ReachSEO

Search Engine Optimization
O ReachSEO™ otimiza o seu ReachSite™ para buscas locais,
fazendo com que os consumidores encontrem sua empresa,
seja pesquisando via desktop ou mobile, gerando mais visitas
e mais leads para você.
• Aumente a visibilidade da sua marca nas ferramentas de busca
• Tenha mais visitas de quem busca em mapas, diretórios e redes sociais
• Transforme visitantes em contatos e contatos em clientes com um
Sofware de Conversão e Gestão de Lead
• Saiba quantos contatos você conseguiu e quantas ligações você recebeu a
partir de sua campanha de SEO

Aumente o alcançe do seu ReachSite em buscas orgânicas
O ReachSEO™ otimiza seu ReachSite™ para produtos e serviços que você quer divulgar quando os consumidores
estiverem pesquisando online. Nós trabalhamos junto com você para identiﬁcar qual é o seu melhor produto e, com o
nosso conhecimento e dados coletados, determinar o melhor conjunto de palavras-chave para aumentar a sua
visibilidade de marca.

Tenha mais visitas com um conteúdo otimizado
É necessário ter seu conteúdo sempre atualizado para que os consumidores engajem com a sua empresa e queiram
compartilhar seu conteúdo. Para isso criamos 100% do material para seu site focando nos produtos e serviços e também
conteúdo para seu blog sem que você precise se preocupar com isso. Todas as estratégias de conteúdos são direcionadas para
garantir as melhores práticas de indexação do Google e também o engajamento de seus consumidores com seu produto,
serviço e marca. Nosso Software de Conversão e Gestão de Lead, o ReachEdge™ captura automaticamente todos esses
visitantes que entraram em contato com você através dos formulários e telefone no seu site, concentrando todos os leads em
uma única ferramenta para que você possa fazer a gestão de uma forma prática e automatizada junto a sua equipe comercial,
oferecendo uma resposta rápida aos seus futuros clientes.

Sua empresa no Google My Business
Com o Google My Business você destaca sua empresa nas buscas orgânicas exibindo seu endereço, mapa de localização,
telefone, horário de atendimento, descrição do seu negócio e URL do seu site em qualquer dispositivo de pesquisa (celular,
tablet ou desktop). A ReachLocal se encarrega de criar o perﬁl com as informações mais relevantes para que sua presença
online seja consistente em toda a internet. Além disso, vinculamos seu perﬁl ao seu site e publicamos seu mapa de
localização na página de contato do seu site, garantindo a mesma informação onde quer que ela seja acessada.
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ReachSEO
Otimização On-Page
As principais estratégias de SEO aplicadas a interface do site que garantem a indexação correta pelo Google nas
buscas orgânicas.
Estratégia de linkagem interna promovendo o ﬂuxo entre as páginas do site.
Integração do ReachSite com o Google+ (A ReachLocal enviará um tutorial para que o cliente crie sua própria conta
caso ainda não possua).

Criação e Edição de conteúdo
Criação e conﬁguração de blog para geração de conteúdo e linkagem no ReachSite
Desgin responsivo, adaptado para mobile, desktop e tablet
Criação de 100% do conteúdo do blog, com redação proﬁssional focada nas melhores práticas de SEO promovendo
uma melhor indexação nas buscas orgânicas sem a necessidade de trabalho do cliente.
Criação de conteúdo proﬁssional focado em seu negócio e assunto relacionados a ele
Postagem semanal com temas deﬁnidos em brieﬁng (dicas, promoções, produtos, notícias, etc.). O pacote inclui 1
post por semana, totalizando 4 posts/mês.
A moderação é feita pela empresa contratante, o que facilita a interação com o cliente.

Perfil Google My Business
Criação e conﬁguração da página do Google My Business e integração com o ReachSite™ e ReachSEO™.
Atualização do perﬁl de acordo com a necessidade do cliente.
Tratamento das imagens e implantação na ferramenta Business View

Resultados Transparentes
Integração do ReachSite™ com a ferramenta ReachEdge™ para captura automática dos leads e métricas mais relevantes.
Rastreamento da origem das ligações e comparação dos resultados da sua campanha de SEO com suas outras
estratégias de marketing online.

Equipe de apoio
Especialistas focados em sua estratégia de SEO.
Análise constante de desempenho acompanhada de ações para melhorar os resultados.
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