
Proposta de negócio



Sobre a 7diasWeb
Somos uma agência especializada em Marketing Digital, Social Media,

Branding e Vendas Online. Desenvolvemos todo o conceito digital, desde

o design à programação, passando pela conversão e vendas. Com uma

equipa de especialistas multi-facetados, colocamos qualquer empresa,

negócio ou profissional no mapa do digital.

 

Nascemos em 2004 quando já tínhamos a experiência adquirida ao longo

de vários anos a trabalhar como freelancers na área. Começámos apenas

e somente com o desenvolvimento próprio de projectos e mais tarde,

decidimos que estava na altura de começar a fazer pelos nossos clientes

o que fazíamos pelos nossos projectos: gerar resultados. Com isso a nossa

equipa foi crescendo e permitindo-nos oferecer aos nossos clientes uma

vasta gama de serviços como Web Design, Desenvolvimento Web e

Mobile, Comunicação e Branding, Social Media Marketing, Publicidade,

etc.

 

Somos da Madeira, com orgulho, mas o Mundo é o nosso habitat natural.



O que fazemos?
Somos uma agência de Marketing Digital e Performance. Fazemos aquilo que outras agências não fazem: entregar resultados concretos

aos nossos clientes. Em todo o mundo.

Somos especialistas em Marketing Digital.

Traçamos um plano de acção para levar a sua

marca até junto da sua audiência, através de todos

os canais digitais, sejam eles social media,

conteúdo, ou outro qualquer.

Desenvolvemos todo o conceito de uma marca,

desde a sua essência, passando pelo design,

packing, fonts e outros elementos que lhe

permitam comunicar com o público da forma

correcta.

Marketing Digital Branding



O que fazemos?

Desenhamos websites, aplicações mobile, lojas de

e-commerce e qualquer tipo de projecto que

passe pelo digital, desde a concepção do

wireframe até ao mais ínfimo pormenor de

usabilidade.

A nossa equipa de especialistas em programação

permite-nos desenvolver todo o tipo de trabalhos,

desde websites, aplicações web, lojas de e-

commerce ou outros. E sim, gostamos de código

limpinho.

Web design Desenvolvimento



O que fazemos?

Implementação de estratégias de Search Engine

Optimization no site com vista ao melhoramento

do posicionamento orgânico nos motores de

busca.

Desenvolvemos estratégias de comunicação,

anúncios, marketing digital e marketing

relacional, para produzir resultados incríveis em

todas as plataformas de social media em que a

sua marca esteja presente.

SEO Social Media



Tudo começa com uma reunião. Queremos entender os
seus objectivos e ideias, para juntos projectarmos uma
estratégia rumo à criação e desenvolvimento da sua
marca.
 

Analisamos a viabilidade, usabilidade e implementação
das ideias dos nossos clientes, pelo que consideramos
importante debater essas ideias juntamente com quem
as teve.

Debatemos consigo as suas ideias e objetivos antes
de comerçarmos

IDEIA INICIAL

Step 1



CONCEITO

CRIATIVO
Step 2

A nossa equipa de designers especializados, dá início ao
conceito criativo, que envolve a criação dos primeiros
wireframes. É o início de um ciclo criativo que irá
materializar a sua ideia em desenhos.
 

Analisamos todos os aspectos relacionados com
usabilidade, navegação e conversão, para que os seus
resultados no terreno sejam o mais fiáveis possível.

O conceito criativo passa por materializar a sua ideia
inicial



Depois de desenhado, é altura de programarmos e
darmos vida à sua marca. O processo de
desenvolvimento confere ao projecto toda a
funcionalidade necessária para que o mesmo seja eficaz
e funcional no terreno.
 

Realizamos testes multi-plataforma, cross-browser, testes
de usabilidade, navegação e conversão, para que os
seus futuros clientes sintam o conforto e confiança
necessários para um resultado extremamente positivo.

Damos vida às suas ideias através de um
desenvolvimento célere e fiável

DESENVOLVIMENTO

Step 3



Preocupamo-nos com a satisfação dos nossos clientes,
mas acima de tudo, com o sucesso alcançado por eles.
Não deixamos nada ao acaso, para que os seus
resultados sejam o melhor portfólio da nossa empresa.
 

Acompanhamos todos os lançamentos dos projectos dos
nossos clientes e oferecemos um suporte especializado e
dedicado, para que se possa concentrar naquilo que
sabe fazer melhor.

A sua satisfação é a melhor resposta que podemos
receber

CLIENTE

SATISFEITO
Step 4



Entre em contacto
Tem interesse na nossa proposta de negócio?

http://www.7diasweb.pt/

Site

+351 969 797 413

Telemóvel

marketing@7diasweb.pt

E-mail

André Teixeira 

Diretor de Marketing

http://www.7diasweb.pt/

