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Agência de
Marketing Digital
Nenhuma jornada é fácil. Nenhum trabalho ou amizade são feitos apenas de risadas. Mesmo assim,
vibramos a cada dia da jornada, pois nossa missão é sempre aprender e melhorar.

CONHECER

PORQUÊ A OUTSIDE?
A Outside On-Line é uma Agência Multimídia, com sede na cidade de Valinhos SP, formada por profissionais capacitados e com experiência de mais de 20 anos

no mercado digital. Nosso trabalho é pautado na busca da excelência do
atendimento aos nossos clientes e na ética dos relacionamentos.

O QUE FAZEMOS
Oferecemos ideias para incentivar a imaginação das pessoas, influenciamos e
inspiramos negócios. Utilizamos estratégias para alavancar suas vendas e
percepção de valor da sua marca. Trabalhamos com design e branding, criamos
sites modernos, interativos, inteligentes e competitivos.

NOSSA MISSÃO
Oferecer soluções em Marketing Digital e estratégias de
comunicação online, unindo inovação, qualidade e
comprometimento, a fim de criar resultados e diferenciais
competitivos para os nossos clientes e parceiros.

You forDigital?
Your
OThank
que é Marketing
Attention

O Marketing Digital é formado por ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da Internet e da
telefonia celular, entre outros meios digitais para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e
melhorar a sua rede de relacionamentos. Podemos traduzir as ações de Marketing adaptadas aos meios digitais, de

forma a obter nestes canais a mesma eficiência e eficácia do marketing tradicional e, assim, simultaneamente
potencializar os efeitos do marketing tradicional.

www.outsideonline.com.br

Nossa Metodologia

1ºP – PESQUISA
Captação de informações

A metodologia 8Ps baseia-se em explorar de forma cíclica e
estratégica as melhores práticas e ferramentas que a internet
oferece hoje para o seu negócio alcançar os melhores resultados em
vendas e em presença online.
A Metodologia 8Ps não estabelece fórmulas, mas mostra o passo a
passo para definir as suas prioridades na internet. Ter a Metodologia
8Ps implantada em sua empresa proporciona um processo mais

estruturado das ações de Marketing Digital, o que torna o trabalho
mais organizado e gera resultados surpreendentes.

2ºP

2ºP - PLANEJAMENTO
Definição da estratégia

3ºP - PRODUÇÃO
Mão na massa!
Mais detalhes

www.outsideonline.com.br

8Ps do Marketing Digital
4ºP

5ºP

6ºP

7ºP

8ºP

PUBLICAÇÃO

PROMOÇÃO

PROPAGAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO

PRECISÃO

Hora de ir para o ar!

Espalhando a ideia,

Compartilhamento e

Rerlacionamento e

Mensurar, corrigir e

o produto, o serviço

viralização.

retenção.

escalonar

ou a marca.
MAIS DETALHES
www.outsideonline.com.br

Web Design - Criação e
desenvolvimento de sites
Seu site é o rosto da SUA EMPRESA na Internet. É um funcionário
trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, interagindo com
clientes e internautas no mundo todo.

LAYOUT RESPONSIVO
Funcionalidade responsiva que pode ser adaptada a qualquer tamanho de
tela. A maioria dos usuários utilizam seus celulares para acessarem a
internet

Web Design - Criação e desenvolvimento de sites
A criação de um site é uma grande necessidade para qualquer modelo de
negócio. Sendo assim, utilizamos todas as ferramentas mais avançadas
totalmente customizadas para isso. Desenvolvemos:

• Sites Institucionais

• Loja Virtual / Ecommerce
• Criação e divulgação
• de Hotsites
• Manutenção de Site

• Sites Dinâmicos
• Blog em WordPress

Confira em nosso Site
O QUE É IMPORTANTE NUM SITE DE SUCESSO?
Conheça as principais características de um bom
site.
Acesse: www.outside.com.br

CONTEÚDO DE QUALIDADE
Oferecer um conteúdo textual valioso significa mostrar a Experiência e Autoridade
da MARCA para o público-alvo, e assim, criar laços duradouros entre eles, o que
fortalece a confiança e gera fidelização.

Consultoria em Links Patrocinados
Google (ADS) Adwords
Não adianta apenas possuir um site. É preciso divulgá-lo!

Links patrocinados são anúncios pagos exibidos em páginas da web. É o caminho mais
rápido para um visitante acessar o seu site.

POR QUE INVESTIR EM GOOGLE ADS?
O investimento em mídias do Google Ads é a base para todas as empresas terem presença

digital significativa e também para aquelas que buscam competir diretamente com
concorrentes regionais e locais. Com metas quantificáveis, análises e correções de rotas, é
possível acompanhar mais adequadamente o investimento.
Empresas que captam e nutrem leads conseguem se comunicar de forma adequada em
cada etapa do funil de vendas. Os resultados abrangem não só conversões de vendas, mas
melhoram o relacionamento com o cliente, o que fortalece a imagem da MARCA e assim
constrói sua autoridade.

COMO FUNCIONA?

QUERO ANUNCIAR

Social Media Trends

Marketing para Redes Socias Social Media
O Facebook perdeu seu posto supremo no Brasil. Mas talvez isso não seja novidade, então aproveite
para saber quem ficou com a coroa e conhecer as outras redes sociais preferidas por nós, as fábricas
de memes, os brasileiros!

Social Media Trends

Ranking das Redes Sociais no Brasil – 2020
Usuários ativos *em milhões

1,300

2,271
FACEBOOK

1,900
YOUTUBE

1,500
WHATSAPP

COMO FUNCIONA?

QUERO ANUNCIAR

FACEBOOK MESSENGER

3,2 BILHÕES
42% DA
POPULAÇÃO
MUNDIAL

1,083
WBXIN/WeChat

1,000
INSTAGRAM

Marketing para Redes Socias Social Media
Planejamento – Criação de Conteúdos
PLANEJAMENTO
CRIAÇÃO DE
CONTEÚDOS

•
•
•
•
•

Elaboração de cronograma;
Escolha as redes sociais;
Análise e descoberta dos melhores horários;
Definição de frequência;
Criação de Identidade Visual.

Agendamento de Postagem
AGENDAMENTO
POSTAGEM

COMO FUNCIONA?

QUERO ANUNCIAR

GERENCIAMENTO
DE CAMPANHAS
ENGAJAMENTO
MENSUARÇÃO DE
RESULTADOS

•
•

Utilização de ferramentas para publicação agendadas;
Compartilhamento do calendário com o cliente (sugestão /
interação / correção)

Criação de Campanhas eficientes
Analise os resultados
•
•
•

Criação de Catálogos de produtos / serviços
Integração com site e entre Redes Sociais
Criação e análise de Campanhas Pagas

Sua MARCA
criando IMPACTO
A estrada para o seu sucesso passa obrigatoriamente
pelo caminho das apresentações.
Se quiser alcançar o sucesso que deseja, você terá
que fazer apresentações poderosas e impactantes.
Não importa qual seja a profissão, função ou atividade que você
resolveu abraçar para realizar seus sonhos. Em qualquer cargo ou

área de atuação, você precisa saber se comunicar para apresentar
suas ideias, influenciar e convencer as pessoas dos seus argumentos
e fazer com que elas comprem suas propostas e produtos.

IMPACTE AS PESSOAS

Criação Design e
Comunicação
Quando falamos sobre o processo de criação em design, é
comum as pessoas entenderem que envolve apenas a etapa
de sentar-se em frente ao computador e desenvolver uma
peça.
Entretanto, como em qualquer processo de criação, antes da
entrega existem etapas para melhor entendimento sobre o
cliente e sua demanda com reuniões e pesquisas. Dessa
forma, o produto final será personalizado e adequado à
respectiva atmosfera.
Durante um processo de criação eficiente, um designer
analisa das medidas detalhadas de uma peça até o uso
correto das tipografias, cores e elementos gerais. Ele pode
seguir ou não as tendências estéticas, como também o
equilíbrio desses padrões norteadores à realidade dos
clientes que atuam em campos diferentes.

• Criação de Logotipo / Manual da Marca

• Criação de Identidade Visual
• Criação de Materiais Impressos
•
•
•
•
•
•

Criação de Materiais Institucionais ou de venda
Criação e produção de Folders
Criação diagramação e editoração de catálogos
Criação e diagramação de Cardápios
Concepção de ideias criativas para mala direta
Projeto gráfico para cartazes | Flyers

• Publicidade e Propaganda
•
•
•

Criação de anúncios de revistas
Criação de anúncios em Jornais
Criação de outdoors e busdoors

• Apresentações Multimídia
Multimídia é a forma de comunicação com a utilização
de múltiplos meios: sons, imagens, textos, vídeos,
animações etc.

• Apresentação em PowerPoint
• Animação 2D e 3D

SERVIÇOS DE

Marketing de Conteúdo
A produção de conteúdo serve como alicerce para a construção de relacionamento entre as
empresas e seus clientes, independentemente do segmento de mercado.

OS BENEFÍCIOS:
Otimização
Qualidade
Conversão

Autoridade
Confiança

SERVIÇOS DE

Marketing de Conteúdo
TEXTOS PARA
WEBSITES
LOJAS VIRTUAIS
CADASTRO DE
PRODUTOS

TEXTOS PARA BLOG E MÍDIAS
SOCIAIS

ATUALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E
REVISÃO DE CONTEÚDO DE
MARKETING

REVISÃO
GRAMATICAL

PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE
CONTEÚDO OTIMIZADO E
INSTITUCIONAL

CONSULTORIA SEO

Otimização para
Sites de Busca
São as perguntas mais utilizadas no Google.
Faça com que ele exiba seu site como resposta e
aumente a sua audiência e faturamento.
A Otimização de Sites de Busca (SEO - Search
Engine Optimization) é basicamente a forma de
organizar o conteúdo do seu site para que os
buscadores o classifiquem como um conteúdo
relevante e o coloquem como prioritários
(primeiras páginas) na busca com a utilização de
palavras-chave.

91%
BUSCAS NO GOOGLE
Cerca de 91,4% das buscas feitas no Brasil
são realizadas por meio do Google. Em 2019
já são em média 77,440 mil pesquisas por
segundo e foram feitas mais de 3,5 bilhões
de buscas no Google em apenas 1 dia,
segundo o Internet Live Stats.

Consultoria SEO

Otimização para Sites de Busca

Aumento do Link
Building (indicações).

Análise e Adaptação do
código HTML dentro dos
padrões Google para
aumentar seu rankeamento
(PageRank).

Reestruturação do site
para a diminuição do
tempo de resposta.

Foco no aumento de
vendas. Busca por
uma melhor taxa de
conversões por meio
de técnicas de
Marketing Digital,
Persuasão e Gatilhos
Mentais.

SIM!! TEMOS MUITO ORGULHO DO QUE FAZEMOS

CONFIRA NOSSO PORTFÓLIO COMPLETO EM NOSSO SITE

W W W. O U T S I D E O N L I N E . C O M . B R /

CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE SITES

APRESENTAÇÕES
PODEROSAS
EM POWERPOINT

REDES SOCIAIS
SOCIAL MEDIA
CRIAÇÃO E CAMPANHAS

MATERIAIS IMPRESSOS
REVISTAS
OUTDOOR
FOLDERS E CATÁLOGOS
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APRESENTAÇÕES
EM POWER POINT

E-COMMERCE

REDES SOCIAIS

LOJA VIRTUAL

CAMPANHAS ADS

MATERIAIS
IMPRESSOS

Entre em
contato
fb.com/outsideonline

Endereço
R. Fioravante Basilio Maglio, 312 - Vila Nova

@outsidemktdigital
+55 (19) 99441.3292

carlos@outside.com.br

Valinhos, Valinhos - SP

Website
www.outsideonline.com.br

