Proposta de
Prestação de
Serviços de
Consultoria em
Marketing Digital

Somos uma empresa
especializada em comunicação
estratégica para a Internet.

É papel do consultor / assessor
elencar as opções disponíveis, seus
custos e resultados, de forma a
embasar as decisões dos gestores do
negócio.
Nossa missão é ajudar nossos
clientes a gerar negócios pela
Internet

ESTRUTURAÇÃO
HOSPEDAGEM SITE / E-MAILS
METOLOGIA INBOUND MARKETING
• Estruturação de Site/ Hospedagem/E-mails do SERVIDOR CAKE COMUNICAÇÃO;
• Site Perﬁl Responsivo e Gerenciável com administração via WORDPRESS;
• Total integração com as principais Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Google
e etc);
• Preparação da plataforma para aplicação de Marketing Digital, com Plugins e
Ferramentas para (Google Adwords, Analytics, Facebook Ads);
• Compra e direcionamento dos domínios dos produtos (custo do cliente registro.br);
• Implementação da Metodologia INBOUND MARKETING = Marketing de Atração
Inbound Marketing é a estratégia de marketing que visa atrair o interesse das pessoas.
Também é chamado de marketing de atração, possui três grandes pilares: SEO,
Marketing de Conteúdo e Estratégia em Redes Sociais.

WORDPRESS
O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) WordPress é um dos CMS mais utilizados para sites,
portais de conteúdos, lojas virtuais, sites corporativos, empresariais, entre outros.
Mas aﬁnal de contas, o que é um CMS? O CMS é um sistema gerenciador de conteúdo de sites, que possui como principal
objetivo facilitar a criação e a inserção de conteúdos, imagens, vídeos, entre outros. Com ele é possível criar e editar o
conteúdo, sem que haja a necessidade de utilizar programação

Todos os projetos incluem treinamento dos usuários
O que é SEO? SEO (Search Engine Optimization), também conhecido como otimização de sites, é
rapidamente deﬁnido como uma forma de aumentar os acessos do seu site através de um conjunto de
técnicas e estratégias que permitem que um site melhore seu posicionamento nos resultados orgânicos dos
mecanismos de busca, como Google e Bing.

Desenvolvimento
da marca
LOGOTIPO
Alta Resolução 2000x 2000 PX
Slogan
Cartão de Visitas
Folders
Adesivos

Aplicação

POSTAGENS CONTEÚDO
01 Arte/Semana = 4 Artes/Mensais para: BLOG, Redes Sociais e ações de
comunicação Interna tamanho para Internet (impressão a parte);
Treinamento da equipe para autonomia do projeto. (Postagens, Administração do Site,
Interação com o Cliente);
Material para impressão deverá ser ﬁnalizado pela gráﬁca;
Infográﬁcos têm tempo maior de desenvolvimento (07 dias).

Consultoria /Assessoria
em Marketing digital
Implementação, Testes, Monitoramento, responsabilidade e análise de toda presença
do Cliente na Internet (Facebook, Instagram, Marketplaces, Linkedin e outras redes
que se ﬁzerem importantes como Instagram);
• Gerenciamento de Redes Sociais e aplicação de Metodologia INBOUND
MARKETING (Facebook, Instagram, Linkedin);
• 01 Reunião presencial de planejamento de Marketing Digital com foco em
resultados;
• 01 Reunião ONLINE de análise de dados de Marketing Digital com foco em Internet
e mensuração de resultados;
• Aplicação de conceitos e atualizações relevantes da Internet (conforme aprovação);
• Gestão de Inﬂuenciadores Digitais conforme aprovação;
• Gestão dos contatos com Assessoria de Imprensa conforme orientação;
• Gestão de Campanhas patrocinadas (FACEBOOK ADS/ Google Adwords).

Foco em
excelência

Um Consultor de Marketing Digital atua de forma
estratégica no planejamento e ações de marketing
online, e também ofﬂine, com foco em retorno (ROI) do
projeto na Internet

A Cake Comunicação tem como dever: monitorar,
analisar, acompanhar, postar, administrar toda estrutura
de acordo com o objetivo de desenvolver, implantar,
aprovar e acompanhar as ferramentas estratégicas de
Marketing Digital com todos seus recursos em seu
perfeito funcionamento.

Cleber Zácamo
11 95302-3121
cleber@cakecomunicaao.com.br

