
Como fazer 
para aumentar 
suas vendas?

inovação e marketing



Que tal 
perguntar ao 

Google?



O melhor anúncio é 
o que pega a dor...

 Anuncie no 
Google.
Os anúncios do Google são as 
melhores opções de marketing e só 
aparecem para as pessoas que estão 
buscando pelo que você tem a oferecer.



Vamos seguir o cliente igual a Netshoes!

É fácil.
Atraia novos clientes. Quando alguém 
procura pelo produto ou serviço que 
você oferece, seu anúncio pode 
aparecer no topo da página de 
resultados do Google. 



Porque o Google é o Google

Por quê?

Seus clientes atuais provavelmente 
procuram sua empresa pelo seu nome, 
por exemplo, “Afirma Marketing”.

Mas seus futuros clientes pesquisam 
pela palavras-chave relacionadas ao seu 
negócio. Exemplo: Marketing Digital BH. 
Sua empresa pode até aparecer, mas 
não chamará muito a atenção se não 
estiver nos 1º resultados.

Ao anunciar no Google Adwords, com 
empresas Google Partners* você 
destaca sua empresa, seu ramo de 
atividade, além de ofertas e condições 
especiais para milhares de clientes 
interessados.



Vantagens.

�
Efetivo

O anúncio só aparece para quem procura 
pelo produto ou serviço.

�
Econômico

É possível definir o orçamento diário e o 
custo por clique.

�
Segmentado

Os anúncios podem focar em cidade, 
páginas ou canais.

�
Sem compromisso

O anúncio só aparece para quem busca. 
Pague só pelo clique.

É o m elho
r C

usto vs B enefício



Pacotes.

Launch Fast

� Rede de Pesquisa 

� Rede de Display

Start: de 1.482,00 reais por 1.087,00 reais
Continuação: de 1.282,00 por 887,00 reais



Bônus.

Launch Fast

� Crédito de R$ 100,00 no 
Google Adwords.

� Lançamento Google 
Meu Negócio.

Ainda tem 
presente???



Pacotes.

Launch Fast Plus

� Rede de Pesquisa 

� Rede de Display

� Landpage de Venda

� Remarketing Adwords

Start: de 2.382,00 por 1.887,00 reais
Continuação: de 1.582,00 por 1.087,00 reais

A maiorias dos nossos 

clientes começou por aqui...



Launch Fast Plus

� Crédito de R$ 100,00 no 
Google Adwords.

� Lançamento Google 
Meu Negócio.

� Hospedagem de site por 
cada mês de contrato com 
5 e-mails.

Bônus.
Ainda tem 
presente???



Pacotes.
A maiorias dos nossos 

clientes começou por aqui...

Launch Fast Plus Social

� Rede de Pesquisa 

� Rede de Display

� Landpage de Venda

� Remarketing Adwords

� Remarketing Facebook

� Remarketing Instagram

Start: de 2.982,00 por 2.327,00 reais
Continuação: de 1.982,00 por 1.387,00 reais



Launch Fast Plus Social

� Crédito de R$ 100,00 no 
Google Adwords.

� Lançamento Google 
Meu Negócio.

� Hospedagem de site por  
com 5 e-mails.

� Diagramação Facebook 
e Instagram

Bônus.
Ainda tem 
presente???



Experimente.

Comece já. Agora é a hora de colocar 
seus negócios diante de novos clientes 

que procuram seu produto e realizar 
milhares de vendas.

Ligue agora  31 2526-4449 e marque 
sua visita. Os especialistas da Afirma 

vão ajudar você com a melhor 
estratégia para vender mais.

Se preferir, acesse 
afirmamarketing.com.br



*Agência Autoriazada Google
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