
Aproveite ainda mais nossos recursos on-line!

• Logomarca, WhatsApp,

Slogan, Apresentação,
endereço, telefone, celular

• Links direcionados para

todas suas redes sociais,
canal Youtube e site.

• Foto principal.

• Blog pessoal para incluir

novidades, promoções e
notícias pessoalmente

• 3 fotos destaque com

titular, link e pé de foto.

• Texto secundário e video

institucional

• Loja on-line com até 12

produtos (Títular, foto, detalhe,
preço, desconto)

• Galeria de fotos com até 12

imagens

• Mapa de Localização

• Painel de Gerenciamento

Loja com produtos - Galeria de fotos - Mapa

PLANO ANUAL 2020 PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO

R$ 199,00 - Delivery, loja de moda, lanchonete, eletrónica,
  farmácia, drogaria, mercearia, distribuidoras de bebidas, salão,
cosméicos, academias, mecánicas.

R$ 249,00 - Centro médico, odontólogos, óticas, construção,
restaurantes, pizzarias, cabanas de praia.

R$ 499,00 - Hotéis e pousadas (Mais recursos e uma página adicional
com formulário de contato, seu motor de reservas, detalhes e fotos das
acomodações e uma divulgação mais destacada na página Onde Ficar)

* Outras empresas como supermercados e atacados, empresas de serviços consultar
valor pelo whatsapp.** Aceitamos pagamento via boleto, pagseguro, moneto,
transferencia e depósito bancário, cartão em 3x.



Acesse o site
www.praiadoespelho.net.br

Lançamento campanha Apoio ao Comércio Local

Em tempos de pandemia muitas empresas estão recorrendo a oferecer

serviços on-line para divulgar seus produtos. Estamos oferecendo um

serviço completo com um excelente custo-benefício onde você pode

compartilhar o link com seu público alvo nas redes sociais.

A CDL, SEBRAE e outras instituiçoes privadas estão incentivando ao

comércio local a vender on-line e divulgar seus produtos digitalmente.

Aquí vc tem as ferramentas para começar a se reinventar e ter uma

divulgação privilegiada num site local da sua própria cidade ou município!

Cadastre seu empreendimento no formulário no site e participe Grátis no

nosso diretório de comércio local. Pronto! Sua loja já aparece listada no

diretório da cidade com nome, endereço e telefon e seu link foi criado.

www.praiadoespelho.net.br/sualoja

O seguinte passo e acessar o painel com seu usuário e a senha que

enviamos para o e-mail cadastrado para começar a trabalhar on-line!

Divulgue sua
Loja

Dúvidas, suporte e ativação
(73) 99158-0130

cadastro@praiadoespelho.net.br

"Em tempos de crise, inovar é a única saída"

Já está preparado para se adaptar ao futuro da economia global?

Principais consequências da covid-19 inclui a mudança de hábitos do

consumidor brasileiro que prefere a modalidade on-line em relação

às compras realizadas em lojas físicas e cada dia mais opta pela

entrega em casa por correrio ou delivery local.

Seu negocio está pronto para essas mudanças? Já possui

ferramentas que permitam se comunicar com seus clientes, mostrar

suas novidades, promoções e ser achado na internet facilmente?

O seu novo anúncio personalizado possui o blog para comunicar

novidades e avisos, loja para mostrar seus produtos, descontos ou

promoções e enviando o link da sua loja on-line para seus clientes

ou publicando nas redes sociais poupa tempo e não duplica

trabalho. Com seu painel de gerenciamento mantém sua loja

organizada e atualizada!! Mais facilidades para seu dia a dia.

Não perca esta oportunidade! Oferecemos suporte para montar sua

loja on-line, configurar e otimizar seu anúncio, adaptar as

fotografias e se precisar dicas de sistemas de pagamento on-line.

Após o período de adaptação terá também nosso serviço de

criação/edição digital de banners, fotografia e manutenção dos itens

do anúncio em geral a preços de parceiro.

Quem possui um site institucional e está fora do ar ou precisa de

manutenção, oferecemos também o serviço de hospedagem,

administração de sites profissionais, programação e otimização.

Essa é nossa iniciativa para apoiar o comércio local durante a

pandemia e superar a crise económica em Praia do Espelho.


