
Decolar com sua 
EMPRESA?

PREPARADO PARA
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O QUE OFERTAMOS:
Aumente o número de visitas de seu website
Aumente o número de vendas on-line, reservas ou inscrições na lista de e-mails com
anúncios na Internet que direcionam as pessoas para seu site.

Receba mais chamadas telefônicas
Receba mais chamadas telefônicas de clientes, a partir de anúncios que incluem seu número 
e um botão "Clique para ligar".

Aumente as visitas à loja
Receba mais clientes na loja com anúncios que ajudam as pessoas a encontrar sua empresa
no mapa.



O QUE OFERTAMOS:
Construção de sites em Wordpress
Aumente o número de vendas on-line, reservas ou inscrições na lista de e-mails com
anúncios na Internet que direcionam as pessoas para seu site.

Desenvolvimento de lojas virtuais
Receba mais chamadas telefônicas de clientes, a partir de anúncios que incluem seu número 
e um botão "Clique para ligar".

Hospedagem de sites e lojas virtuais em Wordpress
Receba mais clientes na loja com anúncios que ajudam as pessoas a encontrar sua empresa
no mapa.
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PORQUE NOS ESCOLHER ?
Economize esforços
e consiga mais resultados

Profissionais Google Partners
Nossos profissionais são certificados em exames de qualificação
aplicados pelo Google.

Transparência completa
Você poderá ter o acesso da conta Google Ads que iremos criar,
além de contar com relatórios semanais dos resultados.

Cadastro da Empresa no Google Maps
Quando iniciamos uma campanha no Google cadastramos sua
empresa no Google Maps gratuitamente.

2



2

PORQUE NOS ESCOLHER ?
Economize esforços
e consiga mais resultados

2

Comunicação focada em seu negócios
Criamos websites pensando sempre em como os visitantes 
irão navegar e interagir com o seu conteúdo. Adicionamos 
pontos de contatos em lugares estratégicos para gerar mais 
contatos para a sua empresa.

Administração completa
Você terá um área de administração do site para gerenciar todo o 
conteúdo de sua páginas.

Versão Mobile
Todos os nossos site são otimizados para funcionarem em qualquer 
Smartphone com um rápido carregamento.
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DEPOIMENTOS
O que dizem os nossos clientes

A Ranking criou do zero nossa campanha do Google e hoje
somos uma das empresas melhor ranqueada nas pesquisas
do Google no nosso segmento com uma verba de campanha
enxuta.

Bruno
Mais Espaço Self Storage

Rogério
Vrum Proteção Veícular

A Líder Bebedouros é uma marca com mais de 50 anos e para
nos manter no mercado atual tivemos que replanejar a nosso
forma de divulgação. A Ranking chegou e conseguiu
demonstrar a importância de um bom trabalho dentro do
Google Ads.

Antônio Leão

Líder Bebedouros

Estamos concluindo três anos de parceria e de
conquistas memoráveis. No mundo mais
dinâmico e exigindo, cada vez mais, bons
profissionais, larga na frente quem se prepara
para o futuro. A Vrum Proteção Veicular se
profissionaliza todos os dias em busca de bons
resultados e a Ranking completa a nosso
objetivo, de sermos competentes e
transparentes em nossas ações. Analisamos o
passado, executamos o presente e nos
preparamos para um futuro, de muitos desafios
e novas conquistas. Somos gratos pela parceria e
também competência.



Painel de
Relatórios Google

Uma forma simples e rápida para você acompanhar a qualquer
momento como a sua campanha está performando. Tenha
acesso a quantos cliques, contatos recebidos ou anúncios
divulgados em tempo real.

Você pode acessar de qualquer lugar pelo endereço:
https://dashboard.agency/ranking
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EXCLUSIVAMENTE PARA NOSSOS CLIENTES
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vocenogoogle.com
Saiba mais em...

Telefone:   (31) 3789-4882
E-mail:       comercial@vocenogoogle.com

Contato:


