
Transformando ideias em  

negócios de sucesso... 





•  O Brasil já alcançou uma marca superior a 120 milhões de pessoas 
online (estimativa Nielsen IBOPE  2014) tornando-se uma das maiores  
potências mundiais de consumo pela web;  
 
• A internet é o meio de comunicação que mais cresce entre os brasileiros sendo hoje o 
segundo preferido, ficando atrás somente da TV; (Pesquisa Brasileira de Mídia 2014) 
 
• 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços; (Fonte:FGV) 
 
• 70% dos usuários confiam em opiniões expressas online; (Fonte:FGV) 
 

 
  



76,6% 
COMPUTADOR DE MESA/LAPTOP 

80,4% 
CELULAR 

21,9% 
TABLET 

Fonte: IBGE 



• O Brasil já é o quarto país em número de 
smartphones no mundo(Consultoria Morgan Stanley) 
 
• 41 milhões de brasileiros acessam a internet pelo 
celular; (CGI- Comitê Gestor da Internet no Brasil) 
 
• Acesso à internet via celular triplicou no Brasil nos 
últimos 3 anos; (Dados pesquisa TIC Domicílios 
2014/2015) 
 
• Smartphones ficam imunes à crise no Brasil e 4G 
vira ‘objeto de consumo’;(dados IDC Brasil 2015) 
 
• Pesquisas apontam que o tráfego de dados por 
smartphones irá se igualar ao de PCs em 2016; 
 



• Site ou layout responsivo, ou também conhecido como site flexível é quando o site 
automaticamente se adapta ao dispositivo do usuário. São compatíveis com todos os 
tamanhos de tela por se encaixarem em sua área de visualização; 
 
• Em smartphones a navegação e experiência do usuário fica difícil e limitada tendo que 
usar recursos de zoom in e out para ler a página na íntegra. Além disso, os botões e menus 
ficam desformatados pois não foram feitos para esse dispositivo ou resolução; 
 
• O Google possui uma campanha chamada Mobile Madness onde a compatibilidade de 
um site com dispositivos móveis tornou-se um fator de classificação nos resultados de 
buscas do Google; 
 



•  Hoje é fundamental que o seu site seja responsivo pela experiência de navegação que 
deve passar para o usuário;  
 
• Um site responsivo pode ser visualizado de maneira confortável para a maioria das telas 
e o melhor, mantendo as características visuais do site aberto em tela cheia; 
 
• Melhor carregamento de dados: O usuário não espera mais de 5 segundos para que abra 
uma página, se o usuário tiver dificuldade em navegar em seu site ele irá procurar o 
concorrente; 
 
• Melhor posicionamento nos mecanismos de busca, aumentando sua relevância; 
 
 

 
 
 
 







• Atualmente a internet afeta todas as áreas independente do mercado ou da 
especificidade do seu negócio; 
 
• O site é o cartão de visita da empresa, sendo assim é preciso eficácia em sua elaboração 
para que demonstre estrutura e potencial, transmitindo credibilidade e confiança aos 
consumidores; 
 
• Sua empresa precisa ser facilmente encontrada pelos internautas, uma vez que  grande 
parte de seus consumidores é representada por usuários frequentes da Internet; 
 
• Alcance as pessoas certas na hora certa, pessoas de lugares que não alcançaria com um 
marketing comum/ off-line; 
 



• Estar ligado intimamente com seu cliente e perder para seu concorrente que com 
certeza já está no mundo online; 
 
• Maior visibilidade, divulgação 24 horas do seu produto/serviço de forma prática, 
moderna e econômica; 
 
• Não basta estar presente, é preciso ser relevante e destacar-se diante dos seus 
concorrentes; 
 
•Desta forma, entendemos que a Internet é essencial no seu planejamento de marketing, 
criando ações integradas que permitam utilizar melhor os recursos disponíveis para o 
alcance do desejo de todo empresário: fortalecimento da sua marca e aumento das 
vendas; 
 



Toda empresa aspira conversão, fortalecimento de marca, geração de leads e o aumento 
das vendas através do mundo online. Como é possível? 
 
• Aumentar e qualificar o tráfego do site; 
 
• Aumentar o número de conversões online; 
 
• Melhorar o posicionamento do site junto aos mecanismos de busca;  
 
• Destacar a marca em relação aos concorrentes;  
 
• Melhorar a credibilidade da marca com clientes;  
 
• Gerar relacionamento com seu público-alvo através das mídias sociais e outros canais 
online; 
 
 



 
• Consultoria em e-business 
• Planejamento estratégico 
• Marketing de performance 
• Business Intelligence 
• E-commerce e E-learning 
• Marketing Online 
 
 

• Websites, Hotsites e Portais 
• Sistemas Web-based 
• Apps – Aplicações Mobile 
• Geração de Leads e vendas 
• Pesquisa e análise 
• Integrações e tecnologia 

NOSSO OBJETIVO É CONECTAR MARCAS E PESSOAS  UTILIZANDO MEIOS QUE TORNAM 
POSSÍVEIS O ALCANCE, RETENÇÃO E EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TORNANDO O ACESSO 

UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA QUE CONECTE E CONQUISTE CADA USUÁRIO. 



Consultoria em Marketing Digital 
 
Toda ação exige delimitação de objetivos, estratégia e planejamento.Através da 
Consultoria em Marketing Digital é possível definir as melhores alternativas de ação num 
ambiente de incertezas, riscos e competição como a web. 
 

Criação de Sites (Responsivo) 
 
Somos especialistas na criação de sites responsivos (preparados para os dispositivos 
móveis) em wordpress, totalmente otimizados para os mecanismos de buscas seguindo os 
padrões das últimas tecnologias do mercado! 
 

Criação / Design 
 
Um time criativo e apaixonado por design poderá fazer muito mais por sua empresa. Conte 
conosco na criação de logotipo, email marketing, anúncios, material impresso, banners, 
interface de sistemas entre outros. 
 



Relatórios Web Analytics 
 
Relatórios avançados no Google Analytics. Saiba quantas pessoas entraram em seu site, 
quanto tempo ficaram, de onde vieram, quantas páginas visitaram, e mais uma sequência 
de dados estatísticos relevantes para melhor entendimento de seu público-alvo. 
 

Consultoria em SEO 
 
Conte com nossa equipe de analistas de SEO focados ativamente no crescimento das 
visitas orgânicas para seu site / e-commerce. Otimize seu site, obtenha melhores 
posicionamentos nos buscadores e aumente sua conversão! 
 

Links Patrocinados 
 
Impulsione seus negócios com campanhas de links patrocinados, conte com nossa equipe 
certificada para criação, gestão e performance de seus anúncios. Seja a resposta que seus 
clientes potenciais estão buscando, anuncie! 
 



• Análise de cenário – Avaliamos como sua marca está inserida no mercado online, o site 
oficial da empresa e dos concorrentes diretos; 
 
• Desenvolvimento Web – A Itelemidia desenvolve hotsites, blogs, banners para 
campanhas, dentre outros formatos sempre com foco em resultados; 
 
• SEO – Destacamos seu site nos mecanismos de busca através de técnicas que visam  
promover o site do seu negócio através de uma maior visibilidade nos resultados 
orgânicos dos buscadores; 
 
• Análise dos resultados – Avaliação do desempenho das ações e entrega 
de relatórios Analíticos da performance e resultado; 
 



Pesquisa 

Planejamento 

Criação 

Produção Acompanhamento 

Análise 

Relatório de  

Desempenho 



Propagandas 
Convites 
Cobrança 
Promoções 





Vantagens: 
 
• Permite envio de mídias tanto em uso 
Mobile ou Desktop; 
 
• Possibilita o envio de textos até 3.000 
caracteres, imagens, vídeos e links; 
 
• Informações em tempo real sobre o 
processo de envio para Excel ou txt.;  

Com a aplicação de nosso sistema você escolhe a mídia desejada e envia simultaneamente 
para ilimitados números de usuários do Whatsapp sem a necessidade de estarem 
adicionados a sua lista de contatos. 



http://itelemidia.com.br/whatsmart/




http://www.sapri.com.br/


http://www.advogadodireito.com.br/


Esteja presente no mundo 
digital, transforme suas ideias 
em negócios de sucesso... 

(11) 9.7759-0140 
(11) 9.8781-4699 

 

 /in/itelemidia 

contato@itelemidia.com.br 
 

/consultoriademarketinginternet 

https://www.facebook.com/consultoriademarketinginternet/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10568994?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10568994%2Cidx%3A2-1-3%2CtarId%3A1469136118225%2Ctas%3Aitelemidia
http://itelemidia.com.br/
http://itelemidia.com.br/
http://itelemidia.com.br/


http://itelemidia.com.br/

