ReachSearch

Links Patrocinados
ReachSearch™ é um serviço de links patrocinados que coloca seu
anúncio no topo dos motores de busca, atingindo os consumidores
quando eles estão buscando por produtos ou serviços.
• Direciona os leads que estão pesquisando via web e via mobile
• Esteja presente em todos os motores de busca
• Tenha um custo menor por lead e um ROI maior através de uma
conversão otimizada
• ROI detalhado, incluindo um relatório do seu custo por lead

Conquiste mais consumidores
Nossos especialistas em marketing digital vão trabalhar junto com você para criar uma campanha focada em
atingir o seu público-alvo. Seus anúncios serão mostrados nas pesquisas em todos os dispositivos, incluindo
os smartphones e nosmaiores buscadores como Google, Bing, e Yahoo!, além de dezenas de diretórios,
fazendo com que mais pessoas achem você, acessem seu site e entrem em contato com você.

Otimize suas campanhas
Como um Parceiro Premium do Google, nós sabemos o que fazer para gerar resultados. Com um histórico de
mais de 1 milhão de campanhas, nós construímos campanhas com mais de 1.000 palavras-chave, focadas
em seu negócio. Além disso, nossa poderosa tecnologia otimiza seus resultados diáriamente com base em
conversões através de ligações e e-mails, por exemplo. Isso garante que você tenha o melhor desempenho
possível do seu investimento.

Veja os seus resultados detalhadamente
O desempenho da sua campanha é monitorado 24/7, para te entregar o melhor resultado possível. Com
os relatórios online, que você pode acessar através do seu smartphone, você poderá visualizar seus dados
em tempo real, como as visitas que seu site recebeu, ligações e formulários. Além de poder ouvir as
gravações de suas ligações. Dessa forma, você sempre saberá como sua campanha está performando.
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