicações e um crescente
aumento diário de pesquisas na internet, o marketing online
“Web Marketing”, transformou-se na melhor publicidade para
atrair público qualitativo aos sites das empresas e
consequentemente posicionando-se entre as formas mais
eficazes e económicas de vender produtos e serviços.
Disponibiliza uma oferta alargada, que permite reforçar a
mensagem publicitária e divulgar um conteúdo dinâmico sobre
os mais diversos negócios de qualquer setor de atividade desde
a industria ao comercio, dos serviços aos profissionais liberais.
Principais Vantagens:
–

Baixo investimento com máxima rentabilidade

–

Publicidade direcionada, para quem procura um
determinado produto ou serviço

–

Aumento de notoriedade

–

Aumento das vendas de produtos ou serviços

–

Aumento do numero de visitas aos websites e consequente
aumento das perspetivas de negócio

–

–

Divulgação de marcas, produtos e serviços com
campanhas, promoções especiais, ofertas, descontos ou
notícias
Publicidade exibida sem interrupções e disponível 24h por
dia, 7 dias por semana

Agência de Marketing Digital, especializada em
Web Marketing, como seja o desenvolvimento de websites,
fotografia panorâmica, presença nas redes sociais, otimização de
publicidade direcionada, criação de canais próprios etc...
Hoje estar presente na Web não é suficiente, somos especialistas
em SEO, Search Engine Optimization, fazendo a otimização do
conteúdo do seu site, com a realização de estratégias para que o
mesmo fique bem posicionado nos resultados de pesquisa dos
principais motores de busca como Google, Yahoo e Bing.
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Podemos incluir no seu site a utilização de fotografia panorâmica,
ou Virtual Tour, que dá ao utilizador a possibilidade de percorrer
todo um caminho onde lhe são apresentadas as mais valias do seu
negocio, desde imagens interiores a paisagens envolventes.
O Branding faz também parte da nossa oferta e assenta no
desenvolvimento, ou melhoramento, da imagem corporativa,
através da criação de logos, flyers, outdoors, roll-up, etc
Disponibilizamos a sua presença nas principais redes sociais,
Social Marketing, como sejam o Facebook, Instagram, Twitter e
outras, cada vez mais presentes na vida de cada um...
Ajudamos a criar canais onde pode colocar os seus vídeos de
apresentação de determinado produto ou serviço.
Orientámos na criação de campanhas de publicidade direcionada,
onde pode, de forma concreta e objetiva, rentabilizar o seu
negócio junto dos potenciais interessados nos seus serviços.
Pelo apresentado, garantidamente que temos a solução indicada
para si a planos acessíveis.
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Virtual Tour:
Uma foto vale por mil palavras
A fotografia panorâmica, ou virtual tour, começa a ser parte
integrante do web marketing, permitindo uma maior
atratibilidade, bem como passando a mensagem de forma mais
objetiva e eficaz.
Eleve o seu negocio a uma nova dimensão dando a
possibilidade ao utilizador “de interagir” com um ambiente
previamente criado, o que permite que se aperceba, em
pormenor, da qualidade dos serviços oferecidos.
Estudos efetuados revelam que na utilização desta técnica,
existe até mais 80% de possibilidade do utilizador adquirir o
produto apresentado.
Oferecemos a possibilidade de incluir no seu website, ou rede
social, os seguintes serviços :
- Desenvolvimento e preparação dos cenários a incluir
- Montagem de fotografia panorâmica
- Associação a links relevantes sobre um determinado cenário,
ou produto especifico
- Interligação de vários cenários permitindo a alternância entre
os mesmos
Temos a solução indicada com planos acessíveis
para cada tipo de negócio.
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•

Presença na Internet
Site personalizado da sua empresa
Logótipo da sua empresa
Endereço web próprio (www.nomedaempresa.com)
Endereço de E-mail
Visibilidade nos motores de busca
Descrição dos produtos e serviços
Galeria de imagens
Indicação das coordenadas GPS
Mapa de localização
Ligação com as principais redes sociais
Monitorização e respetivo relatório do numero de visitas
ao site
Tecnologia SEO
Analise da concorrência de mercado e respetivo
posicionamento
Seleção das melhores palavras-chave
Análise e recomendação de conteúdo relevante
Estratégias de aumento de popularidade
Otimização das imagens do site
Otimização para os principais motores de busca
4 Atualizações anuais
Assistência técnica

SEO Ultra:
•
•
•

Loja virtual online
Descrição dos produtos e serviços com respetivos valores
Encomendas automáticas

Social Marketing:
É do conhecimento público que a presença nas redes sociais
torna-se hoje fundamental em qualquer área de negócio, não só
pelas opiniões que cria, mas também, por permitir uma grande
proximidade entre as empresas e o seu publico mais próximo, ou
seguidores.
Sabemos ainda que, a sua criação é acessível, menos complexa,
não obrigando a ter elevados conhecimentos.
Contudo, uma gestão profissional já exige outros conhecimentos
que, definindo estrategias bem delineadas permitam alcançar os
objetivos previamente propostos.
Connosco terá a orientação necessária para atingir o sucesso.
Assim, disponibilizamos:
- Aconselhamento sobre a rede, ou redes, onde deve marcar
presença adequada à imagem da sua empresa.
- Seleção dos conteúdos em função do seu público alvo
- Desenvolvimento especifico de campanhas ou publicações
- Atualização dos conteúdos inseridos
- Análise estatística das publicações realizadas e dos resultados
alcançados
- Orientação nas interações que terá com os seus seguidores
- Avaliação constante dos resultados obtidos e sua
otimização

