
 

GESTOR DE TRÁFEGO E ESPECIALISTA EM PÁGINAS DE VENDA

Lukas Lemos
O meu negócio é fazer o seu negócio vender mais. Trabalho com
criação e otimização de anúncios online nas plataformas do
Facebook, Instagram e Google.

+ 
Gostaria muito de te apresentar meu trabalho e mostrar as
possibilidades com o seu negócio. Vamos agendar uma reunião?

AGENDAR REUNIÃO 

 Você será direcionado(a) ao meu WhatsApp

Role para baixo

01 sobre mim.

Conheça um pouco sobre
mim.
Meu nome é Lukas Lemos. Trabalho há 3 anos no mercado digital e durante esses
anos venho me especializando em impulsionamento de vendas através de anúncios
online, copywriting e páginas de venda altamente persuasivas.

Durante esses anos, já trabalhei com diversos nichos desde e-commerce até
a�liados. Grandes e pequenos empreendedores. 

Hoje, meu foco principal é trazer mais vendas para os negócios e estabelecimentos
de meus clientes através de estratégias de captação e anúncios online. 

Eu tenho a convicção de que o meio digital já faz parte do nosso presente, isso é um fato.
Minha missão é ajudar empreendedores a alavancarem suas vendas usando o poder do
marketing e da internet.

02 serviços

Como eu posso ajudar o seu negócio

Anúncios Online
Eu serei responsável por criar e gerenciar as
campanhas de marketing e os anúncios
patrocinados da sua empresa. Usarei meus
conhecimentos para encontrar seus clientes
ideais e levá-los até o canal de venda de sua
preferência.



 Gestão de Tráfego
 Facebook, Instagrem e Google
 Criação de Estratégias
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Landing Page
Se você tem um produto ou serviço e quer
aumentar sua taxa de conversão ou
capturar leads quali�cados para suas
campanhas, uma Landing Page pro�ssional
é exatamente o que você precisa para
impulsionar seus resultados.



 Página de alta conversão
 Análise e pesquisa
 Otimização de Conversão

AGENDAR REUNIÃO 

Projeto Quickstart
Se você se sente perdido(a), já tem um
negócio, mas ainda não possui uma
estrutura digital para venda, captação de
leads, redes sociais desestruturadas.... Esse é
o serviço ideal para você. Eu te ajudarei a
montar sua estrutura do absoluto zero.



 Direcionamentos e mentorias
 Criação de estruturas digitais
 Manutenção e gerenciamento
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03 benefícios

Benefícios em trabalhar comigo

Compromisso
Irei cumprir totalmente o que foi acordado entre
ambas as partes. Comprometimento é um dos
meus pontos fortes.

Transparência
Acredito que para uma parceria dar certo, é
necessária muita transparência e sinceridade
entre ambas as partes.

Expectativas alinhadas
Trabalho sempre com o pé no chão, sabendo
que os resultados vêm e vão. Nem todas as
tentativas são um sucesso. E é importante
entender isso.

Comunhão de objetivos
Eu me importo com o seu negócio e farei o que
estiver dentro do meu alcance para otimizar
seus resultados. Vamos resolver os problemas da
sua empresa juntos.

E�ciência
Compromisso é obrigação. Di�cilmente irei
atrasar os prazos e acordos. Coloco meu
trabalho e funções no topo das prioridades.

Overdelivering
Você estará contratando um gestor de tráfego,
mas pode ter certeza de que estará recebendo
muito mais que isso. Não me contento com
mediocridade, eu vou além.



04 re�exão

Contra fatos
não há
argumentos.
Uma empresa que está fora do meio digital,
sempre estará atrás do seu concorrente. Veja o
que a internet pode te proporcionar:

Mais visibilidade e
opotunidades

Os clientes vêm até você e
não o contrário.



Quanto mais visibilidade,
mais vendas.

Não dependa mais de
indicações e "sorte".

Possibilidade de escala e
crescimento acelerado.

Seus clientes irão te
encontrar na hora certa.

05 como funciona

Como funciona meu trabalho de gestão de tráfego?
Cada empresa tem seus objetivos e suas metas. O meu trabalho como gestor de tráfego, é alcançar
essas metas através de estratégias de marketing digital.

Esses objetivos geralmente são bem semelhantes: aumentar o faturamento mensal do negócio,
capturar mais leads, se posicionar melhor no digital para não depender de indicações, se
posicionar no Google para ser encontrado pelo consumidor na hora certa… 

Minha meta, é fazer a SUA META ser atingida, dentro das possibilidades e da janela de funções do
meu trabalho.

O trabalho do gestor de tráfego é o meio de campo, mas quem chuta para o gol é o vendedor ou
a equipe comercial. Minha responsabilidade é levar clientes até o seu canal de venda, mas para a
venda ser convertida, é necessário ter uma equipe comercial boa, redes sociais bem estruturadas
e um produto ou serviço pronto para ser vendido ou consumido.

Não se preocupe, tudo isso será alinhado, detalhado e explicado durante nossas reuniões.

Regularmente eu posto dicas no meu Instagram para ajudar o seu negócio a otimizar o processo
de vendas. Me siga!

SEGUIR NO INSTAGRAM 

06 por que?

Por que e quando investir em Marketing Digital?
Existem 4 bilhões de pessoas conectadas a internet no mundo todo. Só em 2019, o Facebook recebeu mais de 10.000.000 de novos cadastros,
apenas de Brasileiros. Em termos de horas gastas, cada pessoa consome cerca de 9h em frente às telas diariamente. Imagine que incrível seria
captar pelo menos 1% dessa rede de pessoas? Esse é o poder do marketing. Mostrar o seu negócio no momento certo para as pessoas certas.

Vamos pensar em uma situação. Você está em uma nova cidade com a sua família. Acaba de desfazer as malas e bate aquela fome… Qual a primeira
coisa que você faz? Pega o celular e abre o Google, ou pega o carro e sai procurando uma pizzaria às 23:45 da noite? Obviamente você vai optar pelo
mais prático, que é buscar uma pizzaria pela internet. Nesse caso, qual pizzaria fará a venda? Sem dúvida alguma a que está melhor posicionada no
digital e nos meios de pesquisa. Pode ser que haja uma pizzaria enorme e linda na avenida principal da cidade… Mas se essa pizzaria não estiver
posicionada na internet, vai perder vendas.

Seu negócio PRECISA estar bem posicionado para ter mais vendas. A forma de escalar o seu negócio mudou. Os anúncios são a forma mais barata e
prática de trazer mais visibilidade e mais vendas para o seu negócio. 

Por que devo investir?

Para ser encontrado com mais
facilidade

Assim como o caso da pizzaria logo acima,
faremos com que seu negócio se posicione
melhor para ser encontrado assim que seu cliente
buscar pelo seu serviço.



Possibilidade de escalar e vender em
maior quantidade

Se você vende um produto físico ou um serviço,
ao investir em tráfego você não �ca limitado aos
clientes te encontrarem. Você pode oferecer seus
serviços a eles.

Segmentação direcionada e públicos
quali�cados

Conseguimos direcionar seus anúncios para
públicos e pessoas que tem interesse nos
assuntos relacionados ao seu produto, fazendo
com que a venda se torne mais assertiva.



Resultados e métricas mensuráveis e
palpáveis

No marketing digital temos acesso aos dados da
sua campanha. Quantas pessoas viram, quantas
clicaram, quantas compraram. Enviamos
mensalmente o relatório completo com os dados..



Usamos a inteligência arti�cal a
nosso favor

A internet sabe exatamente o seu
comportamento, o que você gosta, o que você
come, os lugares que você vai. Eu posso usar a
inteligência das redes a favor do seu negócio.



Você pode investir de acordo com o
seu orçamento

Diferente do que a maioria acha, investir em
anúncios não é tão caro. Com R$6 diariamente
você consegue fazer um anúncio. Mas quanto
maior o orçamento, mais rápido são os resultados.



Quando devo investir?

Redes sociais estruturadas

Se as redes sociais do seu negócio já estão
prontas, perfeito. Ponto positivo. É muito
importante ter uma estrutura para receber o
tráfego que virá.



Canais de venda prontos

Por onde você vai concretizar a venda? Uma loja
online, diretamente no WhatsApp ou direct?
Prepare o seu canal de vendas para receber
possíveis clientes.



Equipe comercial ativa

Apenas tráfego não faz milagre. É necessário ter
uma equipe de vendas para atender rapidamente
os clientes, tirar suas dúvidas e tentar converter
pagamentos.



Se você chegou até aqui, se sentiu interessado(a) mas ainda não tomou uma decisão, eu te convido a me chamar no WhatsApp para
tirar suas dúvidas. Fique à vontade, sem compromisso algum e não vou te cobrar nada por isso. Meu objetivo é te ajudar!

 Gostaria de tirar suas dúvidas comigo?

TIRAR MINHAS DÚVIDAS 

07 objeções

Alguma objeção já passou pela sua cabeça?

"Não tenho tanto dinheiro assim
para investir"

O valor mínimo para investimento é de R$6/dia.
Claro que com esse valor é impossível ter
resultados exponenciais, mas já é um começo.
Anúncios não são tão caros quanto parecem.



"Já estou acostumado ou con�o
mais no of�ine"

Tudo bem, a decisão é sua. Mas lembre-se que
seu concorrente provavelmente não pensa
dessa forma. Enquanto você se limita, ele se
expande.

"Minha empresa ainda não tem ou
está reformulando o site"

Na verdade, ter um site é muito importante,
mas não é um requisito obrigatório. Existem
outros canais de venda como WhatsApp,
Facebook e Instagram. Podemos enviar clientes
pra lá também!



"Tive uma experiência ruim e não
quero arriscar novamente"

Infelizmente há maus pro�ssionais em todo o
mercado, mas talvez seja interessante oferecer
uma segunda oportunidade para o crescimento
do seu negócio.



"Acho que o digital não é tão bom
assim..."

Talvez você não o conheça tão bem quanto eu,
mas é só acompanhar o mercado. Renner, Lojas
Americanas, Casas Bahia.. Todas as grandes
migraram para o digital. Por que será?



"Acho que pan�etos e banners dão
mais resultados."

Com R$10 em anúncios você consegue alcançar
aproximadamente 1.000 pessoas. Um outdoor
custa no mínimo R$1.000. Anúncios são
segmentados. Outdoor e pan�etos são avulsos.

08 informativo

Alguns artigos úteis
Eu tenho certeza de que o marketing digital pode ajudar a sua empresa a lucrar mais. Por isso, insisto em te mostrar algumas publicações e artigos
sobre o tema, para que você entenda melhor e venha tomar uma decisão posteriormente.

Nesse meio tempo, se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp ou no Instagram. Será um prazer te atender!

TIRAR MINHAS DÚVIDAS 

•

09 contato

Fale comigo
 +55 (21) 983379077
 ads.lukaslemos
 Lukas Lemos
 contato@lukaslemos.com.br

Se você é empreendedor(a) e quer ter acesso a dicas e conteúdos de altíssimo valor sobre marketing, vendas e plataformas digitais,
meu per�l é o ideal para você seguir.

SEGUIR NO INSTAGRAM 

Termos de Uso Políticas de Privacidade Políticas de Cookie

 Lukas Lemos. Todos os direitos reservados.
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https://www.instagram.com/ads.lukaslemos/
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983379077&text=Ol%C3%A1.%20Tenho%20d%C3%BAvidas%20sobre%20tr%C3%A1fego%20e%20marketing%20digital%20e%20gostaria%20de%20ajuda!
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