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Gênesis
O novo normal é no digital

       Com toda a nossa equipe comprometida em cada projeto, 

trabalhamos da melhor forma para trazer os melhores 

resultados para nossos clientes.

       Oferecemos as melhores soluções digitais, melhorando o 

posicionamento nas redes sociais e aumentando a visibilidade 

na internet.

       Através do marketing digital, trabalhamos para oferecer 

as melhores estratégias e planos de ação para cada cliente, 

entendendo quais são suas dores e necessidades.

          Apresentação



Nossos serviços,
FORA OS BÔNUS

TRÁFEGO PAGO
Faremos a ponte entre os seus produtos/serviços e os seus 

clientes certos. Através de anúncios pagos na internet, 

conseguimos alcançar milhares de potenciais clientes para o 

seu negócio.

DESIGN GRÁFICO
Desenvolveremos as melhores artes para os seus anúncios, 

para que o seu produto/serviço seja apresentado da melhor 

forma ao seu cliente.

ESTRATÉGIAS DIGITAIS 
Planejaremos as melhores estratégias digitais para o seu 

negócio, atendendo todas as suas necessidades e 

alavancando seu negócio.



COMO 
TRABALHAMOS

COM OS NOSSOS
CLIENTES

RELATÓRIO
O acompanhamento e análise de dados é de extrema 

importância após o início da operação, é o grande segredo de 

campanhas de sucesso.

PROCEDIMENTO
Fazemos reuniões com nossos clientes para apresentar 

nosso plano comercial, entender as necessidades, alinhar 

expectativas, elaborar estrátegias e oferecer a melhor solução 

personalizada de acordo com o que o cliente deseja.

RESPEITO E PROFISSIONALISMO 
Mantemos nosso relacionamento com os clientes de forma 

respeitosa e ética, para que assim, nosso trabalho se 

desenvolva da melhor forma e os clientes tenham seus 

resultados esperados.



NOSSOS PROJETOS

POPULARES



ESPAÇO DE MEL
O resultado foi excelente, 
com a a duplicação do 
faturamento! 

Alguns dados do Anúncio
Objetivo: Tráfego
Resultado: 2.389
Alcance: 87.185
Impressões: 121.694
CPR: R$ 0,04

HIDROGÊNIO
Anúncio criado para a 
divulgação da abertura de 
matriculas.

Alguns dados do Anúncio
Objetivo: Tráfego
Resultado: 483
Alcance: 29,632
Impressões: 74.624
CPR: R$ 0,41

ALEX CONSULTOR
Anúncio criado para a 
divulgação  da empresa 
maravilhas da terra.

Alguns dados do Anúncio
Objetivo: Tráfego
Resultado: 189
Alcance: 15.244
Impressões: 17.272
CPR: R$ 0,20

CFL COMÉRCIO
Anúncio criado para vendas 
de rações para gatos.. 

Alguns dados do Anúncio
Objetivo: Tráfego
Resultado: 85
Alcance: 17,718
Impressões: 32,684
CPR: R$ 0,94



HIDROGÊNIO

Feedbacks de Clientes

ALEX Consultor VOCÊ

O seu feedback irá aparecer aqui

Só falta você!



NOSSAS 
FERRAMENTAS
DE TRABALHO

Wordpress Photoshop CorelDRAW

Google Ads Facebook Ads Canva



Vamos trabalhar juntos!

ogenesisagencia@gmail.com

(93) 99217-0076

Gênesis
Site em construção

genesisagencia_

Gênesis Agência
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