
Seja bem vindo!!!

Somos a Alvo Criativo

O seu sucesso é o nosso alvo



Nossa Motivação
Através de conhecimento, ferramentas e 
estratégias no mundo on-line, geramos 
resultados, vendas para qualquer negócio 
ou serviço na internet.



Quem Somos
Somos especializados em criar soluções através 
de conteúdo para internet, utilizamos como 
ferramentas: Website, Identidade Visual, Vídeos 
para Empreendedores, Fotos Comerciais, Gestão 
em anúncios no Google e Facebook, para que o 
seu negócio possa ter presença digital e mais 
faturamento.

Sabemos do impacto que tem uma bela imagem 
ou história, isso bem ilustrado, torna-se um atrativo 
direcionado ao público alvo, é preciso criar uma 
presença digital com autoridade naquele serviço 
ou produto, para atrair, engajar e ofertar.



Quantas pessoas neste 
exato momento, 

procuram pelo seu 
produto ou serviço??

Dica
Quem não é visto, não é 
lembrado.

Quer ter resultados 
diferentes? 

Precisa fazer algo diferente.



O Google recebe 63 milhões
 de pesquisa por segundo em sua página.

                  “73% das pesquisa são feita 

                    por smartphone em 2019”

Dicas

Seu site aparece nesta 
pesquisa com conteúdo 
relevante? 

Ele carrega rápido? 

É otimizado para mobile?

É seguro? 

Segue as normas https://?



Estamos 24 horas 
conectados na internet. 
Sabe porquê? 
Somos democráticos, 
assistimos ou visualizamos 
aquilo que nos convém.

Exemplos: Youtube, Netflix, Amazon Prime etc..



Produzir campanhas nas redes sociais através de 
informações e conteúdo é uma das melhores maneiras de levar 
seu conhecimento ao público alvo, com investimento financeiro e 
estratégia certa, conseguimos direcionar e selecionar quem deve 
e não deve ver sua campanha desenvolvida. Outra questão, 
quando utilizamos esta ferramenta, é possível analisar as 
métricas, números, visualizar os números de clicks, alcances e 
custos gastos, fazendo ajustes para uma melhor experiência no 
resultado. 

Pesquisas nos apontam que no Brasil existem mais de 130 
milhões de pessoas conectadas diariamente, criando 
relacionamento nas redes sociais, compartilhando e curtindo 
conteúdo, partindo desta pesquisa, chegamos em um nível mais 
relevante, que é aparecer no Google, seja através de pesquisas 
orgânicas ou conteúdo patrocinado, 70% das pesquisas de um 
produto ou serviços são feitos no Google, então essas são as 
oportunidade de crescimento para todo empreendedor, negócio 
ou profissional. O que você está esperando para atrair mais 
pessoas para seu negócio ou empresa e se conectar com elas?

Alvo Criativo



Estamos sempre a disposição para uma 
apresentação pessoal e orientar nas suas 
próximas ferramentas de internet marketing.

Acesse nossas redes sociais:

Website: alvocriativo.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/alvocriativo/

Instagram: https://www.instagram.com/alvo.criativo/

WhatsApp: (21) 99465-1304

Alvo Criativo
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