
Conheça as
vantagens

WEBSITE
EM TER UM



SITE, a mElhor vITrInE para SEu produTo ou SErvIço.

Ter uma site se tornou indispensável para 
empresas de todos os tamanhos: 

grandE, médIo ou 
pEquEno porTE.

Com o constante aumento de pessoas com 
acesso a internet e redes sociais, o site é uma 

excelente ferramenta de trabalho com o 

mElhor cuSTo BEnEfícIo.



Só no Brasil já existe um público de 

27 mIlhõES dE InTErnauTaS 

que cresce exponencialmente a cada dia.               
Esse público é responsável por aproximadamente 

75% do que se compra e vende no País.

é ImpEnSávEl Ignorar um mErcado como ESSE.



dIvulgação 

24h

 

365 dias
no ano

• Seus produtos ou serviços serão divulgados a qualquer hora 
do dia ou da noite, todos os dias do ano. 

• Seus clientes podem acessar informações detalhadas, ver 
fotos do seu estabelecimento, contato e mapa de localização.



crEdIBIlIdadE

• Ao acessar seu site e ver seu produto ou serviço de forma bem 
clara, o cliente fica bem mais confiante em contratar seus serviços.

• Através do site é possível transmitir a imagem de uma empresa 
confiável e moderna. 

Sites com mapas de localização, contatos 
divididos por departamentos e fotos da 
empresa auxiliam nesse processo. 



• é possível abrir um link 
para que os clientes deixem 
testemunhais sobre a sua 
empresa, compartilhando suas 
experiências e motivando 
outras pessoas a fecharem 
negócios com você.

dEpoImEnToS dE clIEnTES



rETorno x InvESTImEnTo

• Comparado com outras mídias, a internet é a que atinge com 
mais amplitude o mercado, com maior foco de interesse do 
público consumidor, transmitindo a maior quantidade de 
informação pelo menor investimento.



markETIng dE 
rElacIonamEnTo

• Podem ser realizadas junto aos clientes pesquisas de 
opinião, qualidade de serviços, grau de satisfação e 
promoções de serviços.



• As mídias sociais são canais de 
comunicação ágeis para a troca 
de informações na internet. 
Para facilitar o acesso dos seus 
futuros seguidores é possível 
colocar os links para as mídias 
em um local de destaque na 
home page do seu site. 

mulTIplIquE SEuS SEguIdorES naS mídIaS SocIaIS



amplIação dE mErcadoS

• Através da internet é possível alcançar mercados além das 
fronteiras regionais. Além de novos clientes, você pode 
firmar parcerias de sucesso.



POR QUE
teR 

dE qualIdadE
UM SITE 



Ter uma site de qualidade 
é extremamente importante para: 

• ATRAIR VISITANTES
• VALORIZAR SEU PRODUTO OU SERVIÇO

• DAR CREDIBILIDADE à EMPRESA

Sites com pouco conteúdo, em flash, ou sem manutenção, 
não são corretamente indexados pelos principais buscadores.



modEloS dE SITES



Faça já o seu pedido ou solicite uma visita:

31 3374-5399

31 99994-7150 (Kátia Franco)

31 98833-5399 (Cezar Costa)

contato@czkcomunicacao.com

www.czkcomunicacao.com
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