ReachSite + ReachEdge
Site responsivo e software de conversão e gestão de lead
O ReachSite™ tem um design proﬁssional e é responsivo, com uma
versão web e outra móvel, você vai conseguir atrair mais visitantes
até seu site. O ReachSite foi desenvolvido especialmente para
trabalhar com o ReachEdge, nosso software de conversão e gestão,
que ajuda você a conseguir mais leads, e a transformar esses leads
em clientes, além das informações sobre seu ROI. Pelo fato do
ReachSite e o ReachEdge se complementarem, você consegue ter um
retorno muito maior do seu marketing digital™.

• Impressione os visitantes do seu site
• Receba mais contatos via desktop e dispositivos móveis
• Converta mais contatos em clientes

Impressione seus visitantes
Impressione seus visitantes com um design proﬁssional, conteúdo atraente e belas imagens que ajudam a ﬁxar
sua marca. No layout do seu ReachSite™ você terá as informações sobre seus produtos descritas de forma clara
para melhor entendimento dos visitantes, além de informações sobre sua localização, preços e formulários e
contato localizados em todas as páginas, facilitando o contato dos seus leads com a sua empresa.

Converta quem entrou em contato com você
O ReachSite™ é feito com tecnologia de ponta além de ser responsivo, o que facilita sua navegação nos
dispositivos móveis para que você tenha as melhores ferramentas em mãos. Além disso, ele é otimizado para
obter mais dados de quem te visitou. Com um formulário de contato intuitivo, você poderá ter informações como
telefone dos consumidores e e-mail com mais facilidade. Isso signiﬁca que mais contatos recebidos no seu site
poderão se transformar em leads valiosos.

Seja encontrado nos buscadores
Como o ReachSite™ é responsivo, sua empresa pode ser acessada e encontrada onde e quando seu cliente
quiser, além de estar programado para atender às principais técnicas de SEO, possibilitando que seus clientes
achem sua empresa com mais facilidade nas buscas orgânicas.

Saiba o ROI das suas campanhas
O ReachEdge™ é um Software de Conversão e Gestão de Lead que ajuda você a converter em clientes os
visitantes que entraram no seu site. Você terá um acompanhamento detalhado dos seus contatos organizados
por origem. Receba informações dos seus contatos em tempo real direto no seu smartphone. Você também pode
trabalhar esses leads e programar alertas e disparos de e-mails que ajudam você a vender mais, além de gerar
relatórios com informações sobre seu ROI, facilitando a deﬁnição de uma estratégia de marketing on-line efetiva.
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O que você vai ter
ReachSite: Design Profissional
Site responsivo, adaptado para mobile, desktop e tablet, desenvolvido em Wordpress.
Templates desenvolvidos especiﬁcamente para cada segmento de mercado com design moderno e intuitivo.
Foco total em conversão (número de telefones, e-mail e formulários estrategicamente posicionados para direcionar o visitante para conversão).

ReachSite: Conteúdo e imagens
A ReachLocal cria 100% do conteúdo do site com redação proﬁssional focado nas melhores práticas de SEO
promovendo uma melhor indexação nas buscas orgânicas sem a necessidade de trabalho do cliente.
Basta apenas fornecer o brieﬁng (não garantimos posicionamento nas buscas orgânicas).
Imagens proﬁssionais que valorizam seu produto e/ou serviço.
Criação de até 7 páginas de menu sendo: 1 Home/Principal, 1 Contato/Formulário e até 5 para Produtos e Serviços.
Design atualizado a cada dois anos (opcional).

ReachSite: Onsite SEO
As principais estratégias de SEO aplicadas à interface do site que garantem a indexação correta pelo Google nas
buscas orgânicas.
Estratégia de linkagem interna promovendo ﬂuxo entre as páginas do site.
Integração do ReachSite™ com o Google+

( ReachLocal enviará um tutorial para que o cliente crie sua própria conta caso ainda não possua).

ReachEdge: Software de Conversão e Gestão de Lead
Integração do Reachsite™ com o ReachEdge™ para captura automática dos Leads e métricas de desempenho do site.
Captura automática dos dados de contato possibilitando a gestão dos leads pelo software.
Captura e gravação das ligações telefônicas para melhor gerenciar e classiﬁcar seu lead.
Aplicativo que lhe dá acesso aos leads na palma da sua mão.
Disparos de lembretes automáticos para a equipe de vendas fazer um acompanhamento dos leads.
Geração de relatórios possibilitando mensuração do ROI de cada produto atrelado ao ReachSite™.

Especialistas em marketing digital
Proﬁssionais especializados para conﬁgurar, desenvolver e analisar as melhores estratégias focando sempre
na melhor performance do site.
Instalação completa do software do ReachEdge™ e total integração com seu site.
Instalação e conﬁguração para receber alerta sobre leads, notiﬁcações de sua equipe e nutrição de leads por e-mail.
Análise dos relatórios e feedbacks para melhorar seu site e suas campanhas de marketing digital.
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