SONHE MAIS PARA O SEU NEGÓCIO!

Oferecemos um conjunto de serviços
que, alinhados de maneira estratégica,
formam uma comunicação completa e
de resultado.
Oferecemos media solutions, e para isso, nós da
INSÔNIA estamos sempre atualizados com o que há
de novo quanto a formas, meios e possibilidades de
comunicação e marketing. Buscamos oferecer tudo
o que você precisa para tornar sua comunicação
inovadora e assertiva.
Visualizando a integração do marketing,
desenvolvemos soluções completas, planejando e
mensurando resultados para empresas que buscam
impactar o seu público de maneira eficiente e saudável.
Nosso foco é digital, mas sentimos no mercado a
necessidade de oferecer soluções integradas, que
incluem: publicidade e propaganda, sites e lojas
virtuais, planejamento de mídia e adwords,
materiais gráficos e projetos inovadores.

Precisa de uma solução digital completa e
com ótimos resultados? É isso que oferecemos!
Formando alianças estratégicas em busca dos
melhores serviços em cada segmento.

PUBLICIDADE & PROPAGANDA

Criatividade e inovação na comunicação de seu
produto ou serviço. Texto e arte combinados
para os melhores resultados em publicidade.
•
•
•
•
•
•

Marketing
Design
Comunicação corporativa
Branding
Catálogos, folders e folhetos
PDV

INTERNET & MÍDIAS SOCIAIS

Esteja presente na internet com qualidade para
se destacar entre os concorrentes e obter os
melhores resultados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de WebSites
Desenvolvimento de Lojas Virtuais
Consultoria em marketing digital
Planejamento estratégico de comunicação
Midia Planning
Campanhas de E-mail marketing
Ações de endomarketing
Curadoria de conteúdo
Gestão de Google Ads
Gestão de Social Ads
Gestão de mídias proprietárias
Monitoramento, mensuração e análise
de performance

Trabalhamos para facilitar a vida do
nosso cliente, para que ele possa durmir
tranquilo, e deixar a nossa INSÔNIA
gerando os melhores resultados.

CRIAÇÃO DE SITES

Desenvolvimento de sites com layout moderno e
fácil de atualizar. Criação de toda parte visual incluindo
layouts, banners, animações, logo e textos (quando
necessário).
Ter um site institucional não é mais um grande
diferencial. Mantê-lo bem desenhado e sempre
atualizado, a fim de que clientes e prospects tenham
uma boa impressão de sua empresa é o diferencial.

Design Responsivo
Aparelhos mobile estão em ritmo acelerado
de vendas. Smartphones e tablets chegam a vender
mais que computadores. O design responsivo de
nossos websites tornam a navegação mais confortável
para os usuários.
A reestruturação do layout para se adaptar a
qualquer resolução de tela, desde desktops até
celulares tem se tornado cada vez mais necessária.

LOJA VIRTUAL / E-COMMERCE

O mercado de vendas online já está mais que consolidado no Brasil. Esse é o momento ideal para sua
empresa entrar no comércio eletrônico sem pagar aluguel.
A Loja virtual tem integração com meios de pagamento dos mais diversos, sistema anti-fraude e pode
ser impulsionado com sistema de envio de email mkt.

PLANEJAMENTO ONLINE

Estratégias de compra de mídias, mídias sociais, e-mail marketing, links patrocinados entre outras ações para garantir uma boa divulgação do seu negócio.
Lançar uma campanha digital é simples, desde que sua empresa conte com uma
equipe experiente em conceituar, criar e gerenciar as peças publicitárias que gerem interesse no público-alvo.
Assim atuamos como agência de marketing digital para montar a melhor estratégia
online para seu projeto, dentro do nossa atividade!

REDES SOCIAIS / MÍDIAS SOCIAIS

Conteúdo, gerenciamento, monitoramento e divulgação nas redes sociais.
FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN E YOUTUBE
Já pensou em vender pelo Facebook?
Use o Facebook como principal fonte de tráfego para o seu site.
Venda mais!
ANALYTICS
Tenha relatórios personalizados e saiba quem entra no seu site, o que buscam,
quando acessam entre outras informações importantes para o seu negócio.

ATUALIZAÇÃO DE SITES
Se um cliente entrar duas vezes no site de sua
empresa e não ver algo diferente, dificilmente ele
voltará uma terceira. Por isso é importante fazer
atualizações constantes no seu projeto.

Contamos com equipe especializada em diversas
áreas para adaptar, reformular ou dar continuidade
ao seu site, criando para sua empresa um ambiente
virtual com informações sempre atualizadas.

Quanto mais atualizações, maior interesse do
público em visitar seu site e maior relevância ele
terá para o google rankear seu posicionamento.

O marketing digital, sistemas web, estratégias
digitais para alcançar os melhores resultados fazem
parte constante do nosso dia a dia.

O conteúdo constante e inteligente, dentro do seu
mercado de trabalho, ajuda também a criar uma
autoridade no seu segmento de serviços fazendo
com que os clientes cheguem até você por mérito
e confiança.

AÇÕES DE EMAIL MARKETING
Melhore a lembrança de marca da sua empresa. Divulgue
serviços, promoções, notícias e produtos para pessoas
que queiram receber suas mensagens. Por meio de
e-mail marketing, é possível estreitar o relacionamento
com clientes e prospects.

ONLINE

90% da população pesquisa na
internet antes de realizar uma
compra ou contratar um serviço.
Não estar presente na internet é
suicídio ou viver desconhecido.

BRAND

ing

Marca é a soma intangível dos atributos de
produtos, serviços ou organizações: seu nome,
identidade visual, história, reputação e pelas
impressões de seus consumidores, bem como
pela sua própria experiência pessoal.

OFFLINE

institucional e promocional
Não subestime a eficácia dessas ações.

Parceiros que confiaram
em nossa INSÔNIA!

Nossa INSÔNIA está
aguardando seu contato!
atendimento@insonia.com.br
(11) 9 6031-8078
www.agenciainsonia.com.br

