


Pacote de Serviços Growth

GERANDO ALTA VISIBILIDADE
PARA SUA EMPRESA



O Pacote de Serviços Site Growth consiste em 5 linhas de serviços que têm por finalidade, criar um 
site profissional para sua empresa ou reformular seu site, proporcionando uma melhor relação com 
seus clientes, possibilitando geração de oportunidades de negócios mais assertivas.

É destinado a empresas de todos os portes que não possuem um site profissional, ou empresas que 
necessitam aprimorar seu site e torná-lo profissional.

Especialistas em comunicação, marketing e vendas devem realizar um estudo detalhado sobre como 
posicionar o site de sua empresa perante o mercado de acordo com as suas necessidades. A partir 
daí, desenvolvem-se uma série de ações, nas seguintes plataformas: Landing Page, Site, E-commerce 
e Webinários. 

As ações estratégicas que realizaremos nas plataformas serão: SEO, Conteúdos, Link Buildings e 
Backlinks. Também realizaremos o monitoramento constante relacionado a serviços de Performance 
do site(dados realacionados ao tráfego no site).   

Você terá um site mais confiável, com segurança máxima,  com as melhores estratégias de SEO e uma 
equipe de suporte dedicada a ajuda-lo ao longo do caminho. 

O nosso principal objetivo, é aumentar a visibilidade de seu site, para GERAR OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS, por meio do Tráfego Orgânico. 
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Landing pages, ou páginas de destino, são páginas criadas com o objetivo de apresentar uma oferta 

a usuários e converter visitantes em leads. Essas páginas virtuais estão vinculadas a uma empresa, 

mas não são páginas do site, podendo, inclusive, apresentar um layout completamente diferente do 

institucional.

O termo tem origem no idioma inglês e pode ser traduzido como "página de aterrissagem". No 

Marketing Digital, uma landing page é, portanto, o primeiro espaço que um visitante acessa ao entrar 

em um site. 

Landing pages são focados em conversão, principalmente, em vendas de cursos e produtos.

Composição: 1 página e 1 formulário / SEO On-Page, criação de conteúdo e backlinks

-

1 Landing Page



Site Básico2

Para que o seu negócio, ganhe espaço e credibilidade perante o mercado, é indispensável que a 

marca de seu negócio tenha uma presença digital de qualidade. O primeiro passo para isso, é o 

desenvolvimento de um  website de qualidade.

Utilizando nossas Tecnologias de Ponta, desenvolveremos um website, com mais de uma página 

formulários de inscrição, uma pagina dedicada a blogs e também uma página de captura(Landing 

Page).

Apesar de básico, é muito importante que o site seja extremamente rápido em dispositivos móveis, 

visto que sites com tempo de carregamento acima de 1,5 segundos possuem competitividade muito 

inferior nas buscas. 

Nossa equipe, realiza o  o desenvolvimento de sites básicos utilizando a mesma tecnologia e 

qualidade de sites grandes e complexos.

Composição: 4 páginas, 2 formulários, blog e 1 landing page / SEO On-Page, criação de conteúdo e 

backlinks



Investir em criação de sites torna o seu negócio mais competitivo e mais atualizado em relação aos 

clientes e consumidores do mercado moderno. Afinal, hoje em dia a maioria das pessoas faz buscas 

na internet sobre a empresa, produto ou serviço que está prestes a contratar. 

Com o avanço da tecnologia, os sites devem se adaptar à todas as plataformas, seja pelos 

computadores, tablets ou smartphones. Os sites desenvolvidos pela Tornera são flexíveis à todas elas 

e são de fácil acesso. 

O Site Médio é o ideal pra empresas que buscam estar entre os melhores do seu segmento. Com 

uma maior quantidade de páginas, formulários, postagens de blogs e landing pages, seu site terá 

uma melhor performance em relação aos mecanismos de buscas da internet. 

Composição: 10 páginas, 3 formulários(+blog com captura de lead), blog e 2 landing page / SEO On-

Page, criação de conteúdo e backlinks 

Site Intermediário2



Ter um site profissional é a porta de entrada para qualquer empresa ser notada no mundo digital e 

alcançar grandes performances, e para isso recomenda-se buscar uma empresa especializada na 

criação e desenvolvimento de sites.

O Site Avançado é a forma mais ideal para empresas que querem obter sucesso em vendas com um 

site institucional ou um site de vendas e de propagar sua marca pela internet. O desenvolvimento de 

sites na Tornera, segue todas as diretrizes e critérios impostos pelo buscadores da internet. 

Além do aumento páginas, formulários, postagens de blogs e landing pages, o website de sua 

empresa já será entregue pronto para ser otimizado nos buscadores e você poderá ficar na 1ª página 

das buscas orgânicas em pouco tempo.

Composição: 15 ou + páginas, 10 formulários(+blog com captura de lead), blog e 4 landing page / SEO 

On-Page, criação de conteúdo e backlinks 

2 Site Avançado



E-Commerce

E-commerce, ou comércio eletrônico, refere-se às vendas pela internet, mais especificamente, as que 
são realizadas por uma única empresa, seja um fabricante ou revendedor, por meio de uma 
plataforma virtual própria.

Nossa equipe desenvolverá um site, disponibilizando todos os recursos necessários captar o cliente e 
realizar todas as etapas do processo de vendas online.

Composição: páginas de exibição de produtos, formulários e SEO On-Page.
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Webinário

O Webinário, também conhecido como Webinar, é uma videoconferência utilizada para fins 
comerciais ou educacionais, transmitida online com hora marcada, ao vivo ou gravada, que tem 
como objetivo educar um público-alvo sobre um tema. 

Nossa equipe disponibilizará todos os recursos necessários para que você ou sua equipe, realizem 
um seminário online. 

Tudo graças às nossas tecnologias de ponta, que nos permitem realizar processos de cadastro e 
geração de ingressos virtuais além de permitir a integração com plataformas de cobrança online. 

Desenvolveremos um layout atrativo, descrevendo em detalhes do evento e proporcionaremos os 
recursos necessários para uploads e downloads em diversos formatos para material de apoio da 
palestra, além de possibilitarmos recursos para a criação de salas virtuais para a apresentação do 
evento. Também será possível a geração de relatórios sobre o evento com todas as métricas e 
informações dos contatos presentes no seminário. 

Composição: 1 página de apresentação do evento , formulários de inscrição, disparo de e-mails e 
mensagens SMS/Whatsapp.
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Agora confira nossos serviços



Search Engine Optimization, em português, significa Otimização para Mecanismos de Busca. O 

objetivo de nossa equipe é o  de posicionar as páginas de destino de seu site, entre os melhores 

resultados dos mecanismos de busca.

Faremos o acompanhamento diário do seu site, utilizando as melhores plataformas e tecnologias do 

mercado afim de garantir a realização das melhores ações e estratégias, para posicionar seu site no 

menor tempo possível.

1 SEO



2

Para que você tenha um site, um blog ou uma loja virtual, com certeza você também precisa ter uma 

Hospedagem de Sites. Uma Hospedagem de Sites funciona como um aluguel de um espaço digital 

para armazenar seus arquivos, pois para ter um site é necessário mantê-lo 24 horas online. 

A Hospedagem de Sites, portanto, garante um espaço na internet em um servidor compartilhado 

com outros sites para que seus arquivos sejam armazenados e disponibilizados. Você irá compartilhar 

praticamente todas as informações sobre seu negócio, por isso, é de extremamente importante, que 

este espaço na iternet seja:

Seguro: Pois todos os arquivos e informações relacionados ao seu negócio estarão naquele espaço.

Veloz: É importante que os dados enviados ao servidor sejam transmitidos e carregados para o 

público de maneira rápida e dinâmica.

Iremos proporcionar a você e seu negócio, uma hospedagem em um servidor rápido e seguro, que 

iremos monitorar constantemente para garantir suas necessidades.

Performance



Desenvolveremos e postaremos conteúdo para o blog de seu site. Este conteúdo será postado de 

acordo com uma série de técnicas, de modo a melhorar o posicionamento de seu site nos 

mecanismos de busca.

Com base em nossos estudos, e análise do seu site e negócio, serão elaborados conteúdos para seu 

blog, com número de palavras, palavras-chave e imagens mais adequados, para a geração de alta 

visibilidade para seu site, focando em seu público-alvo.

3 Conteúdos



Uma das estratégias que utilizaremos, que visam construir uma rede de links para uma página que 

direcionem tráfego e fortaleçam a sua autoridade diante dos mecanismos de busca.

A estratégia de Link Buildings é de extrema importância para a geração de credibilidade de seu site e 

seu posicionamento como autoridade de acordo com os mecanismos de buscas da internet. 

4 Link Building



Também chamados no SEO como "links de inbound" ou "links externos", os backlinks são links que 

apontam de uma página em um site para uma página em outro. Eles são os links de fontes externas 

que apontam para o seu site, em comparação com links internos que existem entre duas páginas do 

seu site.

Serão utilizados como uma das ações para otimizar seu site, pois o número de backlinks, é um dos 

fatores considerados pelo Google para determinar o PageRank de uma página web, auxiliando no 

posicionamento de seu site.

São muito usados para referência a pequenos trechos de artigos de outros blogs ou sites. Isso evita 

que os motores de busca classifiquem o fragmento de texto retirado da página de outro site como 

dupliacidade.

Os motores de busca tendem a punir sites que plagiam textos de outras páginas, chegando até 

mesmo a bani-los dos mecanismos de buscas.

5 Backlinks



Site todas as Empresas TEM !!!

Mas SITE PROFISSIONAL

SOMENTE
A TORNERA TEM

VAMOS ABRIR A

DA SUA EMPRESA

TORNEIRA



Central de Negócios:

+55 31 3656-2131
inwww.tornera.com.br
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