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Por que contratar
a AlanPereira.com
para criar um site otimizado, melhorar o SEO 
e a minha estratégia de marketing digital



DNA
Criativos
e Empreendedores



Totalmente entusiasmados com a vida e os 
projetos. Somos profissionais e gostamos
de fazer bonito, mas com muito critério,
planejamento e criatividade.



Nossa Missão
Transformação



Ajudar nossos clientes a transformar  
e potencializar seu negócio através dos
serviços de marketing digital de alta 
qualidade, com ótimos resultados e custos
acessíveis às Pequenas Empresas.



Motivos para
nos Contratar



N°1
Somos especializados em estratégias para 
pequenas empresas 



Devido ao investimento enxuto, é preciso fazer mais com menos, e acertar no alvo.

Com mais de 15 anos de experiência, sabemos que além de um planejamento bem 
elaborado, é necessário que o conjunto de ações seja 100% focado em resultados  
e geração de negócios para sua empresa.
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N°2
Para cada cliente uma estratégia diferente



Acreditamos que não existe fórmula pronta, por isso, nossa proposta é exclusiva para 
sua empresa alcançar seus objetivos. 

Nossos consultores após um briefing com o cliente, vão efetuar uma análise, pesquisa 
de mercado e público alvo, para lhe apresentar o melhor plano de ação.
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N°3
Transparência nas ações do planejamento



Todas as ações definidas na proposta, são detalhadas em um relatório a qual o cliente 
receberá mensalmente e terá o suporte de um consultor para lhe explicar os itens de 
cada etapa que foi realizado.
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N°4
Ferramentas e plataformas estratégicas  
para sua empresa



Durante a execução das ações utilizamos as melhores ferramentas e plataformas  
para se relacionar, automatizar, administrar e mensurar todas as etapas do trabalho 
realizado.
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Como Funciona
nossa Metodologia



Após atender muitos clientes, de diversos segmentos, objetivos variados e vencer 
diversos desafios, acumulamos uma boa bagagem de experiência e visão!

Efetuando muitos testes, identificamos alguns processos e etapas em comum, que 
nos ajudou a desenvolver uma metodologia que nossa agência segue para alcançar 
de forma mais ágil e efetiva os melhores resultados.



FASE.01
. Efetuar um planejamento com as ações, e fragmentá-lo mensalmente

. Inserir e configurar códigos e tags de mensuração e acompanhamento

. Criar contas nas ferramentas que serão utilizadas



FASE.02
. Reformulação do site ou otimização para SEO(on-page + offpage) 

. Pesquisar palavras chave e termos, entendendo como seu público busca na internet 
seu produto ou serviço. 

. Produzir conteúdo relevante(base em palavras chaves e jornada de compra) para 
atrair tráfego qualificado até seu site ou blog



FASE.03
. Criar redes sociais para compartilhamento de conteúdo e postagens 

. Começar a gerar contatos 

. Iniciar o relacionamento com contatos por ferramenta de email marketing



FASE.04
. Produzir ebooks, guias, infográficos(materiais ricos) 

. Desenvolver landing pages para captar informações necessárias para um finil de vendas
 
. Automatizar o relacionamento com contatos e entrada organizada no funil de vendas



FASE.05
Efetuar um ciclo de performance que consiste na análise 360° das etapas realizadas até 
o momento.
Corrigir e aprimorar com base nos relatórios para aumentar o crescimento e geração de 
resultados. 



Resultado



. Primeira página do Google

. Aumentar as vendas

. Gerar mais leads(contatos)

. Aumentar a visibilidade

. Melhorar minha presença digital

. Doutrinar meu mercado

Você sabia que agora mesmo, milhares de clientes potencias estão buscando por seus 
produtos ou serviços na internet e estão indo para o site daquele seu concorrente?
 
A agência AlanPereira.com pode ajudar você a alcançar seu objetivo, seja ele:



Tel: (11) 3433.0776
WhatsApp: (11) 94084.9365
E-mail: alan@alanpereira.com

www.alanpereira.com

CLIQUE AQUI PARA
FALAR COM UM CONSULTOR

Vamos trocar
uma ideia?

https://www.alanpereira.com
https://www.alanpereira.com/consultoria-gratuita/

