


GESTÃO DE REDES SOCIAIS
INVISTA NO SEU NEGÓCIO, FAÇA ELE CRESCER

MARKETING DIGITAL
PARA NEGÓCIOS



Somos um GRUPO DE CONSULTORES DIGITAIS,

especializados em alavancar pequenos, médios e grandes

negócios através das Redes Sociais (Facebook, Instagram e

Google) Criando conteúdo de alta relevância, de forma com

que facilite a busca do SEU público-alvo;

Além do conteúdo, gerenciamos os perfis e as contas de anúncios

patrocinados expandindo o mercado atuante dos nossos clientes!

QUEM SOMOS?



MÁRCIO LOPES

Diretor Comercial, Grupo Invest

HIGOR HENRIQUE

Designer, Grupo Invest

EVERTON BRAZ

Consultor, Fundador Escala Arquitetura

HENRIQUE ALVES

Fundador CEO, Grupo Invest

NOSSA EQUIPE



BENEFÍCIOS DO 
MARKETING DIGITAL



• Garantir uma forte presença na internet;

• Construir uma audiência qualificada;

• Falar com o público certo na hora certa;

• Se destacar perante a concorrência;

• É mais barato do que investir em mídia tradicional;

• Marketing de conteúdo converte em vendas;

• Você pode mensurar os resultados com precisão;

• Investir em um plano é mais eficaz do que tentar fazer por conta.

O QUE O MARKETING PODE 
FAZER PELO SEU NEGÓCIO?



Realizamos planejamentos estratégicos

para identificar onde e quando seus

clientes buscam seus produtos ou

serviços na web (sites e redes sociais)

COMO FUNCIONA?



• Associação de marca

• Alcance de usuários que não se engajam

• Criação de Peças | Anúncios | Imagens

• Campanhas (promoções e sorteios)

• Testes A/B

• Google Adwords

• Criação de páginas (Facebook e 

Instagram)

• Gerenciamento de páginas

• Sites

Além do planejamento, realizamos também diversas funções relacionadas 

ao Marketing Digital, são elas:

O QUE FAZEMOS?



De modo popular, o que realmente nós fazemos?

O GRUPO INVEST CONSULTORIA te ajuda a obter mais clientes com 

anúncios semanais ou diários nas principais redes sociais. 

Você só precisa atender seu cliente e vender seu produto.

A divulgação da sua empresa você deixa com a gente!

Mais simples ainda



O QUE É GOOGLE ADWORDS?

É um anúncio, pago ao Google

para divulgar seu negócio

Produto/serviço.

É a pesquisa que você faz no

Google, buscando informações,

produtos ou serviços.

Anuncie no google



São imagens publicitárias com promoções

de produtos ou serviços da sua empresa.

Divulgando seu trabalho ou produto

com clientes em potencial!

Arte digital



+ exemplos Arte digital



Anúncio patrocinado no
Facebook e instagram



Anúncio patrocinado no
Facebook e instagram



PLANO EXPERT MIND

✓ Consultoria de Marketing Digital

✓ 20 Anúncios

✓ 10 Stories

✓ Criação de Conteúdo

✓ Anúncios Patrocinados

PLANO MASTER EXPERT

✓ Consultoria de Marketing Digital

✓ 30 Anúncios

✓ 15 Stories

✓ Criação de Conteúdo

✓ Foto Arte

✓ Vídeos Animados

✓ Anúncios Patrocinados

✓ Construção de Audiência Digital

PLANO MASTER MIND

✓ 15 Anúncios Digitais Gráficos (Facebook e 

Instagram

✓ Gerenciamento de Redes Sociais

✓ Criação de Conteúdo

Planos para seu negócio



Juntos somos forteS
Juntos somos invest


