WHAT THE
FUC* IS
N2?
OI, NÓS SOMOS A N2
SOMOS UMA AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL.
NOSSAS ESTRATÉGIAS SÃO TOTALMENTE
VOLTADAS A MELHORAR A PERFORMANCE DO SEU NEGÓCIO.

WWW.N2DIGITAL .COM.BR

TRANSFORMAMOS
AÇÕES EM RESULTADOS

MISSÃO
CRIAR SOLUÇÕES EFICIENTES
EM COMUNICAÇÃO
AGREGANDO VALOR AO SEU
NEGÓCIO POTENCIALIZANDO
RESULTADOS.

VISÃO
ESTAR ENTRE AS MAIORES
AGÊNCIAS DE PERFORMANCE DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E
REGIÃO ATÉ 2023.

VALORES
SOMOS UMA EMPRESA COM
PROPÓSITOS EMBASADOS NA
TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E
COMPROMETIMENTO COM SUA
EMPRESA, PARCEIROS E
COLABORADORES.

TEMOS CLIENTES
DIVERSOS PRESENTES
EM VÁRIAS PARTE
DO MUNDO

COMO
PODEMOS
TE AJUDAR?
Help

MARKETING DE PERFORMANCE
PARA CAPTAÇÃO DE LEADS
Sabe aqueles anúncios que aparecem quando os usuários pesquisam
determinados assuntos no mecanismo de busca do Google? Bem
como aquelas propagandas patrocinadas que você sempre vê nas
redes sociais como Facebook, Instagram e LinkedIn?
Nós criamos todas elas e garantimos ótimos resultados para o seu
negócio! Este poderoso serviço causa um impacto muito grande no
público-alvo da sua empresa no meio digital. Isso tudo porque os
anúncios têm visibilidade de acordo com a relevância da pesquisa.
Nós queremos que o seu objetivo seja alcançado o mais rápido possível, por isso que técnicas exclusivas de persuasão são colocadas em
prática para que o seu público-alvo seja instigado a consumir o que
lhe foi oferecido.
Esteja no topo sempre e conquiste cada vez mais clientes com a
gente!
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MARKETING DE PERFORMANCE
PARA E-COMMERCE
Para quem possui e-commerce, investir no marketing digital é muitoimportante, pois seu público está na internet e, por isso, é preciso utilizar o máximo dos recursos disponíveis para atrair pessoas para seu
site e gerar vendas.
Porém, como criar campanhas que gerem resultados satisfatórios?
A resposta é simples: investir no marketing de performance. Esse tipo
de estratégia permite a criação de ações mais efetivas que trazem
resultados reais e satisfatórios para seu negócio. Podemos definir o
marketing de performance como uma categoria do marketing digital
que, como o próprio nome diz, é voltada para a geração de resultados. Nesse tipo de estratégia, a empresa consegue mensurar todos
os resultados de cada campanha.
Então, se você tem uma loja física de roupas infantis, mas faz uso de
redes sociais para divulgar seu negócio, por exemplo, o marketing de
performance é feito para você.
Esteja no topo sempre e conquiste cada vez mais clientes com a
gente!
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INBOUND MARKETING
Inbound Marketing é o conjunto de estratégias de marketing que
visam atrair e converter clientes usando conteúdo relevante.
Diferente do marketing tradicional, no Inbound Marketing a empresa
não vai atrás de clientes, mas explora canais como mecanismos de
busca, blogs e redes sociais para ser encontrada.
O Inbound Marketing serve para 5 grandes ações:
•
•
•
•
•

Aumentar a visibilidade de seu negócio;
Diminuir o custo de aquisição de seus clientes;
Atrair clientes em potencial;
Gerar conteúdos que fazem diferença;
Otimizar o processo de vendas.
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GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Não dá para não estar nas redes sociais. Presentes no cotidiano de
todos, elas são uma excelente ferramenta para atrair, converter e fidelizar um cliente.
Mas o gerenciamento das redes socias de sua empresa não pode ser
feito por qualquer um. É preciso alguém que entenda de suas funcionalidades e como tirar o melhor proveito delas. Então, deixe que nossa
equipe cuide delas para você. Nós criamos um plano de ação, traçamos metas, desenvolvemos o conteúdo com nossas redatoras e jornalista, artes personalizadas com nossa equipe de designers, gerenciamos seus anúncios, e ainda monitoramos cada ação, enviando
relatórios detalhados para você.
Inspire-se e aumente a visibilidade da sua empresa.
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DESENVOLVIMENTO DE SITE,
E-COMMERCE E LANDING PAGE
A criação e o desenvolvimento de uma boa página web envolve
muitos fatores, como um design que transmita a identidade e os valores da marca de uma forma autêntica, uma excelente programação
e que sejam garantidos usabilidade, responsividade, otimização, intuitividade e dinamicidade.
A N2 Digital realizará:
• Todo o design de suas páginas de site e blog;
• Planejamento do caminho que o cliente percorrerá até a compra;
• Criação de funcionalidades que atendam às necessidades do cliente.
• Planejamento da árvore do site, para a verificação de onde estará
cada conteúdo.
Compradores também se interessam em sites que possuem tudo o
que precisam sem precisar procurar muito, como chats para contato,
local para tirar dúvidas, todas as informações sobre o produto e a localização da sua empresa, caso seja um prestador de serviços e como ele
pode te localizar em qualquer lugar, como e-mail e telefone para contatos.

Digite sua pesquisa aqui

FICOU INTERESSADO?
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CONTATO@N2DIGITAL .COM.BR
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