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NA WEB 



segundo país 

A pesquisa revela que, em média, cada pessoa no mundo passa 
06h42 conectada à internet, o que ao longo do ano, significaria que 
um total de 100 dias inteiros dedicados ao uso da internet. 

E se você acha que é muito, a média do brasileiro é ainda maior: por 
aqui, ficamos conectados em média por 09h29  todos os dias. 

Isso que dizer que, dos 365 dias do ano, em 145 deles nós ficamos 
conectados à internet. 

A pesquisa coloca o Brasil apenas atrás das Filipinas, que passa mais 
de 11h00 por dia conectada à internet.

Nós realizamos diversos projetos, construindo as ações da sua 
empresa on-line, monitorando, gerenciando e interagindo com o 
público-alvo de forma eficaz e especializada. 

A partir de estratégias diferenciadas e do uso correto da web e das 
suas redes, visamos o crescimento do público alvo da sua empresa.

Expanda o seu público e esteja presente onde a sua marca está 
sendo falada.



MUNDO DIGITAL



Ações que prendam a atenção dos usuários, 

aproximando-os cada vez mais da sua 

empresa, além de  torná-la mais evidente, 

atrativa e valorizada.



Divulgação Engajamento Posicionamento

Divulgamos seu PRODUTO 
ou SERVIÇO de forma 

articulada, para atingir o 
máximo possível do seu 

público-alvo, esclarecendo 
as informações.

A partir da estratégia correta 
e um desempenho eficiente 
on-line, o seu negócio pode 

tomar dimensões muito 
maiores através da web e 

das redes sociais.

Interaja com seu público, 
dando uma atenção especial, 

verificando as críticas, 
compartilhando elogios e 
sanando todas as dúvidas, 

utilizando os canais digitais.



Os posts funcionam como uma 

propaganda gratuita. 

A partir deles, sua empresa poderá informar 

periodicamente sobre os seus produtos, serviços 

e suas particularidades, através de nosso 

Planejamento e Criação de 

Campanhas eficientes.



Com o planejamento e utilização correta de 

Marketing de Conteúdo, sua empresa poderá 

publicar notícias e novidades relacionadas ao setor 

que você atua, seja no formato de um Blog - uma 

redação opinativa, um vídeo no seu Canal, bem 

como buscando assinantes em seu site, 

de sua Newsletter. 



Com utilização de Facebook Ads, Google Ads, 

Youtube Ads, Linkedin Ads, cruzando com análise 

de métricas, identificamos quais postagens 

têm maior relevância para serem 

potencializadas e assim, sua empresa 

poderá impulsionar nas Redes Sociais 

as postagens de maior impacto, ou através de 

anúncios no Google, dando maior assertividade e 

visibilidade de sua presença on-line.



SITE DA SUA

EMPRESA?



É essencial que o seu site atenda às necessidades exigidas

pelo mercado, principalmente responsividade, experiência do

usuário, velocidade de carregamento, interface atraente e

principalmente a entrega do que o usuário está buscando.

Através de um serviço voltado para a UX (User Xperience),

trabalhamos em soluções de acordo com conceitos como

ergonomia visual e navegabilidade alinhados a um design

preciso, para que ele seja prático e acessível em qualquer dos

dispositivos.

Com a plataformas ágeis (WordPress) ou se seu projeto exigir

uma construção da raiz, seu conteúdo poderá ser gerenciado

de maneira autônoma (WP), intuitiva e segura, na qual você

utilizará as melhores ferramentas para transmitir os

conceitos corretos ao seu público, agregando valor à sua

marca, produto ou serviço.

Porém se preferir, podemos fazer o gerenciamento de todas

as atualizações e alterações para seu negócio, enquanto sua

empresa foca totalmente nos resultados.



CRIAÇÃO

EM WORDPRESS?



o WordPress é o maior sistema de 

gerenciamento de conteúdo do mundo. 

Devido à sua utilização ser proeminente no 

ramo, milhões de desenvolvedores contribuem 

para seu  aperfeiçoamento a cada dia.



Design Conteúdo Wordpress

Desenvolvemos e criamos 
sites únicos, profissionais, 

com estratégias visuais para 
tornar seu negócio acessível, 

atrativo e respeitado por 
pessoas e empresas.

Nossa plataforma permite 
que seu conteúdo seja 
gerenciado por você, 

destacando e diferenciando 
constantemente seu 

negócio diante
dos concorrentes.

Selecionamos a melhor 
plataforma para criação de 
sites, com gerenciamento 

intuitivo e facilitado através 
do treinamento 

que concedemos.



A dedicação de diversos desenvolvedores nesta 

plataforma garante uma infinidade de recursos 

e larga escalabilidade, fatores que a tornam 

eficiente e segura na administração do seu site.



O WordPress é apto para suportar inúmeras 

visitas em seu site, através de uma solução 

atrativa e usual, com uma boa arquitetura de 

informação que proporciona visitas duradoras.



Sua codificação é preparada para sofrer 

adaptações, além da vantagem de estar 

pronta para  receber estratégias de 

otimização de conteúdo, oferecendo 

visibilidade e singularidade ao seu site.



Nosso Servidor KH, utiliza Servidores Dell XD R730 com até 2 

processadores Octacore (8 cores por processador) para demandas 

de sistemas web (sites, sistemas administrativos, webmail, bancos 

de dados), com discos SAS 15k rpm e SSD de alta capacidade. 

Storages DELL Equallogic e Compellent complementam o parque 

de armazenamento de dados, com capacidade para manter mais 

de 1 Petabyte de dados.

Além de ser 100% brasileiro, suporte 24/7 possui um complexo 

sistema de transporte de links interconectando Porto Alegre, 

Curitiba e São Paulo, utilizando tecnologias DWDM com duplo 

anel, através de mais de um fornecedor, fazem a ligação 

entre os Centros de Dados e Escritório Administrativo, 

em um total de mais  de 50 Gigabits de link agregado.



CLIENTES

Sites, E-commerce, App Tablet, Instagram, Facebook,

Google MN e Linkedin



































E aí, vamos conversar?



www.mktpromodigital.com.br

Site Seguro WordPress Hospedagem Própria



contato@mktpromodigital.com.br

http://www.mktpromodigital.com.br/

