
Descubra como impulsionar os seus resultados 

atráves da maior ferramenta de vendas do mundo!

. . .

Nós da Conectar WEB estamos prontos para te 

ajudar a alcançar os seus melhores resultados.

SAIA DA “CAIXINHA” E 
IMPULSIONE OS SEUS 
RESULTADOS!!!

https://www.conectarweb.com.br/
https://www.conectarweb.com.br/contato
https://wa.me/5511976371013?text=Ol%C3%A1


Utilize ferramentas, simplificadas e de nível profissional para análise 
de SEO indispensáveis em nossa plataforma e impulsione os seus 
resultados!

Receba sugestões de palavras-chave perspicazes, mais rentáveis 
para o seu segmento ou até mesmo de sites diretamente 
concorrentes.

Tenha acesso a análises de autoridade da página para ver quais 
páginaspáginas do seu site são consideradas autorizadas pelos mecanismos 
de pesquisa

Receba um relatório geral de auditoria de SEO com avisos e conselhos 
úteis para o seu site.

FAÇA VOCÊ MESMO
...

R$ 699,00 / mêsSAIBA MAIS

https://www.conectarweb.com.br/voce-faz-seo


NÓS FAZEMOS SEO
...

CONFIRA NOSSOS PLANOS

Fazemos Marketing Digital há mais de 12 anos, ajudando você a conquistar 
e a converter seus visitantes em seus clientes.

Vamos entender o seu modelo de negócio e aplicar a melhor estratégia de 
SEO e Marketing. A nossa expertise aplicada ao seu negócio!



Site – Desenvolveremos um site com blog com até 06 páginas, ou reestruturaremos o seu atual site.

SEO (otimização para mecanismos de busca) - Em outras palavras, vamos
tornar o seu site visível para os buscadores Google, Yahoo e Bing. É sabido que mais de 70% das empresas
que possuem um site na internet não fazem otimização. Aproveite essa lacuna de mercado e pule na
frente da sua concorrência.

Otimização de 25 palavras chaves – Sabe aquela busca no Google? É isso, vamos otimizar as palavras
chaves do seu site para que, quando alguém buscar por uma delas o seu site apareça ali, à disposição dochaves do seu site para que, quando alguém buscar por uma delas o seu site apareça ali, à disposição do
cliente. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e de concorrência para trazer os melhores resultados.

Google My Business - A sua empresa nas “Páginas amarelas do Google” – O GMB é o seu cartão de
visitas virtual disponível para todo o mundo, seja encontrado com a facilidade que você sempre sonhou.

Redes Sociais (Consultoria e ajuda técnica) – Vamos orientar e ajudar você e a sua equipe a se
beneficiarem das redes sociais, alavancando seu negócio. Você gerando conteúdo e se tornando uma
autoridade nas melhores redes disponíveis. Indicaremos o que fazer, como fazer e por que fazer. (Youtube,
Facebook, Instagram, Twitter, Google e Linkedin).Facebook, Instagram, Twitter, Google e Linkedin).

Artigos atrativos – 2 artigos escritos e publicados em seu site por quinzena. Os artigos serão sobre o
assunto do seu produto e têm como finalidade atrair pessoas interessadas e que sejam potenciais clientes.

PLANO JUMP...

R$ 960,00 / mêsFALE CONOSCO

https://www.conectarweb.com.br/contato


Site – Desenvolveremos um site com blog com até 08 páginas, ou reestruturaremos o seu atual site.

SEO  - Em outras palavras, vamos tornar o seu site visível para os buscadores Google, Yahoo e Bing. É sabido 
que mais de 70% das empresas que possuem um site na internet não fazem otimização. Aproveite essa 
lacuna de mercado e pule na frente da sua concorrência.

Otimização de 45 palavras chaves – Sabe aquela busca no Google? É isso, vamos otimizar as palavras
chaves do seu site para que, quando alguém buscar por uma delas o seu site apareça ali, à disposição do
cliente. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e de concorrência para trazer os melhores resultados.cliente. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e de concorrência para trazer os melhores resultados.

Google My Business - A sua empresa nas “Páginas amarelas do Google” – O GMB é o seu cartão de
visitas virtual disponível para todo o mundo, seja encontrado com a facilidade que você sempre sonhou.

Redes Sociais (Consultoria e ajuda técnica) – Vamos orientar e ajudar você e a sua equipe a se
beneficiarem das redes sociais, alavancando seu negócio. Você gerando conteúdo e se tornando uma
autoridade nas melhores redes disponíveis. Indicaremos o que fazer, como fazer e por que fazer. (Youtube,
Facebook, Instagram, Twitter, Google e Linkedin).

Redes Sociais –Redes Sociais – Iremos criar e administrar 2 redes sociais, com pelo menos 2 publicações por semana.
Imagens e textos por nossa conta (Facebook e Instagram).

Artigos atrativos – 3 artigos escritos e publicados em seu site por quinzena. Os artigos serão sobre o
assunto do seu produto e têm como finalidade atrair pessoas interessadas e que sejam potenciais clientes.

Anúncios* - Vamos criar as campanhas e impulsionar os seus produtos ou serviços no Google Adwords,
Facebook ADS e Instagram. Você vendendo muito mais em menor tempo. Até 2 campanhas por quinzena.

*Fica a critério do cliente o valor e duração dos anúncios, o valor de impulsionamento deverá ser pago diretamente pelo cliente ao Google ou Facebook

PLANO ADVANCED...

R$ 1490,00 / mêsFALE CONOSCO

https://www.conectarweb.com.br/contato


Site – Desenvolveremos um site com blog com até 10 páginas, ou reestruturaremos o seu atual site.

SEO  - Em outras palavras, vamos tornar o seu site visível para os buscadores Google, Yahoo e Bing. É sabido 
que mais de 70% das empresas que possuem um site na internet não fazem otimização. Aproveite essa 
lacuna de mercado e pule na frente da sua concorrência.

Otimização de 60 palavras chaves – Sabe aquela busca no Google? É isso, vamos otimizar as palavras
chaves do seu site para que, quando alguém buscar por uma delas o seu site apareça ali, à disposição do
cliente. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e de concorrência para trazer os melhores resultados.cliente. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e de concorrência para trazer os melhores resultados.

Google My Business - A sua empresa nas “Páginas amarelas do Google” – O GMB é o seu cartão de
visitas virtual disponível para todo o mundo, seja encontrado com a facilidade que você sempre sonhou.

Redes Sociais (Consultoria e ajuda técnica) – Vamos orientar e ajudar você e a sua equipe a se
beneficiarem das redes sociais, alavancando seu negócio. Você gerando conteúdo e se tornando uma
autoridade nas melhores redes disponíveis. Indicaremos o que fazer, como fazer e por que fazer. (Youtube,
Facebook, Instagram, Twitter, Google e Linkedin).

Redes Sociais –Redes Sociais – Iremos criar e administrar 2 redes sociais, com pelo menos 4 publicações por semana.
Imagens e textos por nossa conta (Facebook e Instagram).

Artigos atrativos – 4 artigos escritos e publicados em seu site por quinzena. Os artigos serão sobre o
assunto do seu produto e têm como finalidade atrair pessoas interessadas e que sejam potenciais clientes.

Anúncios* - Vamos criar as campanhas e impulsionar os seus produtos ou serviços no Google Adwords,
Facebook ADS e Instagram. Você vendendo muito mais em menor tempo. Até 4 campanhas por quinzena.

*Fica a critério do cliente o valor e duração dos anúncios, o valor de impulsionamento deverá ser pago diretamente pelo cliente ao Google ou Facebook

PLANO ENTERPRISE...

R$ 1980,00 / mêsFALE CONOSCO

https://www.conectarweb.com.br/contato


FALE CONOSCO

Agende uma reunião conosco e descubra o que podemos 
fazer por sua empresa!

https://www.conectarweb.com.br/contato
https://www.conectarweb.com.br/contato
https://www.conectarweb.com.br/
https://wa.me/5511976371013?text=Ol%C3%A1

