
   

Marketing Digital de Performance  
Aumente suas vendas 



Somos uma agência de marketing digital, certificada como Google Partner  e 
comprometida em gerar resultados para nossos clientes  
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Através da nossa equipe especializada, com várias certificações no Google, estamos prontos para dar um ótimo atendimento aos nossos clientes, com 
transparência, comprometimento e resultados efetivos. Primando o atendimento, trabalhamos em parceria com o cliente, estudando e entendendo seu 
negócio, necessidades e objetivos. Dessa forma conseguimos chegar ao melhor resultado, gerando novos negócios através das estratégias de Marketing 
Digital utilizadas. 
 



GOOGLE ADWORDS 

Otimização para Google (SEO) 
Otimização de sites buscando melhorias em seu 
código-fonte e utilizando técnicas para um melhor 
posicionamento nos principais buscadores. 

Criação de Site 
Criação de sites otimizados, gerenciáveis e 
responsivos .Desenhados para uma maior 
conversão e experiência do usuário. 

Landing Pages 
Ideal para captar leads de produtos que 
precisam de uma venda mais especializada e 
com informações detalhadas. 

Lojas Virtuais 
Criação de lojas virtuais e estratégias de vendas 
online. Integração com principais meios de 
pagamentos e sistemas antifraude. 

Gestão de Mídias Sociais 
Conquiste mais clientes usando as redes sociais, 
gerando conteúdo e aumentando o relacionamento 
com seu público-alvo. 

Links Patrocinados (AdWords) 
Criação e Gestão de campanhas no Google 
AdWords (search, display, mobile, shopping) e 
Facebook Ads.  

Atuamos como parceiros dos nossos clientes, aplicando a humanização no atendimento, deixando que estes 

deem maior atenção aos processos dos seus negócios. 

Não importa qual o seu segmento. Teremos uma estratégia para  posicionar 
sua marca na internet e captar clientes para o seu negócio.  



Desenvolvemos websites que se adaptam a qualquer tipo de dispositivo, de 
acordo com as melhores práticas do Google. 

Design Exclusivo 
Desenvolvemos o layout exclusivo 
para seu site e de acordo com o 
manual da sua marca. 

🎨 

Layout Responsivo 
Não importa o dispositivo, seu site irá 
funcionar perfeitamente e com um visual 
extremamente atraente. 

📰 

Otimização SEO 
Seja encontrado pelos seus clientes. 
Nossos sites possuem todas as 
ferramentas para a otimização. 

🎯 



Desenvolvemos lojas virtuais responsivas e integramos com os principais 
meios de pagamento do mercado. Aqui sua loja fica aberta 24h.  

Integração ERP 
Integramos a loja virtual com sistemas 
ERP's para que você tenha apenas um 
estoque e preços sempre atualizados 

Layout Exclusivo 
Desenvolvemos o layout exclusivo 
para sua loja virtual e de acordo com 
o manual da sua marca. 

Segurança 
Mais de R$ 80 Milhões vendidos em 
nossas lojas virtuais e  nenhuma fraude 
concretizada. 

🎨 
Layout Responsivo 
Não importa o dispositivo, sua loja virtual 
ira funcionar perfeitamente e com um 
visual extremamente atraente. 

📰 

Otimização SEO 
Seja encontrado pelos seus clientes. 
Nossas lojas virtuais possuem todas as 
ferramentas para a otimização. 

Meios de pagamento 
Dispomos dos principais meios de 
pagamento para sua loja virtual, todos 
compliance com o PCI. 

💳 🎯 



Desenvolvemos lojas virtuais responsivas e integramos com os principais 
meios de pagamento do mercado. Aqui sua loja fica aberta 24h.  

💳 

Pensando resolver um grande problema das empresas no que diz respeito ao aquecimento de 
leads, a Web2lead criou o W2Sale – Sistema de Aquecimento de Leads. Uma plataforma 
simples e eficaz que faz o tratamento de leads de todas as campanhas de marketing digital, 
bem como do acesso orgânico dos sites e redes sociais. 
  
Identificando a origem de cada um dos acessos, seja ele on-line ou off-line, com o W2Sale é 
possível mensurar os resultados de campanhas com mais eficiência, além de possibilitar a 
criação de novas estratégias de captação muito mais assertivas. 
  
Além do sistema de identificação de midia, com o W2Sale ainda é possível acompanhar o 
comportamento dos usuários no site, mapeando sua navegação e entregando a ele apenas o 
conteúdo mais relevante. Com essa informação, nossos sistema segmenta toda a comunicação 
por e-mail, através de rotinas de envio automatizadas, ele mantém a comunicação com o cliente 
muito mais direcionada. 
  
O W2Sale ainda conta com um sistema de integração com Market Places, podendo colocar os 
seus produtos/serviços em diversos sites, como Mercado Livre e OLX, gerenciando tudo em um 
só lugar. 
  
Junto com o W2Sale, ainda temos integrado a ele o sistema de chat com inteligência artificial, 
que permite ao lojista manter um atendimento on-line em seu site com perguntas e respostas 
baseadas no comportamento dos usuários, aumentando em até 30% as conversões. 



E VOCÊ PODE ANUNCIAR EM DIVERSOS 
CANAIS DE VENDA 
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Por exemplo, no segmento automotivo, o trabalho de anunciar um carro seminovo com suas características e fotos em diversos portais é maçante, além de ser factível a erros. 
Por isto, desenvolvemos um sistema onde você cadastra e anuncia  a oferta uma única vez e automaticamente ele  replica em todos os portais qual você possui contrato. Com 
nosso sistema você gerencia todos os anúncios do seu estoque de seminovos em um único lugar de forma simples, rápida e fácil. 

Centralize seus produtos/serviços no W2Sale e conecte-se com os maiores marketplaces, 
automatizando o envio de produtos e centralizando a gestão de estoque, preço e pedidos. 



Dentro de uma base de contatos existem leads com perfis muito diferentes uns dos outros. Seja seu estágio de compra – desde leads que acabaram de 
acessar o site e se inscreveram para receber uma newsletter, até pessoas que já compraram seu produto – a região em que vivem, o gênero, time que 

torcem, entre outros. A segmentação é importante para entregar a mensagem certa para a pessoa certa. 
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User worldwide 

Contato Inicial 
Cliente demonstra interesse 
preenchendo um formulário 
com seus dados para contato. 

Aquecimento do Lead 
W2SALE efetua os disparos 
de e-mail e SMS de acordo 
com o interesses do cliente. 

Acompanhamento 
Acompanhe todas as ações dos 
cliente nas campanhas e 
monitore seu funil de vendas. 



Defina suas palavras chave com maior relevância para o seu produto ou serviço e 
acompanhe o seu posicionamento nos resultados de busca orgânicos do Google. 
Dessa forma você saberá como está evoluindo o SEO do seu site, podendo 
realizar ajustes e melhorias na sua estratégia de conteúdo. 
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Palavra 1
Palavra 2

Melhore o seu posicionamento 
Com o Google Rank Report você sabe quais palavras chaves estratégicas devem 
ser trabalhadas para melhor seu posicionamento no Google. 

Relatório mensais  
Receba mensalmente em seu e-mail relatórios completos e de fácil entendimento. 
Saiba  a sua posição no Google por palavras chaves estratégicas ao seu negócio. 
 



Acompanhando os resultados das suas campanhas de Google Adwords através do W2Sale, você pode comparer mês a mês, cada 
palavra chave utilizada, bem como a estruturação de cada um dos anúncios e seus resultados. 
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Saiba qual é mídia que mais atrai clientes para seu negócio e aumente o 
investimento neste canal para captar ainda mais. 
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Com o rastreador de mídida do W2Sale você saberá exatamente de qual campanha ou mídia veio aquele lead. Dessa forma é possível 
ajustar campanhas de acordo com os resultados, bem como saber e qual delas teve o melhor desempenho. 

35% 

Uma grande dificuldade para mensurar resultados de campanhas é quando estas envolvem captação por telefone. Através da ferramenta Leadfone você consegue 

identificar a origem de midia de cada ligação, além de receber por e-mail a gravação, como também escuta-la através do W2Sale, e auditar a sua equipe de 

atendimento e vendas.  



Os sistemas de chat com inteligência artificial pode ser usado para muitas 
finalidades, como esclarecer dúvidas, agilizar interações, responder perguntas, 
passar orientações, converter uma venda, entre outros. Sem dúvida, o chatbot 
com inteligência artificial é uma ponderosa ferramenta que vai revolucionar a 
comunicação entre empresas e consumidores. 
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CRIE  FLUXOS  PERSONALIZADOS 
Desenvolva fluxos personalizados de atendimento que atendam a necessidade de 
seus clientes de forma rápida e eficaz. 

SEMPRE DISPONÍVEL 
Não perca clientes e nem oportunidades por estar off-line. Disponibiliza ao seus 
clientes um forma inteligente de contato 24hs por dia. 

DESIGN INCRÍVEL 
Encante seus clientes com um design incrível, respostas rápidas e eficientes sem 
que tenham que esperar por alguma pessoa disponível. 



02. CRIAÇÃO 
Aplicamos a identidade visual da 

sua marca no Wireframe do projeto, 
respeitando suas considerações e 

referências prévias.  

01. WIREFRAME 
Criamos a estrutura de seu projeto 
para que as informações estejam 

dispostas da melhor forma possível. 

03. PROGRAMAÇÃO 
Colocamos a inteligência necessária para 
seu projeto ser um sucesso! Realizamos 

as integrações com os sistemas, 
otimizamos para o Google e muito mais. 

05. PUBLICAÇÃO 
Publicamos o projeto em nossos 

servidores de produção e 
acompanhamos a propagação nos 

servidores DNS.  

 
 

06. ACOMPANHAMENTO 
Damos continuidade no trabalho de 

SEO, redes sociais, criação de 
campanhas para links patrocinados, 
manutenções evolutivas e corretivas 

no projeto. 

04. TESTES 
Validamos as integrações e os  

formulários de contato. Avaliamos o 
projeto em diferentes dispositivos e 
navegadores para que tudo esteja 

funcionando perfeitamente. 

PLANEJAMENTO 
Entendemos a  sua 

necessidade e planejamos 
formas de posicionar sua 

marca na internet para obter 
mais resultados. 

Saiba como é nosso trabalho de desenvolvimento até a publicação do projeto 
e o que fazemos  após a entrega.  



Melhor do que saber todas as etapas do projeto, é saber quanto tempo cada 
uma levará para ser concluída. 

JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Planejamento 

10 dias úteis 

Wireframe e Criação 

10 dias úteis 
Programação 

20 dias úteis 

Testes e Publicação 

10 dias úteis 

Ajustes e melhorias 

Durante todo o contrato 

 



Quer saber mais sobre nossa agência e nosso trabalho? Entre em contato 
conosco, teremos o prazer em lhe atender! 

Recife 
JCPM Trade Center 
Avenida Eng. Antônio de Góes, 60, 7º e 14º andares  
Boa Viagem – Recife 
Tel.: (81) 3771.5515 
 

Web2Lead Agência de Marketing Digital 

Porto Alegre 
Rossi Bussiness Park 
Avenida Ipiranga, 7464 – Salas 605 e 607 
Jardim Botânico – Porto Alegre 
Tel.: (51) 3392.3000 
 

Curitiba 
Corporate Evolution  
Rua Comendador Araujo, 499, 10º Andar 
Batel – Curitiba 
Tel.: (41) 3891.0632 
 


