Serviços

Cases

Contato

Missão

Processos

FALAR COM UM CONSULTOR

DESEMPENHO, EFICIÊNCIA, EXCELÊNCIA, PRATICIDADE E RESULTADOS!

Entrando à fundo no seu negócio
e impulsionando seus
resultados!
Ajudando empreendedores a otimizarem suas vendas
através de anúncios online e estratégias digitais!
SOLICITAR CONTATO

NOSSOS SERVIÇOS

DEPOIMENTOS

Cases de Sucesso

CONHEÇA NOSSA EMPRESA

Somos uma agência de estratégias digitais focada em pequenos e
médios negócios.

Sobre nós
Nosso objetivo é fazer o seu negócio
vender mais através de anúncios online
direcionados para o seu público alvo.

Maximizamos seus resultados através de anúncios online
patrocinados no Google, Facebook e Instagram!
Além disso, criamos e otimizamos as estruturas e estratégias do seu
negócio, impulsionando suas vendas.

FALAR COM UM ESPECIALISTA

Somos a solução ideal para sua empresa!

NOSSOS SERVIÇOS

Soluções para o seu negócio


Consultoria
Especializada

Gestão de
Anúncios

O que oferecemos:

O que oferecemos:

Pesquisa de Dados
Análise de Melhorias
Direcionamentos
Mapeamento de Ações






Otimização de
Vendas






Direcionamos e mapeamos
ações para otimizar os
resultados do seu negócio.

O que oferecemos:

Criação de Anúncios
Otimização de Campanha
Facebook, Google, Instagram
Google Meu Negócio






Ideal para quem quer alavancar
significativamente as vendas do
seu negócio.

SAIBA MAIS 

Estratégias de Vendas
Funil de Vendas
Análise de Desempenho
Landing Pages

Analisamos e criamos métodos
para melhorar a performance de
sua estrutura.

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

Nossa missão

Resultados

100%

ROI

100%

Faturamento

100%

Nós entendemos como o consumidor pensa! E com isso, criamos estratégias validadas e
especializadas que realmente convertem e trazem resultados.

Escala

100%

Nossa equipe trabalha de forma incansável para alcançar as maiores metas possíveis!

Processos

100%

Otimização

100%

Nós da Deepr temos convicção de que o o meio digital é o futuro e já faz parte do presente! Em
um mundo tão conectado, o marketing tradicional já deixou de ser eficiente.

FALAR COM UM CONSULTOR

ENTENDA COMO FUNCIONA

Processos de execução
Reunião
Neste momento discutiremos qual o objetivo do cliente.
Iremos analisar o que foi dito e oferecer as melhores
soluções para o projeto e definir o que precisará ser
feito.

1° Passo



Briefing
2° Passo

No Briefing detalharemos e acertaremos tudo o que
será feito no projeto, como será feito e quando. O
Briefing é uma base de perguntas que definirá o
escopo do projeto e o objetivo do cliente.



Preparação
Neste momento iremos realizar a preparação do
projeto, tais como coleta de dados de acesso, criação
de estratégias, análise de dados e afins. Tudo depende
do projeto e do escopo do mesmo.

3° Passo



Desenvolvimento
4° Passo

Com tudo preparado, separado e definido, daremos
início ao projeto e colocaremos em prático tudo o que
foi acordado e definido na proposta comercial enviada.



Resultado
E agora é hora de colher os resultados do projeto.
Alguns projetos são contínuos, outros são duradouros.
Todavia, é neste momento que o projeto é entregue e
finalizado.

5° Passo



Muito prático, né? Vamos negociar!
FALAR COM UM ESPECIALISTA

DIFERENCIAIS DA NOSSA EMPRESA

Por que trabalhar conosco?


Suporte a todo
momento

Uma parceria de
longo prazo

Seremos seu braço
direito!

Experiência e
referência

Damos todo o suporte que
precisar. Está com dúvidas ou
problemas? Conte conosco!

Nos importamos com seu
negócio! Faremos de tudo
para te ajudar a crescer!

Trabalhamos com excelência
e responsabilidade. Desde o
ponto A até o ponto Z!

Conte com uma equipe
criativa que pensará sempre
nas melhores soluções!

PERGUNTAS FREQUENTES

Entenda melhor nossa empresa
 O que vocês fazem?
Somos responsáveis pela criação de anúncios patrocinados na internet. Os mesmos são responsáveis por alavancar as vendas e
visibilidade do seu negócio.
Com anúncios patrocinados na internet, a chance de você ser encontrado pelo seu cliente, aumenta significativamente!
Quando um possível cliente pesquisar por “Dentista no Rio de Janeiro”, por exemplo, você estará acima de seus concorrentes na
pesquisa, já que está pagando por aquela posição.
Esse é o nosso trabalho. Garantir mais visibilidade para o seu negócio.

 Como funciona o investimento?
 Em quais redes meu negócio vai aparecer?

Solicite um contato

Nome

Digite seu e-mail

Entraremos em contato o mais breve possível. Estamos ansiosos
para falar sobre o seu negócio!

DDD + WhatsApp

Nome da empresa/projeto

Como podemos te ajudar?
 sac@deepr.com.br
 +55 (21) 9 8337 9077
 deepr.com.br

 ENVIAR SOLICITAÇÃO

 deepr.com.br

Sobre nós

Acessos

Contato

Serviços

Somos uma agência de estratégias
digitais focada em pequenos e médios
negócios.

Página Inicial

 sac@deepr.com.br

Gestão de Anúncios

Contato

 +55 (21) 9 8337 9077

Consultoria Especializada

Cases de Sucesso

 deepr.com.br

Otimização de Vendas

Maximizamos seus resultados através
de anúncios online patrocinados no Google,
Facebook e Instagram!

Serviços

Página de Vendas
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© 2020 Deepr. Todos os direitos reservados.
CNPJ 40.017.858/0001-83. DEEPR MARKETING DIGITAL
Termos de Uso

Políticas de Privacidade

Políticas de Cookies

Políticas de Serviço

