
FACEBOOK
ADS



Campanhas de alta conversão com

resultado imediato.

SUAS CAMPANHAS
DO FACEBOOK ADS
IRÃO PARA O
PRÓXIMO NÍVEL.
 



Estar presente de maneira profissional e

eficiente nas redes sociais, se tornou não

mais uma opção, e sim uma necessidade

das empresas que visam grandes

conquistas e reconhecimento.

 

Nesse contexto o Facebook Ads ou

Instagram Ads são ferramentas ideais para

colocar a sua empresa na mira dos usuários

certos, no local certo, sugerindo suas

postagens, sua página e ofertas para a

audiência exata que você procura. Um dos

grandes benefícios de anunciar no

Facebook Ads ou no Instagram Ads é a

possibilidade de segmentação que ele

oferece.

COMO
FUNCIONA?
 



O QUE SERÁ FEITO?
 

Realizamos o
acompanhament
o da efetividade

dos anúncios
através do pixel

de conversão.

CONVERSÃO

Escolhemos seu
público baseado

em dados
demográficos,

comportamentos
ou informações

de contato.

ALCANÇAR
PESSOAS Nossa equipe irá

fazer
otimizações

constantes em
suas campanhas
para aumentar

seus resultados.

OTIMIZAÇÃO



O QUE SERÁ FEITO?
 

Confeccionamos
as campanhas

com as melhores
estratégias e as

últimas
novidades do

Google para seu
negócio.

CAMPANHAS
Nossos

relatórios
mostram a você

como seus
anúncios

afetaram seu
negócio, de

forma visual e de
fácil leitura.

RELATÓRIOS

Nossa equipe
está preparada

para atender
você e tirar
todas suas

dúvidas sobre
suas campanhas.       

SUPORTE
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Campanha com alta taxa

de envolvimento e Cliques.

Proposta em captar

clientes via Messenger do

Facebook.

MÉTRICAS E
RESULTADOS
 



Campanhas sendo

disputadas no leilão do

Facebook com taxa acima

de média. 

MÉTRICAS E
RESULTADOS
 



DEPOIMENTO
Claudinei
Empresário 

https://youtu.be/qx91AKIjx0U


SERÁ UM PRAZER EM
NOS DEDICAR PARA

TRAZER OS
RESULTADOS QUE

VOCÊ PRECISA.


