RECIFE web
Cuidando de tudo pra você

marketing e publicidade

Nossa cultura
Nascida no Recife e apaixonada por sua cultura e beleza, a
Recife Web cria, inova e se renova para proporcionar as
melhores experiências. Sempre antenados nas novidades e
com espírito jovem, seguimos a filosofia de que o mercado é
como uma bicicleta, se parar, cai! Por isso, temos profissionais
sempre capacitados e motivados para solucionar problemas e
criar pontes entre marcas e pessoas, de forma estratégica,
moderna, prática e inteligente. Aqui você é mais que um cliente,
é um parceiro, e o sucesso do seu projeto é nosso maior
objetivo. Faça parte da comunidade crescente de clientes não
só satisfeitos, mas felizes e tranquilos, pois a Recife Web cuida
de tudo para você.

o que dominamos
rastreamento de cliques

instagram ads

publicidade online e offline

mapa de calor no website (beta) google adwords
marketing de relacionamento

facebook ads

marketing de conteúdo

administração de banco de dados

websites responsivos planejamento de posts Produção de texto

Adobe illustrator, photoshop e after effects
Criação de nomes de empresas, logomarcas e slogans

programação em php, javascript e jquery

Artes para outdoors, panfletos, folders e outbus

www.recifeweb.com

vocês criam website?

+ www.recifevarandas.com.br

Renovação
do
website,
tornando-o
responsivo, de fácil navegação e com layout
moderno! Utilizamos no projeto, textos
originais e fotografias de alta qualidade
produzidas por nossa equipe.

+ www.consulttab.com.br

Criação de website moderno e responsivo. O
site possui navegação intuitiva e conta com
recursos como blog, área de cadastro para
captação de e-mails de leads e mapa com
localização.

tá, mas e Criação de logo?


~

Sofisticacao e autenticidade para seus pes

Comida chinesa

Mr.Yan

CIII 

Estudo de cores e criação de símbolo para transmissão da mensagem
correta.

e se eu quiser gestão de facebook?

Marketing de Digital
Criação de capa e foto de perfil
do Facebook
Produção de posts/conteúdo
(texto, fotos, artes e vídeos)
+ www.facebook.com/gercyka

Obtenção de engajamento através
de estratégias de marketing que
criam um relacionamento de
confiança com os seguidores.

tem instagram também?
Interação com os seguidores
Captação de novos seguidores
Otimização da BIO
Otimização de uso de #Hashtags
+ www.instagram.com/gercykacalcados

Produção de imagens de alta
qualidade, criação e manutenção
de identidade visual, aplicação de
técnicas de Marketing. Essas são
algumas das vantagens de nossa
gestão no Instagram.

e Campanhas no google adwords?

Aumento de visibilidade online
Campanhas de alto engajamento
Rastreamento de conversão
Otimização continua de anúncios
Relatórios detalhados
Com o Google Adwords é possível,
dentre outras coisas, aumentar o
número de acessos do seu
website. Vamos escolher as
palavras-chave que trarão os
melhores resultados e configurar
corretamente suas campanhas.

