Nossa solução de marketing integrado.
WV Serviweb Agência Digital.
Roteiro de Serviços e Produtos.

Wagner José Pereira
@wagner.jpereira
@wvserviweb
(87) 9 9646-6619

Consultoria Gratuita
VAMOS ESTUDAR, DESCOBRIR
E PLANEJAR O QUE A SUA
EMPRESA NECESSITA PARA
ATRAIR MAIS CLIENTES E
VENDER +

Sites e LANDING PAGE
Desenvolvemos sites
otimizados e de alta
performance. Todos os projetos
de criação de sites são
totalmente customizados para
atender as necessidades de
nossos clientes e parceiros.
Trabalhamos com planejamento
e entrega do site o mais breve
possível, Desenvolvemos a
mais de 15 anos.
Não só um designer atrativo
mais com uma linguagem
estratégica de vendas ou
captação e envolvimento de
clientes

Apresentação de
Soluções de Mídia
ESTAMOS COM UMA METODOLOGIA
COMPLETA PARA ALAVANCAR SUA
EMPRESA NO VIRTUAL E GERAR
RESULTADOS REAIS.

Identidade Visual
Criamos a logomarca, e toda a
sua identidade visual.
Entregamos o manual da
identidade visual, documento
que serve para estabelecer
normas e critérios técnicos de
reprodução da marca.

Hospedagem de
Sites

E-Commerce

REGISTRO DE DOMÍNIO
GRATUITO POR UM ANO E
HOSPEDAGEM GRÁTIS POR
(6) SEIS MESES.

OFERECEMOS SOLUÇÕES
ATUAIS, ROBUSTAS,
INTUITIVAS E DINÂMICAS, SEM
LIMITAÇÕES.

Gestão de Redes
Sociais

Gestão de Tráfego
Com o domínio das redes sociais sobre o
comportamento dos usuários da internet o
cenário do marketing mudou, ficou mais
barato e centenas de milhares de empresas
estão anunciando para seus clientes.
Isso nos leva a uma concorrência alta pela
atenção dos clientes, e por isso só fazer
anúncios não trás o melhor resultado.
Uma solução integrada passa por todas as
etapas, desde trazer a atenção dos
compradores até eles se tornarem clientes e
continuarem comprando. E faz isso de forma
consistente e consciente para você obter o
máximo de resultado com o investimento
certo!

CRIAÇÃO DE UM PADRÃO
VISUAL E DE
INTERAÇÃO COM SEGUIDORES.
Com campanhas de
impulsionamento de conteúdos.

Anúncios no
GOOGLE ADS
SUA EMPRESA NO TOPO DAS
PESQUISAS DO GOOGLE NA
SUA REGIÃO DE ATUAÇÃO.

Apareça para seus clientes
quando eles procurarem o
seu produto ou serviço.

