Site Personalizado
A MELHOR
FORMA DE FAZER MARKETING
PARA A SUA

EMPRESA

DIFERENCIAIS
DOS NOSSOS

SITES

DESIGN PERSONALIZADO
PARA O SEU NEGÓCIO
Buscamos, junto ao cliente, entender a história, a
motivação, a missão e o trabalho desempenhado
no negócio, para que possamos, desta forma,
projetar o melhor design possível para
promover a marca e transmitir o que
ela realmente gera e entrega de
valor com seus produtos.

MARKETING
O que as pessoas encontram quando procuram
a sua empresa no Google? Caso você não
possua um site, é provável que elas
não encontrem nada, e você
automaticamente perderá
potenciais clientes e
vendas!

RESPONSIVIDADE
Desenvolvemos sites que se adaptam aos diversos
tamanhos, tipos e variações de telas sejam elas
de aparelhos móveis ou não. Nosso design
responsivo proporciona uma experiência
personalizada única e agradável
que não distorce as imagens e
componentes presentes no
site.

OTIMIZAÇÕES

TÉCNICAS DE SEO
Utilizamos técnicas de SEO para ranquear
os sites de maneira otimizada, auxiliando
os mecanismos de busca como: Google,
Bing, Yahoo, UOL e afins a posicionarem
o seu site entre as primeiras exibições
nas pesquisas.

METATAGS DESCRIPTION E KEYWORD
As Metatags são “etiquetas” em forma de código
que, entre outras coisas, descrevem o conteúdo
do seu site. Tais recursos auxiliam os
internautas na hora de encontrar o
seu site mais facilmente nos
mecanismos de busca.

COMPACTAÇÃO INTELIGENTE
Otimizamos TODAS as imagens dos sites
com um algoritmo inteligente de altíssima
tecnologia para que o site consuma o
mínimo de internet e abra em
pouquíssimos milissegundos
na tela do usuário sem
perda de qualidade.

SUPORTE

ATENDIMENTO
Atendemos nossos clientes por telefone,
email, Facebook, Instagram,
WhatsApp e formulário
de contato pelo
nosso site.

SISTEMA DE AJUDA
Você pode encontrar no nosso site a
página FAQ, onde respondemos as
perguntas mais comuns sobre
os nossos produtos e
serviços.

MONITORAMENTO CONSTANTE
Realizamos o monitoramento constate
dos nossos serviços e servidores
para garantir que o seu site
esteja sempre no ar!

Obrigado!
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