WEB
PRESENCE

LEAD CONVERSION
SOFTWARE
ReachEdge™

SEU SISTEMA
INTEGRADO DE
MARKETING
DIGITAL

DIGITAL
ADVERTISING

Faça com que seu negócio seja visto por mais consumidores e converta-os em clientes com
nosso sistema integrado de marketing digital. Uma combinação perfeita de uma poderosa
tecnologia, equipe apaixonada e capacitada que ajuda você a conseguir os melhores
resultados possíveis!
Presença na Internet
Nós construímos toda sua estratégia de marketing online, para sua empresa aparecer onde as pessoas
estão buscando, navegando e socializando.

Anúncios Online
Nosso Sistema Integrado de Marketing Digital otimiza continuamente suas campanhas para que você
esteja - e se mantenha - sempre visível para seus consumidores.

Gestão de Leads e Automação de Marketing
Nosso poderoso software, o ReachEdge™ facilita o processo de gestão e conversão de leads e ainda
rastreia qual ação de marketing digital é mais eﬁcaz.
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PRESENÇA NA INTERNET

ReachSite™

ReachSEO™

Social

iLocal

Site multi-telas desenvolvido
para captar e converter
mais leads, integrado com
o ReachEdge™, nosso
software de gestão de
leads e automação de
marketing

SEO avançado que
melhora o seu
posicionamento nos motores
de busca, aumenta a sua
visibilidade nas buscas
orgânicas, direcionando
mais visitantes para seu site.

Marketing de conteúdo
que garante presença
online e aumenta a
visibilidade da sua marca
na internet.

iLocal é um dos
principais portais de
busca da internet, que
ajudará você a se
conectar com os seus
consumidores.

ANÚNCIOS ONLINE

ReachSearch™

ReachRetargeting™

ReachDisplay™

Campanhas no
Facebook

TotalBannerNow™

Campanhas de links
patrocinados que atingem
consumidores no momento
da compra.

O retargeting ajuda você
a sempre ser lembrado
pelos consumidores que
visitaram o seu site.

A Rede de Display ajuda
a construir sua marca e é
exibido em sites de
interesse do seu
público-alvo.

Campanhas que
fortalecem sua marca na
rede social mais famosa
do mundo.

Criamos o design do
banner, que resulta na
visita ao seu site e na
otimização da sua
campanha.

GESTÃO DE LEADS E AUTOMAÇÃO DE MARKETING

Gestão
de Leads

Automação de
Marketing

Relatórios sobre
seu ROI

Caixa de entrada
centralizada, mostrando
chamadas, e-mails,
formulários e bate-papos,
permitindo gerenciar leads e
responder rapidamente.

E-mails personalizados e
ferramentas de comunicação
de equipe, enviadas
automaticamente para
ajudá-lo a fechar mais vendas.

Relatórios on-line práticos,
que mostram seus leads por
origem de tráfego, como links
patrocinados, redes sociais ou
SEO.
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