
Marketing Digital 
para o Varejo 



Venda Mais! 
O que fazemos: 

Campanha Digital de Vendas 
 

- Ajudamos a aumentar as 
oportunidades de negócios e 

VENDER MAIS 
 

- Criamos autoridade para a 
empresa como fonte de 
informação do mercado 

 
- Gerenciamos o investimento em 

tempo real 
 
 



Focamos exclusivamente no 
potencial cliente da sua 

empresa 
Explicamos sobre os produtos 

e serviços 
Ofertamos  os produtos e 

serviços 
 
 
 

Como 
 fazemos 



Produto/Serviço 
 
Entendemos o produto/ 
serviço que será ofertado 

 
 
 

Oferta 
 
Elaboramos a oferta 
digital de venda 



➜ Posicionamos a empresa e os 
produtos no Google e outros 
mecanismos de busca 

93% das pessoas pesquisam na internet antes 
de comprar algum produto ou serviço . Fonte IBOPE 



Somente 3% das pessoas estão prontas para 
comprar quando começam uma pesquisa! 
 
 
Geramos conteúdo relevante para conduzir o 
cliente ao fechamento da compra. 
 
 



Informações  
Relevantes 

Quebrar as objeções do cliente em relação 
a descisão de compra, tipo: 

 
Qualidade, garantia, prazo de entrega, 

garantia de satisfação. 
 

Testemunhos de Clientes. 



Geração de conteúdo relevante, 
distribuido através de Blog, Site, 
Redes Sociais e e-mail marketing 



E-mail marketing de Sucesso 

CONTEÚDO 
RELEVANTE 

 ENVIO 
AUTOMÁTICO 

MAILING 
QUALIFICADO 



Redes Socias 

Postar 
campanhas de 

viralização 

Postar 
conteúdo 
relevante 

para o 
público 

Postar 
promoções 

Postar  
novidades 

Postar  
Vídeos  

relevantes 

Diagram featured by http://slidemodel.com 

http://slidemodel.com
http://slidemodel.com


Novidades sobre 
produtos e serviços. 

Blog é um grande aliado para relacionamento  

Explicações técnicas 

Posicionamento no 
mercado 

Depoimentos de 
clientes 

Geração de demanda 



Site 

    Sede virtual da empresa 



Ajudamos a: 

Captar o Cliente 

Relacionar com o Cliente 

Vender 



 
 

 
 

Ajustamos as campanhas em tempo real. Sem desperdício de investimento! 

http://www.google.com/sheets/about/
http://www.google.com/sheets/about/
http://www.google.com/sheets/about/
http://www.google.com/sheets/about/


Pessoas Pesquisando e Comprando na Internet 



139,526,124 
Começam uma compra com uma busca online 

50% + vendas 
 com relacionamento  através do conteúdo digital 

4,185.784 users 
  Estão prontos para comprar, é preciso nutrir antes da oferta 



obrigada! 
Vamos começar? 
 
 
adriane@bluemarketingdigital.com 
Skype: adriane.lengler 
Whats (51) 96603838 

mailto:adriane@bluemarketingdigital.com
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