


O que 
fazemos
Nossa empresa é totalmente orientada a 

dados, seja na parte de desenvolvimento 

de um calendário editorial ou criação de 

uma loja, tudo é planejado e executado 

para que você atinja seus objetivos de 

negócio da melhor forma possível.



Como 
fazemos
Somos uma empresa orientada a dados, 

por isso, para nós a principal arma para o 

seu sucesso è entendermos de fato de 

sua empresa e seu negócio, Fazendo isso, 

nós iremos alcançar juntos os resultados 

almejados.



Onde 
estamos
Para nós, no marketing digital não existem fronteiras, 

por isso, atualmente estamos presentes em 12 

estados do Brasil proporcionando resultado para

mais de 40 empresas.



Assessoria estratégica de
Marketing Digital e Vendas



O que está incluso:



Detalhamento da
Estratégia



Conheça nossa
Metodologia 
de Vendas
Nossa metodologia única baseia-se em um funil de 
vendas ampulheta, um processo totalmente diferente 
do mercado tradicional onde o funil de vendas 
comum funciona somente em 3 etapas. 

No Funil Ampulheta o processo de venda acontece 
em 6 etapas formando um ciclo infinito de vendas, 
não deixando com que suas vendas oscilem mês a 
mês e ainda triplicando o resultado do funil 
tradicional.

 FUNIL DE VENDAS 
TRADICIONAL



Conheça nosso
Funil Ampulheta



Entenda a diferença
de crescimento dos funis



Etapas do
Projeto



Etapas do projeto

➔ Análise do negócio e serviços

➔ Diagramação e separação de serviços, nicho e públicos

➔ Levantamento e Definição do processo de venda

➔ Reunião de Prioridades de venda

➔ Levantamento de Conteúdo

➔ Definição e Alinhamento de Público Alvo

➔ Levantamento de Filtragem de Melhor Cliente

➔ Definição de Localidades Atuantes 

➔ Definição de Canais e Orçamento para Anúncios

ETAPA 1 ANÁLISE



Etapas do projeto

➔ Configuração de Contas de Anúncios Facebook ADS e Google ADS

◆ Criação de Conta caso não tenha

◆ Configuração do Business Facebook com vinculação de contas

◆ Configuração de Pixel do Facebook

◆ Instalação de Google Analytics

◆ Configuração de Metas google Analytics 

◆ Vinculação de Google Analytics + Google ADS

◆ Configuração de Conversão Google ADS

◆ Configuração de Formas de Pagamentos

➔ Organização estrutural e de conteúdo da Página de Vendas

◆ Criação do conteúdo de vendas 

◆ Organização do material fornecido pelo cliente

◆ Definição estrutural da página

ETAPA 2 ESTRUTURAÇÃO

➔ Criação e Implementação de Página de Vendas

◆ Criação de layout da página de vendas

◆ Programação do layout da página no 

wordpress

◆ Instalação da página de vendas no domínio

◆ Configuração de Domínio e Hospedagem

◆ Instalação de Tags de conversão para 

monitoramento

➔ Google Meu Negócio

◆ Criação de conta

◆ Configuração de Conteúdos de Imagens

◆ Otimização de Títulos e descrição para melhor 

encontrabilidade do negócio



Etapas do projeto

➔ Facebook ADS

◆ Estrategista de Campanhas para organização e aplicação

◆ Elaboração de Copy de Vendas para anúncios

◆ Criação de peças gráficas necessárias para campanha

● Peças para anúncios

● Vídeos

◆ Pesquisa e organização de público ideal para seu negócio

◆ Organização estrutural das campanhas 

◆ Tagueamento para monitoramento dos resultados de cada 

anúncio

◆ Monitoramento diário de resultados

◆ Otimização para melhor utilização do Investimento

◆ Teste A/B de copy, criativos, objetivos e públicos.

◆ Análise da concorrência o que estão fazendo em anúncios

ETAPA 3
AMPLIAÇÃO DE 

VENDAS

➔ Google ADS

◆ Configuração de Campanha de Rede de Pesquisa

◆ Pesquisa de termos utilizados para encontrar seu Serviço

◆ Elaboração de Copy de Vendas para anúncios

◆ Configuração de Público

◆ Tagueamento para monitoramento dos resultados de 

cada anúncio

◆ Monitoramento diário de resultados

◆ Otimização para melhor utilização do Investimento

◆ Teste A/B de copy, criativos, objetivos e públicos.

◆ Análise da concorrência o que estão fazendo em anúncios

◆ Criação de peças gráficas necessárias para campanha

● Peças para anúncios



Etapas do projeto
➔ Configuração de Bot de Pré Atendimento

◆ Definição de Roteiro de Perguntas para qualificação 

do Contato

◆ Configuração e Vínculo de conta com Página de 

Vendas

◆ Criação de Página de Sucesso para direcionamento 

de Contato

◆ Instalação ou Vinculação de CRM para organização 

de Prospect

➔ Análise e Estruturação do Atendimento

◆ Análise junto ao cliente do atendimento após o Bot

◆ Consultoria de implementação de atendimento 

para venda

◆ Definição de Respostas rápidas para agilidade no 

atendimento

◆ Definição de processo de venda junto ao cliente

◆ Análise de resultados 

ETAPA 4 CAPTAÇÃO



Etapas do projeto
➔ Testes de Campanhas

◆ Testes de novas peças gráficas para 

melhor desempenho

◆ Testes de novas Copy de venda

◆ Teste de novos públicos

◆ Teste de nova Página de Vendas

● Alteração de Conteúdos

● Alteração de Imagens

● Alteração de Organização

◆ Análise de Resultados

➔ Realinhamento de Processo de Venda

◆ Melhorias de filtros de contato

◆ Alteração de Roteiro

◆ Alinhamento de Processo de venda

ETAPA 5 OTIMIZAÇÃO



Etapas do projeto

➔ Gestão de Redes Sociais

◆ Definição de melhores canais

◆ Criação de planejamento estratégico de 

conteúdo

◆ Criação de peças gráficas

◆ Consultoria de conteúdos a serem produzidos

◆ Utilização inteligente de recursos para 

aumento de engajamento

◆ Campanhas de aquisição de seguidores

◆ Aumento de engajamento

➔ Site Institucional

◆ Criação de Site Institucional para marca

◆ Criação de Conteúdo para site

ETAPA 6 CRESCIMENTO 
DE BASE



Aprovação de Propostas

Assinatura de Contrato

Reunião de Alinhamento de Estratégia

Aplicação de Etapa 1

Aplicação de Etapa 2

Aplicação de Etapa 3

Aplicação de Etapa 4

Aplicação de Etapa 5 

Aplicação de Etapa 6

CRONOGRAMA
Prazo total 06 meses do contrato

*as datas podem ser alteradas de acordo com a necessidade



Portfólio
Marketing Digital



Cases de  
sucesso

7 ANOS 
TRABALHANDO JUNTOS



Cases de  
sucesso

2 ANOS 
TRABALHANDO JUNTOS


