


Não somos apenas uma Agência de Marketing Digital, 

somos focados e orientados para resultados. Somos toda 

a dedicação e empenho que um parceiro procura. 

Temos como foco entregar sucesso para os nossos 

clientes, soluções inovadoras e que tragam resultados.

Somos uma agência de Performance e essa é a nossa 

motivação. 

A atenção alimenta as massas. Nós exigimos resultados.

We got likes, but we LOVE results!

























Moliday // Branding
Elaboração da identidade gráfica da empresa de mobiliário Moliday.



WOW // Website
Criação do website para a World of Wine.



BStrong // Design + Marketing Digital
Desenvolvimento de conteúdo para anúncios.

https://docs.google.com/file/d/1lujksvuhz8DWfRSiXgblxcCsafEeovsv/preview


Blue Gorila // App
Design e implementação de uma app de treinos.



Bairro da Saúde // Redes Sociais + Marketing Digital
Criação de peças gráficas para a gestão de redes sociais e anúncios.



Nosoloitália Porto // Fotografia
Fotografia de produto e gestão de redes sociais



El Corte Inglés // Vídeo

https://docs.google.com/file/d/1w_4czGQC65B4f8vtvj9naM2M_1vYpuYW/preview


Estatísticas E-commerce

- Durante a pandemia o volume de vendas no mundo 
digital cresceu 71% (comparação entre volume de 
vendas em Fevereiro e Maio)

- Estima-se que o volume de transações B2B e B2C em 
2020 ultrapasse os 103 mil milhões de euros

- Em 2021 prevê-se que as transações no telemóvel 
representem 72,9% de todas as transações online

- 51% das compras online são realizadas nos 
smartphones atualmente.



Que tipo de plataformas as empresas necessitam? 



Que tipo de plataformas as empresas necessitam? 

VS



“Uma empresa bem sucedida cuida primeiro do cliente e 
só depois do produto”

Philip Kotler



Como podemos começar a vender no mundo 
online? 

O primeiro passo é olhar para os nossos atuais clientes, 
orientá-los para o nosso canal online. 

Com este passo conseguimos sentir a dor do nosso 
cliente, é possível entender o que podemos melhorar e 
só depois avançarmos para a procura de novos clientes.



E-commerce otimizado, qual o próximo passo?



Como?



Como?



Como?



Como?



Como?



Mas como posso atrair público para o nosso funil?



O futuro são dados! Big Data




