


Empresa de Consultoria 
em Marketing Digital, 
especializado e dedicado 
a estratégias de 
resultados utilizando 3 
pilares fundamentais 
para grandes resultados:



O que vamos fazer pela sua 
empresa.



●
Inclusão das empresas na internet e 
acelerar as vendas através de estratégias 
digitais.

●
Criar ou melhorar a forma da 
empresa se comunicar.

●
Gestão Comercial com melhorias de 
conversão, método de vendas, 
Treinamentos, e criar processos de vendas 
mais assertivos, e Gestão Financeira.





●
O Começo de tudo.
No seu site ou e-commerce, você 
controla o conteúdo e a forma como se 
comunica com seus clientes atuais e 
potenciais. Oferecemos sites com 
tecnologias escaláveis e seguindo as 
melhores práticas do mercado, 
responsivos (isto é, adaptados para 
smartphones) e com o diferencial de alta 
qualidade visual e relevância de 
conteúdo de acordo com todos os 
critérios de posicionamento dos 
principais Buscadores.



●
Captação de Clientes.

Ter um site mal posicionado no Google 
é o equivalente a ter uma loja com as 
portas fechadas. Através de 
campanhas nas plataformas Google 
Ads e SEO, aliado a uma Tecnologia 
EXCLUSIVA de posicionamento, 
podemos fazer seu site aparecer em 
destaque para os clientes mais 
relevantes.
Com Tecnologia PRÓPRIA, 
posicionando sua empresa nos 
principais buscadores do mundo.



●
Comunicação direta

Pare de pensar em curtidas, comece a 
pensar em relacionamentos. 
Trabalhamos com as redes sociais mais 
importantes como Facebook, Instagram 
e LinkedIn, entendendo a função de cada 
uma e buscando uma conversa valiosa 
com sua base de clientes.
Nossas campanhas encontram pessoas 
com o maior potencial e entregam 
conteúdo relevante para elas.



●
Sua marca, sua comunicação.

Construir uma marca vai desde um 
visual impactante e memorável até 
mesmo a forma como sua empresa se 
comunica com consumidores e 
colaboradores. Na Idonea, construímos 
marcas desde o começo ou te 
ajudamos a renovar uma já 
estabelecida.



●

Conversão de Vendas

Vamos auxiliar o seu negócio a 
melhorar os resultados da sua 
operação. Não é simplesmente 
CAPTAR CLIENTES e TER NOVOS 
CLIENTES, e sim estar pronto para ter 
grandes resultados. Por ter um olhar 
direcionado, a consultoria consegue 
ser mais assertiva ao encontrar e 
implementar soluções que ajudem a 
empresa a aumentar sua 
produtividade de vendas.



●

Melhor aproveitamento dos Lucros.

Nossa  consultoria financeira 
profissional é tão importante porque 
pode alterar sua forma de administrar 
suas finanças, otimizando seus 
recursos, fazendo melhores 
investimentos e, consequentemente, 
aumentando a rentabilidade.





Criação de sites com as mais 
atuais tecnologias do 
mercado, prontos para 
exibição perfeita em mobile,
Desenvolvimento de Hot Sites 
e Landing Pages com até 200 
palavras chaves para melhor 
posicionamento orgânico.

Criação e gestão de Blog**



Posicionar sua empresa na 1º 
Página do Google (Orgânico)
Desenvolvimento de 
campanha para Google Ads, 
anúncios gráficos e em texto 
em mais de 90% dos sites da 
internet, para garantir que 
consumidores potenciais 
encontrem o seu site;



Postagens em diversas redes 
sociais como Facebook, 
Instagram e LinkedIn, com 
desenvolvimento de 
campanhas com seleção 
avançada de público-alvo por 
região, interesses e 
comportamentos, garantindo 
um uso inteligente do 
investimento; 

Gestão Youtube com edição e 
publicação de Vídeos.**



Criar o nome de uma nova 
marca, inclusive com 
pesquisas sobre os melhores 
domínios para o 
desenvolvimento do site 
institucional;
Criação de Logos com Manual 
de Marca, um guia completo 
para a correta utilização do 
material; de acordo com as 
melhores práticas vigentes no 
mercado;



Criar um perfil de clientes, 
reativação e nutrição
de carteira de clientes, bem 
como fidelizar os
clientes novos e antigos, Criar 
Método de Vendas,
Técnicas de Vendas com 
treinamento para Equipes e 
Melhoria de
processos de Vendas.



Controle Financeiro e melhoria na 
tomada de decisões, 
Como criar um Capital de Giro, 
Melhor Gestão dos Custos.
Redução dos Gastos, Análise 
permanente dos relatórios, 
Acompanhamento dos 
indicadores, Gestão de estoque , 
Com isso conseguimos Padronizar 
os processos financeiros 
maximizando lucros.



- Proposta OPEN
R$ 890.00/mês***
Marketing Digital
Contrato 12 meses

- Proposta PREMIUM
R$ 1290.00/mês***
Marketing Digital + Consultorias
Contrato 12 meses

*Serviços inclusos em propostas PREMIUM
**Serviços contratados a parte, consulte.
***Valores podem sofrer alterações sem 
aviso prévio.


