


Como fazer com que 
os clientes te achem

CONVIDAR.NET
MARKETING DIGITAL



Queremos vender sua ideia
E até sabemos como fazer isso…

Criado inicialmente como uma rede social de eventos, o Convidar.Net firmou-se 
como empresa de publicidade e marketing para pequenas empresas, profissionais 
e negócios locais.

Com um portfólio de diversos sites, orgulhamo-nos de criar e fazer uma 
apresentação marcante de um produto, um serviço ou uma ideia.

www.convidar.net

http://www.convidar.net


Está difícil 
vender?

 
Então desista

Vender sempre foi difícil, então, 
não venha chorar agora.

Ou…



Quantos idiomas 
você precisa saber para 
se comunicar com 
o resto do mundo?
                      Você sabe…?



Apenas um! O seu idioma.
(Com uma ajudinha do smartphone)



Sabe como você 
pode anunciar mais 

e melhor na 
internet?



O Convidar.Net pode te 
ajudar na venda de 
qualquer produto ou 
serviço que você tenha 
em  POUCOS 
DIAS. 
E tudo o que você precisa 
saber, é como podemos 
fazer isso para você.

Projeto 
Identidade 
de Negócios



● Mostre sua melhor informação do negócio para vender mais e melhor,

● Utilize anúncios com informações direcionadas para o seu melhor conteúdo,

● Conquiste mais clientes com um sistema natural de propagação de anúncios, com páginas, 

informativos e muito conteúdo publicitário

● Fortaleça sua presença online com uma poderosa rede de publicidade, perfeita para levar sua 

propaganda ao alcance de mais pessoas

● Tenha mais visitantes no seu site com anúncios que mostram o seu link

● Conte com a experiência de profissionais acostumados a criar conteúdo de anúncios na 

internet, eficientes, informativos, que conquistam mais clientes e vendas para o seu negócio.

● Tenha um perfil de negócios além do seu site

● Publique nas redes sociais com um simples clique

● Anuncie mais e melhor, com ferramentas de marketing poderosas e eficazes



O Sr Jair é dono de uma empresa de construção civil, a 
Construhouse Obras. Com mais de 30 anos no mercado, 
já passou por poucas e boas.

Mas, quando precisou estruturar as pressas o marketing 
da empresa, o susto foi maior.

Da criação de um site, com o portfólio de serviços, á 
propaganda para obter mais clientes e vendas num 
mercado concorrido e recursos escassos para 
investimento, o Convidar.Net foi a solução ideal.

Falemos do Sr Jair Caso 1

Antes disso…



A solução foi investir em páginas de informações fora do 
próprio domínio, com links de apontamento para o site da 
construtora.

Além disso, páginas de anúncios classificados dos serviços, 
como chamariz de publicidade, aliados a banners de 
propaganda. 

Claro, juntou-se a estratégia, a boa vontade e experiência do 
próprio Sr Jair, que enviava e-mails para seus contatos, 
oferecendo os serviços.



Esta é a sede da Cabral 
Coberturas

Com mais de 40 anos no mercado, 
sempre apostou na publicidade da 
marca. 

Em sua maioria, os clientes da empresa 
são agentes de eventos e pessoas que 
precisam organizar uma festa e 
precisam de coberturas, forrações, 
palcos, decorações, etc.

Caso 2



Uma parada no 
mercado de eventos 
fez com que a empresa 
precisasse buscar 
novos clientes.



Tudo mudou quando 
descobriram o 
Convidar.Net

Usamos a força e presença marcante 
dos buscadores para chegar até os 
clientes interessados no portfólio da 
Cabral Coberturas. 

Para isso, publicamos anúncios na 
internet com classificados e páginas 
informativas que direcionam links e 
oferecem conteúdo informativo 
adicional da marca.

Além disso, ajustamos 
as páginas de 
produtos, com mais 
palavras-chave, 
fortalecendo o SEO do 
site na totalidade, 
favorecendo o 
crescimento do site 
nas buscas orgânicas 
do Google.



Exemplos?
Exemplos de sites que atraem consumidores 
diariamente, são poucos.

O sucesso na propaganda de anúncios, então?
São raros ou incomuns. 

Antes, sim, uma tentativa de fazer uma oferta chegar 
aos olhos de milhares de pessoas na busca dos 
cliques e, finalmente, as vendas. 

Mas nem sempre é assim: 

Exemplos como nossos parceiros da Construhouse, 
da Cabral Coberturas e outras empresas e negócios, 
são muitos.

Quer anunciar 
mais e melhor?

Sabemos muito sobre a 
criação de anúncios e 
mensagens de vendas

Além disso, temos 
nosso próprio espaço 

publicitário



Não surpreende o fato do Google Ads fazer tanto sucesso 
para os anunciantes iniciantes. (E eles perdem muito 
dinheiro, acredite!)

Segundo a revista Exame 41 
Bilhões foram gastos em 
2019 no Google Ads.
Fonte: exame.com

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi70qeeieP5AhWhvJUCHZKeBbgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fexame.com%2Fnegocios%2Fanunciar-no-google-da-lucro-publicidade-gerou-r-41-bi-a-brasileiros%2F&usg=AOvVaw34TWIthlU51EurxoUAgY21


Em 2021, os negócios gerados pela 
Busca, Google Ads, AdSense, Play 
Store e YouTube subiu para mais de 
104 bilhões somente no Brasil

ISSO É MAIS QUE A RECEITA 
BRUTA DO MERCADO 

ELETRÔNICO 
BRASILEIRO EM 2021



O quê as empresas como a Construhouse, a 
Cabral Coberturas e outras têm em comum?

Porisso mesmo, apostamos e apoiamos nosso sistema de marketing em páginas 
autônomas e adicionais para espalhar e promover melhor os nossos parceiros

Perceberam que não basta apenas um site para expor seus produtos e serviços.

É preciso ir um pouco além, expor os diferenciais, criar mensagens novas e 
constantes, ter mais de um canal de informações e informações diversificadas

Mas e os custos disso? Compensam?



O que nossos clientes recebem
Links de 
apontamento

Relevância nos 
buscadores

Maior credibilidade 

Mais audiência 

Mais informações 
sobre o próprio 
negócio

Maior visibilidade da 
marca

Publicidade 
espontânea

Mais visitantes 
advindos das buscas 
orgânicas

Melhor visibilidade 
dos produtos

Apoio de marketing

Oportunidades de 
vendas

A publicidade online é a que mais cresce no Brasil e no mundo.



Seu público sabe o que você 
tem para oferecer? 
                                         —

Faça do Convidar sua voz de 
propaganda na internet mais 
efetiva e conquiste mais.

https://translate.google.com/community


Quem sou!
Meu nome é Victor Xavier, 

Especialista em publicidade com ferramentas de 
marketing gratuitas, 

Fã incondicional do Google, 

Guia local do Google (Local Guide nível 6), com 
centenas de avaliações, diversas classificações e 
comentários e muitos pontos de experiência, além de…

Fundador do Convidar.Net

Escritor de artigos e referências

Especializado em conteúdos para sites, anúncios e 
postagens.



O que posso fazer por você?
Percebi que…

Muitas empresas tem poucas informações, e até descritivo incompleto dos seus 
negócios, com potencial de grande melhorias até.

O mesmo acontece com o conteúdo de informações de diversos profissionais que 
se destacam em suas áreas, mas não mostram isso em suas publicações.

Isso pode mudar!



O Convidar.Net, é uma empresa especializada 
em serviços de marketing digital e publicidade 
na internet para empresas e negócios. 

Nosso foco é ajudar pessoas a alcançar 
resultados de marketing e vendas na internet. 

Sobretudo, um serviço de publicidade digital 
que promove a propaganda gratuita como 
ferramenta de crescimento e desenvolvimento 
sustentável.

Tanto para os empreendimentos de micro e 
pequeno porte, quanto para profissionais e 
anunciantes do dia a dia.

Sobre o Convidar



● Média de 600.000 
impressões mensais

● Média de 20.000 cliques nos 
anúncios

● Autoridade de domínio = 27
● Mais de um milhão de 

backlinks para o nosso 
conteúdo

NOSSOS NÚMEROS?

● Mais de 6.000 páginas de 
conteúdos e informativos 
diversos

● Mais de 10.000 palavras 
orgânicas

● Mais de 1.500 perfis de 
negócios cadastrados

E isso, é só o começo, pois agregamos páginas e conteúdos diariamente ao nosso 
portfólio publicitário



Podemos trabalhar juntos?
Em troca da sua parceria…

Vamos divulgar sua marca e promover o seu negócio de duas maneiras muito 
eficientes.

Hoje, contamos com diversos parceiros da sua área e acreditamos que podemos 
ajudar no seu marketing digital.

Podemos direcionar público para o seu negócio de duas formas:



Como podemos fazer melhor?
1. Primeiro, com um banner de patrocinador, exposto numa área bem visível em 

todos os nossos sites e em todas as nossas páginas, inclusive as postagens.
2. Segundo, com conteúdos informativos da sua marca para propaganda direta 

e links de apontamento para o seu site ou negócio.

Nós criamos os conteúdos otimizados e baseados nas suas informações de 

negócios que atraem a atenção dos buscadores da internet, tais como; Google, 
Bing, Yahoo, Yandex e Outros. 

Por isso, somos tão eficientes.



Além disso…
Você tem a sua disposição, um espaço para divulgação de ilimitados anúncios 
classificados de ofertas, e todos os seus anúncios podem conter links de 
apontamentos.

O visitante clica, é direcionado para sua oferta ou para o seu site, e você 
aproveita.

Nós até nos propomos a criar alguns anúncios para você, como incentivo dessa 
parceria.

                                              Veja abaixo, alguns clientes





CONTATO

E-mail: comercial@convidar.net Site: convidar.net

Cel:  (11) 95039-5121 Whats Blog: blog.convidar.net

Vamos trabalhar juntos?

mailto:comercial@convidar.net
https://convidar.net
https://blog.convidar.net

