


Atualmente o site não aparece na primeira página do google 

quando pesquisado pelas principais palavras-chave.



• Nos softwares de análise de SEO verifica-se que existem muitos factores que 

condicionam o bom desempenho do site.

• A plataforma actual do site (One Page Scroll) não é a mais indicada para uma 

otimização eficaz, devendo optar por site com páginas independentes



Torne o seu site visível para quem procura

um bom posicionamento gera oportunidades de negócio

O seu site otimizado nos principais motores de busca,

e com construção de  backlinks de qualidade para aumentar a sua relevância.



Quando se trata de marketing para as empresas locais, 

sabemos a importância de obter a maior exposição possível. 

Atrair leads comerciais qualificadas significa otimizar

o seu site no Google Places para atrair os clientes que pretende!



Coloque o seu negócio junto de clientes 

que estão dispostos a comprar

As empresas utilizam o Google Adwords pela precisão e resultados 

rápidos, o que torna imperativo uma boa gestão de cliques.



Oportunidade para aumentar a exposição da sua empresa 

ao mesmo tempo aumentar a fidelização dos atuais clientes

e conquistar potenciais interessados

A presença e os anúncios nas redes sociais, ajudam a reforçar a marca junto 

dos consumidores, podendo criar tráfego adicional para o seu site



Criação de  conteúdos relevantes e originais

Sugerimos atender sempre às diretrizes da

otimização para motores de busca.



O Marketing Online eficaz deverá ser sempre 

rastreável, mensurável e verificável.

Trabalharemos em estreita colaboração consigo para examinar os 

dados de análise dos visitantes do seu site, para podermos 

oferecer sugestões e identificar oportunidades



geral@netinbound.pt

www.netinbound.pt

tel 224 032 197

SEO - Search Engine Optimization

Otimização do site para motores de pesquisa nas palavras-chave mais relevantes e construção de 

backlinks de qualidade para aumentar a relevância.

SEA - Search Engine Advertising

Gestão de campanhas de links patrocinados no Google Adwords com gerenciamento de lances, 

inclusão de serviço de Display e Remarketing com budget de investimento a definir

.

Web Design e Marketing de Conteúdos

Reformulação do vosso site ou criação de novo em Wordpress com adaptação ao formato mobile, 

atendendo sempre às melhores diretrizes de otimização para motores de pesquisa.

Redes Sociais

Manutenção com publicação de posts frequentes com notícias relacionadas e preparadas. Elaboração de  

anúncios para maior alcance e tráfego para o site. Com budget de investimeto a definir

Análise e Relatórios de Estatísticas

Trabalharemos em estreita colaboração consigo para examinar os dados de análise dos visitantes do seu 

site, para podermos oferecer sugestões e identificar oportunidades. Inclui rastreamento de rankings, análise 

da concorrência, tráfego e acompanhamento de desempenho. Apresentação de relatórios mensais.

Prestação de serviços em Marketing Digital

Valores de Investimento

Elaboração e manutenção do plano pelo período de 12 meses, com renovação por mútuo acordo.

Valor mensal: 180€

Nota: Neste valor não está incluído a publicidade em Adwords e Facebook Ads. Posteriormente será 

definido um budget de investimento, em função da disponibilidade financeira e objectivos a alcançar.


