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O gerenciamento de redes sociais é fundamental para o sucesso de uma

estratégia de marketing digital. Ele envolve o planejamento, criação e

distribuição de conteúdo nas redes sociais, bem como a análise dos

resultados para avaliar a eficácia da estratégia. O gerenciamento de redes

sociais também inclui a interação com os seguidores, respondendo a

comentários e mensagens e monitorando a reputação da marca nas redes

sociais. Ter uma estratégia de gerenciamento de redes sociais bem-

sucedida pode aumentar o engajamento do público, a fidelidade à marca e

as vendas.

GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS

REDES SOCIAIS QUE TRABALHAMOS

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
GOOGLE MEU NEGÓCIO
TIK TOK
PINTEREST
LINKEDIN
YOUTUBE



Marketing de conteúdo é uma estratégia de marketing digital que envolve a

criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para um público-alvo

específico, com o objetivo de atrair e engajar esse público, e assim,

promover a marca e gerar conversões.

MARKETING DE CONTEÚDO

Veja um exemplo de marketing de conteúdo
https://tectracker.com.br/blog/

https://tectracker.com.br



A criação de artes para as mídias sociais é um processo de desenvolvimento

de imagens visuais e gráficas que são especificamente projetadas para

serem compartilhadas e visualizadas em plataformas de mídia social, como

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre outros. Essas artes podem

incluir designs de postagens, capas de perfis, imagens de anúncios e outras

peças de conteúdo visual. A criação de artes eficazes para as mídias sociais

requer um bom entendimento da identidade visual da marca, do público-

alvo e das melhores práticas de design para cada plataforma de mídia

social.

MARKETING DE CONTEÚDO



SEO (Search Engine Optimization) é o processo de otimização de um site ou

conteúdo para melhorar sua visibilidade e classificação nos resultados dos

mecanismos de busca, como o Google. Isso é feito por meio de uma série de

práticas técnicas e de conteúdo que ajudam a tornar o site mais relevante e

valioso para os usuários e para os algoritmos de busca. O objetivo do SEO é

aumentar o tráfego orgânico e a visibilidade do site, resultando em mais

conversões e vendas.

SEO  (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION – DO PORTUGUÊS,
OTIMIZAÇÃO PARA OS MECANISMOS DE BUSCA)

PRIMEIRO LUGAR
NAS BUSCAS DO

GOOGLE
(RASTREADOR

VEICULAR
AMERICANA-SP

PRIMEIRO LUGAR
NAS BUSCAS DO

GOOGLE
6 PALAVRAS

CHAVES (AULA
DE GUITARRA EM
AMERICANA-SP

PRIMEIRO LUGAR
NAS BUSCAS DO

GOOGLE
MODA FEMININA

EM NOVA
ODESSA-SP

PRIMEIRO LUGAR
NAS BUSCAS DO

GOOGLE
PEÇAS PARA
TANQUINHO -

BRASIL



Gerenciamento de campanhas no Google, Facebook e Instagram é o

processo de criar, executar e monitorar campanhas publicitárias nessas

plataformas de mídia digital. O objetivo é maximizar o desempenho da

campanha, atingindo o público-alvo certo, no momento certo, com a

mensagem certa.

O processo inclui a definição dos objetivos de negócios, a segmentação do

público-alvo, a criação de anúncios e o gerenciamento do orçamento e do

lance de lance. O gerenciamento de campanhas também envolve a análise

de dados e o ajuste das estratégias com base nos resultados obtidos, para

garantir que a campanha esteja alcançando seus objetivos de forma eficaz.

O monitoramento contínuo é essencial para garantir que a campanha esteja

em conformidade com as políticas de publicidade das plataformas e que

está obtendo o melhor desempenho possível.

GERENCIAMENTO DE CAMPANHAS NO GOOGLE, FACEBOOK E
INSTAGRAM

Outras campanhas opicionais



O nosso desenvolvimento de sites é feito com muito am♥r !

Nossos projetos são sites profissionais com design personalizado e

tecnologia de ponta, desenvolvidos apenas para marcas e empresas que

desejam obter sucesso em vendas com o marketing digital.

Nosso cliente Escola Só Música, contratou nosso serviço de Busca Orgânica

e seus resultados estão sendo espetaculares

PROJETOS REALIZADOS - PRIMEIRA PÁGINA
GOOGLE

ESCOLA SÓ MÚSICA - AULAS DE PIANO 

ESCOLA SÓ MÚSICA - AULAS DE VIOLÃO ESCOLA MÚSICA

AULAS DE GUITARRA

TENHA SEU WEBSITE NA
PRIMEIRA PÁGINA DO GOOGLE

WWW.INFOEXTREME.COM.BR
19 - 9.9457-2513

http://escolasomusica.com/


PRINCIPAIS CLIENTES

TENHA SEU WEBSITE NA
PRIMEIRA PÁGINA DO GOOGLE

WWW.INFOEXTREME.COM.BR
19 - 9.9457-2513


