
Você sabia que existem técnicas capazes de alavancar
o seu negócio e dobrar os seus rendimentos ao final
do mês? Sabia que muitas delas podem ser
empregadas sem ao menos sair de casa? 
Certamente você já deve ter reparado que, a todo
momento, a maioria das pessoas a sua volta passam
horas olhando as telas dos seus celulares ou
smartfones. 

INVESTIR EM MARKETING
DIGITAL PODE DUPLICAR OS
SEUS RENDIMENTOS E FAZER
O SEU NEGÓCIO CRESCER

A publicação de artigos informativos e de qualidade nos blogs é uma das estratégias
mais utilizadas por grandes negócios quando se trata de Marketing de Conteúdo.



Sem contar que mais da metade da população
mundial possui algum dispositivo eletrônico móvel. 
Com certeza que esses números tendem a crescer
cada vez mais. 

Então porque você não está no local para onde as
pessoas mais olham? Assim fica mais fácil do seu
cliente em potencial vir ao seu encontro. 

Pesquisas apontam crescimento considerável de empresas que investem de
forma recorrente em práticas de marketing, nas mais diversas modalidades. 



O QUE É MARKETING DIGITAL?

Marketing Digital é o conjunto de ações estratégicas
direcionadas para um determinado público alvo, com
o intuito de atrair o maior número de pessoas para o
seu negócio, atuando nos mais diversos meios de
comunicação eletrônicos.

VANTAGENS DO MARKETING PARA NEGÓCIOS:

1. O ANÚNCIO QUE APARECE PARA VOCÊ, NÃO É O
MESMO QUE APARECE PARA MIM

A propaganda do seu produto ou empreendimento
poderá aparecer de forma personalizada de acordo
com o perfil do usuário mapeado pelas pesquisas e
sites que mais visita na  internet.

2. VOCÊ PODERÁ SER VISTO NOS SITES MAIS
ACESSADOS

Independente do assunto, os mais variados sites
oferecem a oportunidade para a publicação de
anúncios, e dessa forma, por meio de parcerias,
poderá pegar uma carona na popularidade de um site
já consolidado. 



Se tem um lugar onde você vai encontrar o seu
consumidor em potencial a todo o instante, esse lugar
é na internet. 
Com a globalização, os números de usuários digitais
estão aumentando cada vez mais, em curva
ascendente, e esse número só tende a aumentar. 

3. O SEU CONSUMIDOR EM POTENCIAL COM
CERTEZA ESTARÁ NA INTERNET

Isso porque, o uso frequente das redes sociais tornou
a internet o principal veículo de comunicação
interpessoal.
Assim, investir nesse ambiente virtual é apostar com a
certeza de que irá ganhar. 



ENTÃO VAMOS LÁ, COMO DE FATO O MARKETING
DIGITAL FUNCIONA?

Dentre as estratégias utilizadas nas práticas de
Marketing, verá a seguir as mais empregadas nos
meios digitais para alavancar o seu empreendimento: 

SEO1.
A sigla SEO (Search Engine
Optimization) , significa
em português Otimização
para Motores de Busca. É
o conjunto de ações para
tornar o seu site, produto,

canal, blog ou rede social ranqueados no topo da lista
de resultados em sites e plataformas de busca. 
E você deve estar se perguntando se isso é possível
para páginas web que estão iniciando agora ou marcas
que ainda não se consolidaram no mercado... Claro que
sim.
SEO é como uma “receitinha de bolo” que se for
seguida à risca, pode colocá-lo no topo da lista de
encontrados. Tais ações de SEO englobam, dentre
outras, empregar as palavras chave mais buscadas no
Google, por intermédio da plataformas como Key Word



Para isso, é necessário entender, de forma clara, quais
são as necessidades e anseios do público que se deseja
alcançar, e, depois disso, oferecer-lhes as soluções para
as suas demandas. 

Planner do google, em propagandas e textos.

MARKETING DE ATRAÇÃO2.

Que tal seus clientes serem
atraídos pela sua marca de
forma espontânea? Essa
estratégia vai muito além
de simples anúncios. 

MARKETING DE CONTEÚDO3.

Mostrar ao consumidor que você
entende do assunto que se
propôs a vender ou
simplesmente se dedicar à
publicação de conteúdos que
resolvam demandas pessoais do
seu consumidor, podem atrair além daqueles que desejam
o seu produto, aqueles que só estão interessados nas
informações e curiosidades sobre o tema de conteúdo.



Com essa estratégia, haverá um aumento de visitas e, por
consequência, o aumento do engajamento da página web. 

Existem várias formas de fazer isso, como a publicação de
textos atrativos, emprego de conteúdos com qualidade,
criação de vídeos sobre processos de fabricação,
mostrando, assim o diferencial da sua marca.

Então, agora que você já sabe da importância do Marketing
Digital para o crescimento do seu empreendimento, porque
não começar agora mesmo a por em prática as técnicas que
estão à sua disposição?
Garanto que verá os resultados acontecendo mais rápido
do que imagina!

A publicação de anúncios em redes sociais é como ponte que liga a sua página de
vendas com as mais diversas pessoas interessadas no seu conteúdo.


