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Marketing Digital
Implementamos estratégia
online usando recursos
digitais tais como SEO, email marketing, links
patrocinados, mídias
sociais.
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Web Site Design & Dev

MKT em Mídias Sociais

Desenvolvimento de web
sites em plataformas
Magento, WordPress,
Joomla, HTML5,
JavaScript, PHP & MySQL

Oferecemos soluções de
marketing de Mídias
Sociais no Facebook,
Twitter, Pinterest, Google
Plus, Linkedin…

A Rio X Marketing e Seus 10
Anos de Historia.
Um momento de Reflexão:
A melhor propaganda e aquela feita por clientes
satisfeitos. – Philip Kotler – O Pai do Marketing!
Rio X-Marketing foi criada devido a necessidade que vemos de uma internet
mais rica, amigável e segura. A paixão que nos leva aperfeiçoar a web vem
desde que o fundador tinha 9 anos de idade
quando ganhou seu primeiro MSX de linguagem
Basic. “Comecei a programar com livros em
Basic quando tinha apenas 9 anos de idade. E
uma paixão antiga e genuína!” – Marcio
Resende.
Durante uma jornada de 14 anos nos EUA
Marcio Resende formou-se em administração
de empresas na Universidade Intercontinental
Americana em Atlanta GA em 2007 e concluiu
seu Mestrado (MBA) no ano de 2009 em
Marketing. Desde então, vem desenvolvendo
sua carreira em marketing com grandes empresas nos EUA Estagiando em
Atlanta no ACVB – Atlanta Convention & Visitors Bureau promovendo o
turismo na cidade de Atlanta junto ao mundo. Trabalhou como gerente da
sofisticada rede de restaurantes J’Alexanders e Sal Grosso Brazilian Steak
House e finalmente com a gigante multinacional de Seguros AFLAC –
American Family Life Assurance of Columbus ate o inicio de 2014.

10 Dicas
Inteligentes para
Promover sua
Empresa de Graça
1- Crie campanhas de E-mail
2- Utilize as Medias Sociais
3- Tenha um Bom Web Site
4- Faça Marketing de Busca
5- Crie Perfis em Diretórios
de Empresas
6- Otimize seu Site
7- Faça Promoções
Inteligentes
8- Crie conteúdos
Informativos
9- Venda seu Produtos na
Internet
10- Fidelize seus Clientes
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Porque o Marketing Digital Surte Tanto Efeito? Veja Também o
que e o SEM, SMM, e SEO.
Conteúdo
Online Marketing
Existem diversas razões e maneiras de tirar o melhor
de uma campanha marketing online. Entender como
online marketing funciona e o primeiro passo para
começar o processo capturar fãs e possíveis clientes
novos todos os dias. A seguir vamos olhar como isso
funciona e a melhor maneira de atingir essa meta.

Vantagens e Benefícios
· O único propósito do marketing online e para fazer
propaganda com riscos relativamente baixos,
comparando com outras formas de fazer propaganda,
que tem como principal meta gerar lucros
exorbitantes.
· Marketing online faz com que clientes do mundo
todo possam comprar e pesquisar serviços e produtos
no seu próprio ritmo e conveniência. Fora isso eles
tem uma opção vasta de resultados na internet que
permite a eles tomarem a decisão de comprar o que
quiserem embasados em uma diversidade gigante de
produtos e serviços.
· O sucesso de suas campanhas podem ser facilmente
mesurados e relatados diariamente.
· Campanhas de marketing online são facilmente
feitas e um tempo consideravelmente baixo.
Permitindo que você fale com clientes e fãs 24h por
dia.
· Mantenha a simplicidade quando tiver escrevendo.
Fale com seus clientes de maneira fácil e rápida.
Economizando tanto o tempo deles quanto o seu
próprio tempo.

Desenvolva conteúdos ricos em informação com uma
linguagem fácil e rápida de entender. Pense que você
esta falando com uma criança.

Mídia Social
Crie contas com o Facebook e Twitter assim como
com a Google e o Pinterest. Inicie conversações e
lembre-se de que você fara parte de uma comunidade
na web aonde pessoas odeiam que você saia
empurrando o seu produto ou serviço goela a baixo.
Crie uma necessidade de forma sutil e seja bem
educado. Nunca seja rude! Porque outras pessoas
estarão vendo como você se relaciona com outras
pessoas.

SEO
Search Engine Optimization ou Optimização de motor
de busca. E um dos elementos mais importantes no
online marketing e deve ser feito por profissionais da
web ou por você mesmo se você tem conhecimentos
gerais de HTML.

Em suma
O online marketing e um conjunto de pecas que
compõem um quebra cabeças. A Rio X Marketing
disponibiliza soluções inteligentes que decifram qual
a melhor maneira de começar a colocar as peças
juntas.
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Soluções Inteligentes
Marketing Digital
Soluções de plano de marketing digital personalizado para sua
empresa. Estratégias para mídias sociais, Web Sites Ecommerce, Introdução e expansão de novos produtos e
serviços visando a captura, conversão e gerenciamento de

Marketing de Mídias Sociais
Reduza seus Custos de marketing e aumente a sua visibilidade.
Soluções para pequenas, medias e grandes empresas.
Gerenciamento completo de redes sociais incluindo aquisição
de seguidores, criação de posts, gerenciamento de perguntas e

- Lorem Ipsum

Marketing de Busca

Web Design e Development
Pacotes de marketing completo com site custo ZERO e uma
opção que inclui o desenvolvimento completo do seu web site
mais o marketing digital. Desenvolvimento de aplicativos para
intranets, compra coletiva, sites de relacionamento e mais...

SERVIÇOS

Soluções completas de marketing de busca para sua empresa.
Otimização de Sites, Links patrocinados, gerenciamento de
campanhas usando Google AdWords, Dados Estruturados,
indexação rápida, pesquisa de palavras chave, e muito mais...

E-Commerce
Soluções que facilitam a compra e venda de downloads,
produtos, reservas e agendamentos, compra coletiva,
assinaturas e leiloes virtuais.

SEO – Otimização de Sites
Soluções de otimizacao de código, dados estruturados,
regulamentações W3C, manutenção mensal, backlinks,, e
estratégias Hacker White Hat and Black Hat.

4

TABELA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS

Mídia Social
Empresarial

SEO

SEO
Premium

SEO
Corporativo

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

Opcional

Opcional

✔ Incluso

✔ Incluso
ASD

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso
X2.5

✔ Incluso
ASD

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso
X2.5

✔ Incluso
ASD

✔ Incluso

✔ Incluso

✔ Incluso

R$575/mês

R$995 Setup
R$1,250/ mês

R$995 Setup
R$2,500/ mês

ASD

R$875/mês

R$995 Setup
R$1,750/ mês

R$995 Setup
R$3,250/ mês

ASD

Criação / Gerenciamento

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
YouTube
Blog
MÍDIA SOCIAL

Criação / Gerenciamento

Yelp
Foursquare
Outros Diretórios
Pacote de Conteúdo Social

100 Pecas de Conteúdo
200 Pecas de Conteúdo (likes,
follows, shares, circles, etc)
1 Blog Post Original
Relatórios de Media Social

Sinais de Pagina
Sinais de Rede

OTIMIZAÇÃO WEB SITE

Optimização de Código

Title, H1, META Tags, Hyperlinks
Dados Estruturados Google
Autoria Google
W3C
Pacote de Conteúdo Website

1 pagina nova ou reescrita.
4 Testemunhos
8 Links de Qualidade
Relatórios de Websites

Google Analytics e Trafego
Keyword Ranking
Analise Competitiva

NÍVEIS DE SERVIÇOS

Manutenção Mensal

Seg – Sex 9h as 17h
48h Turn Around
1h de Reunião Estratégica
Manutenção Mensal Nível 2

Seg – Sex 8h as 20h
Sab – Dom 11h as 15h
24h Turn Around
2 X 1h Reunião Estratégica
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