
Soluções Digitais



SOBRE
Somos uma agência de 
comunicação completa, que 
através do Marketing Digital 
ajudamos o seu negócio a 
conquistar e fidelizar clientes. 
Temos como serviços o 
Gerenciamento de Redes Sociais, 
Criação de Websites, Branding, 
Gestão de tráfego, SEO e 
Consultoria Digital com o foco no 
desenvolvimento de estratégias 
que geram resultados consistentes.



MISSÃO
Promover o crescimento de nossos 
clientes através de estratégias 
consistentes, criativas e baseadas 
em análise de dados. 

VISÃO
Gerar conexões transformadoras 
com inovação e excelência, 
levando satisfação, 
reconhecimento e resultado
para nossos clientes.

VALORES
Sempre com ética e uma 
comunicação transparente e aberta, 
fazemos um estudo minucioso 
sobre nossos clientes, buscando 
entender suas reais necessidades.



SERVIÇOS

Gestão de 
Mídias Digitais

Criação de 
Websites e 

Landing Pages

Gestão
de Tráfego

Inbound e 
Marketing de 

Conteúdo

Branding
(Id. Visual)

Email Marketing 
(Régua de 

automação)

Consultoria 
Digital



1. GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS
Através dos nossos serviços de produção de conteúdo, planejamento de ações e relacio-
namento em suas mídias sociais, obtemos a geração de leads qualifi cados e alcançamos 
potenciais clientes, utilizando ferramentas e técnicas voltadas para a conversão e tráfego.

Nossa gestão de mídias fi ca responsável pela produção de ideias, gerenciamento de con-
tas das redes sociais e análise do desempenho das campanhas. 
Com o nosso monitoramento expandimos suas
ações dentro das redes sociais, permitindo que
a empresa conheça, se relacione e venda
diretamente para seu público, utilizando
estratégias assertivas e direcionadas.



2. PLANEJAMENTO 
E MARKETING DE 
CONTEÚDO
Nossos conteúdos são desenvolvidos 
para gerar conexões. O relacionamento 
positivo com a marca gera fidelização, 
engajamento e através disso, vendas. 
Por isso, produzimos conteúdos flexíveis 
e adaptáveis de modo que, os mesmos 
se posicionem em uma interseção do 
marketing que envolve publicidade, 
informação e entretenimento para 
atingir o público-alvo.



3. CRIAÇÃO DE WEBSITES E LANDING PAGES
Ter um website todo estruturado com conteúdo de valor e uma página focada 100% em conversão 
e captação de clientes, pode alavancar as vendas de produtos e serviços de uma marca. Através das 
nossas estratégias integradas e um design adaptado responsivo e pensado para os dispositivos móveis, 
é possível entregar materiais ricos em conteúdo, criar promoções, vender produtos e serviços a fi m 
de alcançar resultados consistentes. Além disso, integramos ferramentas de SEO, links patrocinados, 
e-mail marketing e Adwords, com a missão de atrair, converter, vender e analisar todo funil de vendas. 



4. GESTÃO DE TRÁFEGO
Somos especialistas em Gestão de Tráfego 
e análise de dados. Criamos e gerenciamos 
campanhas identificando o nicho de mercado, 
desenvolvendo roteiros, copys eficientes e 
editando todo material necessário para que 
nossos clientes construam autoridade e 
consequentemente atinjam seus objetivos
em conversão e vendas.

Otimizamos os anúncios periodicamente 
conforme as metas estabelecidas, sempre 
pensando em maximizar seus resultados, 
discutindo todas as etapas do projeto, 
utilizando ferramentas de automação e 
técnicas consistentes de comunicação.

É o seu público-alvo em contato com você.



5. INBOUND MARKETING
Estratégias de marketing e análise de dados

Desenvolvemos conteúdos relevantes, 
otimizados e criamos relacionamento.
O planejamento de nossas ações é focado
em conversão. Por meio do Inbound Marketing 
são criados conteúdos específicos para atingir 
as necessidades do público-alvo. Esse conteúdo 
é amplamente divulgado em todos os canais 
de comunicação da empresa, gerando leads 
qualificados, aumentando a visibilidade e 
consequentemente expandindo as vendas
de forma escalável.

inbound
marketing



6. EMAIL MARKETING
Desenvolvemos réguas de automação e 
disparos de e-mail marketing que garantem 
resultados. O primeiro passo é entender os 
objetivos e necessidades do seu negócio e 
principalmente do seu público. Em seguida, 
criamos textos com todas as informações 
que devem ser enviadas, inserindo links 
e CTA’s focados em conversão.  Após 
o planejamento, nossa equipe defi ne 
qual aparência terá o email, de forma 
personalizada e alinhada com o propósito 
e identidade visual da empresa. Utilizamos 
as melhores ferramentas do mercado para 
realizarmos o envio dos e-mails, garantindo 
que a entrega seja feita corretamente e de 
forma mensurável. Avaliamos os dados e seus 
resultados, além de um relatório completo 
para acompanhamento do cliente, visando 
sempre realizar as possíveis otimizações na 
comunicação para os próximo disparos.



7. BRANDING 
Construimos a melhor imagem e o 
melhor discurso, para que seu negócio 
tenha mais valor, relevância e seja mais 
atrativo para seu público.

Nosso objetivo é ajudar a descobrir, 
traduzir e expressar com clareza a 
personalidade da sua marca, revelando 
seu propósito, contando sua história e 
causando impactos positivos. 

Trabalhamos alinhados com nossos 
clientes para entender a essência da 
marca e definir seu posicionamento no 
mercado. Assim, construímos estratégias 
que evidenciam os diferenciais de 
produtos e serviços através de um 
conceito verdadeiro e consistente. 



CLIENTES



CONTATOS
Entre em contato, será um prazer conversar com você.

GABRIEL WASSERMAN
gabriel@marketingeweb.com

+55 21 99268-9536

LUCAS TORRES
lucas@marketingeweb.com

+55 21 97219-9769



OBRIGADO!

marketingeweb.com


